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Rom=nul George Iacobescu,
directorul executiv al grupului
Canary Wharf, a primit pe 31
decembrie titlul de cavaler din
partea reginei Elisabeta a II-a a
Marii Britanii.

Zece state din UE men]in `nc\
restric]ii pe pia]a muncii pentru
rom=ni `n 2012: Marea Britanie,
Irlanda, Germania, Fran]a, Austria,
Belgia, Olanda, Luxemburg, Malta
[i Spania. Italia [i Cehia au libera -
lizat accesul rom=nilor.

Avem restric]ii `n zece state europeneRom=nia, ]ar\ de imigra]ie
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Sorin Cehan

Anul trecut, Oficiul Român
pentru Imigr\ri din cadrul
Ministerului de Interne a eliberat
2.514 autoriza]ii de munc\ pentru
str\ini. ~n 2012 sunt programate
5.500 de asemenea autoriza]ii pen-
tru str\inii extracomunitari care
vor s\ munceasc\ `n Rom=nia.
Cifrele nu sunt mari, dar suntem
abia la ̀ nceput. For]a de munc\ din
Rom=nia s-a `njum\t\]it aproape
din cauza emigra]iei, plecarea
oamenilor ap]i de munc\ fiind
man\ cereasc\ [i pentru cei care
`ntocmesc statisticile [omajului. 

Imigran]ii de anul trecut au

venit `n Rom=nia `n principal din
Turcia, China, Filipine, Sri Lanka,
cei mai mul]i pentru a lucra `n
meserii ca “guvernant\” [i “zidar
pietrar”. Acelea[i meserii pe care
le fac mul]i rom=ni `n str\in\tate.
Pia]a muncii din Rom=nia, chiar
dac\ e vreme de criz\, resimte
lipsa de muncitori [i `ncepe s\-i
importe.

Rom=nia va deveni din ce `n ce
mai atractiv\ ca ]ar\ de destina]ie
pentru imigran]i, [i asta va fi sin-
gura [ans\ pentru ca demografia s\
nu se transforme `ntr-o catastrof\.
Sute de localit\]i mai mici sau mai
mari sunt aprape depopulate.

(continu\ la pag. 6)

George Iacobescu,
`nnobilat de Regin\

ACTUALITATE

Regele Mihai, 
lider de `ncredere
al rom=nilor
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Agen]iile de re cru tare [i pla -
sare a for]ei de munc\ `n afara ]\ -
rii au anun]at c\ rom=nii cu expe-
rien]\ `n domeniul hotelier, pe va -
se de croazier\ [i cadrele medi -
cale vor avea cele mai multe o fer -
te de munc\ `n 2012. ~n mo -
mentul de fa]\, `n domeniul hote-
lier [i turism se g\sesc aproxima-
tiv 3.000 de locuri de munc\, pe
vasele de croazier\ peste 2.500,
iar `n sectorul medical sunt dis -
ponibile peste 1.600 de posturi.
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Ne pl=ngem de mil\

Suntem un popor
de neferici]i

Angajatorii str\ini
ne a[teapt\ la
munc\ `n 2012
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O cas\ `n UK, cea
mai bun\ investi]ie

Sfatul lui Ionu] Moraru, patron de agen]ie imobiliar\ la Londra:


