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BULETIN LUNAR
AUGUST 2018
!!!ATENTIE ANGAJATORI!!!
In
conformitate cu noile reglementari
GDRP, sunteti obligat sa numiti un
Responsabil cu protectia datelor in cazul in
care activitatile principale ale societatii fac
parte din randul celor care necesita o
monitorizare periodica a persoanelor
vizate pe scara larga; activitatile principale
ale societatii constau in prelucrarea unor
categorii special de date sau a unor
categorii de date cu character personal
privind condamnari penale si infractiuni.
Responsabilul
nu
fi
administratorul,
directorul general, directorul financiar,
directorul de resurse umane,etc. (o
persoana cu putere de decizie sau de
executie in legatura cu scopurile si
mijloacele de prelucrare a datelor
personale). Acesta poate avea alte atributii
in interiorul firmei, cu conditia ca sarcinile
respective sa nu dea nastere unor conflicte
de interese.

Rata somajului inregistrat la nivel national a
fost de 3,50% in luna iulie a acestui an, cu 0,70
puncte procentuale mai redusa fata de luna
iulie a anului 2017, si cu 0,2 pp mai mare fata
de iunie 2018, conform Agentiei Nationale
pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).
Tendinta usor ascendenta a ratei somajului in
iulie fata de iunie a fost influentata de
inregistrarea absolventilor unitatilor de
invatamant in evidentele ANOFM.

Va reamintim ca, de la 1 iulie 2018 s-a revenit
la stagiul minim de asigurare de 6 luni,
realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii
pentru care se acorda concediul medical. In
primul semestru al anului 2018 s-a mentinut
reglementarea din anul 2017, conform careia
stagiul minim de asigurare pentru a beneficia
de concedii si indemnizatii de asigurari sociale
a fost de o luna realizata in ultimele 12 luni
anterioare lunii pentru care se acorda
concediul medical.
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