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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., 

acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare / specializare 

  

Sunteţi invitat să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, ACREDITAT  ANC (CNFPA), certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel 
naţional cât şi în Uniunea Europeană, 

   LEGISLAŢIA MUNCII 2019 
noutăţi legislative privind Codul Muncii cu aplicabilitate în 2019; REVISAL  

  24 – 27 IANUARIE 2019,  SINAIA, HOTEL PALACE 
OBIECTIVE: Cursul are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi 
individuale de muncă, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii, prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că 
numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative ce 
armonizează prevederile din Codul Muncii; experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de 
muncă reglementate prin legi speciale. 
 

TRAINER: specialist practician în legislaţia muncii și  în elaborarea de 
strategii, cu peste 10 ani de experiență ca inspector de muncă în 
cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, lector la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea 
București. 

AVANTAJE !!! 
 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 

5 - a taxă de instruire, GRATUIT! 
 

 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 
 

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „ INSPECTOR RESURSE 
UMANE, Cod COR 333304”, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu 
prevederile O.G. 129/2000. 

TEMATICA ABORDATĂ: 
Noile modificări legislative privind Codul muncii şi relațiile de muncă: 

 noi termene pentru încheierea și transmiterea unui contract individual de 
muncă; forma CIM; timpul de muncă; contracte cu timp parțial; concediul de 
creștere a copilului – noua indemnizație; 

 limite maxime la amenzile pentru munca nedeclarată; 

 noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a 
activitații firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili; 

 restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru 
zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor; 

 faptele care constituie contravenții și modul de sancționare; modificarea 
condițiilor de încheiere a CIM/ actele adiționale; modificări şi completări 
legislative în domeniul şomajului. 
Salariul minim brut garantat în plată diferenţiat în funcţie de nivelul de studii. 
Modificări importante în vigoare ce pun probleme în practică, privind: 

 impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale; 

 suspendarea CIM și efectele sale asupra activității desfășurate de salariat; 

 reglementarea muncii de acasă – „telemunca”; 

 modificări ale legislației muncii în materia salarizării bugetare; 

 HG nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de 
muncă în condiții speciale; 

 aspecte punctuale privind diferitele temeiuri de concediere; pensionarea; 
Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii: grupele de muncă și 
condițiile de muncă; efecte asupra recunoașterii unor drepturi; încetarea de 
drept și concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului: noutăți; 
recuperarea vechimii în muncă. 
Încetarea contractului individual de muncă în diferite cazuri de 
pensionare: 
• consecințe în caz de continuare a raporturilor de muncă după data îndeplinirii 
condițiilor de pensionare; 
• reangajarea salariatului pensionar; posibilitatea de a cumula pensia cu 
salariul; contribuții sociale; ajutorul la pensionare. 
Riscurile constatate în raporturile juridice de muncă şi remedierea 
neregulilor; 
Lucrări practice privind aplicațiile în REVISAL : 

 analiza privind Registrul general de evidență a salariaților; componența  
 

Registrului unic pentru întregistrarea CIM domeniul public/ domeniul privat. 

  aspecte practice controversate legate de REVISAL; 

  declarația M500; 

 legi speciale armonizate în aplicaţia  REVISAL: radiere salariat, radiere 
contract, nomenclator temeiuri de suspendare; nomenclator temeiuri de 
încetare, prelungire, detaşare, corecţie reactivare, transfer contracte, 
schimbare loc de muncă, schimbare gestiune registru; 
 obligaţii ale angajatorului ce decurg din legislaţia specifică care 
reglementează REVISAL, dosarul de personal, întocmire, utilizare şi arhivare. 
Obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din REVISAL, transmise 
de angajatori persoane fizice sau juridice de drept privat, instituţii sau autorităţi 
publice; obligaţiile inspectorilor din cadrul structurilor proprii de specialitate. 
Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac; reprezentarea 
extrajudiciară a angajatorilor/patronatelor/sindicatelor în relația cu autoritățile 
din domeniul muncii şi securității sociale.  
Aspecte privind conflictul de interese şi soluţionarea acestora. 
Jurisprudenţa în materie de concediere. Concilierea situaţiilor conflictuale, 
cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora, precum şi 
soluţionarea cererilor angajaţilor.  
Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra procedurii 
disciplinare şi asupra sancţiunilor disciplinare. 
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă şi de serviciu; realizarea 
cercetării disciplinare. 
Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă şi răspunderea civilă a 
funcţionarilor publici; proceduri legale. 
Răspunderea contravenţionlă şi penală în raporturile de muncă şi de 
serviciu. 
Noi aspecte privind Legea dialogului social. 
SEDIUL MATERIEI: 
OUG nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul forței de muncă. 
OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 22 mai 
2018: analiză de impact. 
HG 714/2018, privind delegarea şi detaşarea. 
Modificări aduse de Legea nr. 88/2018 pentru aprobarea OUG nr. 53/2017 în 
vigoare din 13.04.2018; Legea nr.86/2018; HG nr.80/2018; OUG nr.18/2018. 
 

 

TARIF DE INSTRUIRE -  870 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Lg. 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. costul 
cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 
34. 
TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.260 LEI/PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată 
durata evenimentului. 
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e) 

serviciile hoteliere sunt opţionale 

 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul 
de curs:   Andreea LUNGU  0753 025 991 
021.311.71.01, 0234.313.320 
 e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, 
expert_audit_group@hotmail.com. 
 
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 17 IANUARIE 2019  
în limita locurilor disponibile 
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