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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 absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

13 – 16 FEBRUARIE 2020, SINAIA, HOTEL PALACE 
 

OBIECTIVE: Cursul este interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiza instrumentelor de 
reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind: organigrama, regulamentul de ordine 
interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi ReviSal. 
 

TRAINER:  
expert/specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu 
experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul 
Inspecţiei Muncii şi la Direcția Control Relații de Muncă, MMFPS şi Persoanelor 
Vârstnice, doctorand în dreptul muncii, lector la Facultatea de Administrație şi 
Afaceri, Universitatea Bucureşti . 

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: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “INSPECTOR RESURSE UMANE”, Cod COR 333304 sau 
“MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. 
 

TEMATICA ABORDATĂ: 

NOU! Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal, precum şi 
pentru contractele part-time a căror supraimpozitare se anulează. 
Cumul pensie cu salariu: în ce condiții? 
HG nr. 935/2019 privind salariul minim brut pe țară garantat; coordonatele 
celor trei salarii aplicabile de la 1 ianuarie 2020 și costurile implicate pentru 
fiecare dintre acestea pentru angajator. 
Analiza problemelor dificile şi soluții, privind: 

 declaraţie individuală de asigurare şi declaraţia nominală de asigurare; 

 diferențe între locuri de muncă în condiţii deosebite şi locuri de muncă în 
condiţii speciale – plata contribuțiilor; 

 care sunt şi cum se echivalează stagiul de cotizare pentru perioade 
asimilate; 

 constituirea stagiului minim de cotizare, stagiu complet de cotizare, stagiu 
potenţial, în sistemul public de pensii. 

Aspecte specifice categoriilor de prestaţii de asigurări sociale: pensii 
(pensia pentru limită de vârstă; pensia anticipată; pensia de invaliditate; 
pensia de urmaş) şi alte prestaţii de asigurări sociale (ajutor pentru soţul 
supravieţuitor; tratament balnear; ajutor de deces). 
Evoluția valorii punctului de pensie în perioadele următoare, pe categorii 
de pensie. 
Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi alte 
modificări a drepturilor de pensie; cumul pensie cu venituri dintr-o activitate 
pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. 227/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, indiferent de nivelul acestora; excepţii. 
Aspecte juridice privind încălcarea prevederilor legii nr.127/2019, care 
atrag răspunderea juridică: contravenții, jurisdicția asigurărilor sociale. 
Aspecte practice de interes privind raporturile de muncă:  

 compensația financiară pentru concediile anuale plătite, neefectuate în 
momentul încetării raportului de muncă; tichete de masă, tichete cadou, de 
creşă şi voucherele de vacanță; norma de hrană şi „sporul de solicitare 
neuropsihică”;  

 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, diferenţiat; salariul în 
construcții; condica de prezență; „telemunca”; reevaluarea locurilor de 
muncă în condiții speciale; obligativitatea evidențierii orelor de muncă. 
Implicații ale modificărilor legislative privind resursele umane:  

 noi termene pentru încheierea și transmiterea unui CIM; limite maxime la 
amenzile pentru munca nedeclarată; 

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

 restricții la acordarea liberelor legale; munca pentru zilieri; hărțuirea  

 psihologică la locul de muncă; recunoaşterea muncii din străinătate. 
Aspecte practice pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 
privind Codul Muncii. 

 Aspecte şi clauze speciale în contractele de muncă, care pot fi  
negociate: clauza de neconcurență şi de confidențialitate;  nerespectarea 
obligației de fidelitate; clauza de formare profesională; interzicerea demisiei; 
clauza de mobilitate; problema diurnei; concedierea. 
Aspecte practice privind salarizarea și taxele salariale: plata salariului, fondul 
de garantare, impozite şi reţineri, CAS şi CASS; calculul deducerilor. 
Clauza de neconcurenţă: renunţarea şi implicaţiile acestei prevederi. 
Vechimea în muncă - evidenţă şi modalităţi de justificare; întocmirea dosarului 
de pensionare, documentele pentru orice formă de pensionare. 
Conflictele de muncă şi răspunderea juridică; concilierea situaţiilor 
conflictuale, cercetarea abaterilor; noi aspecte privind Contractele colective de 
muncă – negociere; greva; aspecte practice privind Legea dialogului social.  
Interpretări date de ICCJ materiei muncii: grupele de muncă și condițiile de 
muncă; efectele recunoașterii drepturilor; recuperarea vechimii în muncă. 
Registrele de personal şi implicațiile GDPR: Registrul internilor, Registrul 
sindicatelor şi al federațiilor, Registrul de evidență a voluntarilor şi al  zilierilor. 
Controverse şi reglementări speciale privind ReviSal: înregistrarea/termenul 
modificărilor; sancţiuni contravenţionale şi contestarea acestora.  
Controalele ITM în 2020; obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din 
ReviSal, transmise de angajatori de drept privat, instituţii sau autorităţi publice.  
Noutățile aduse de versiunea actualizată a aplicației Revisal  6.0.7.  
Răspunderea: cercetarea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea 
contravenţională, răspunderea penală.  
Practica judiciară în materia litigiilor de muncă şi jurisdicţia muncii: 
competenţa materială şi teritorială, reguli speciale de procedură şi termenele de 
sesizare a instanţelor. 
Modificări de substanță şi probleme critice în Noua Lege a Pensiilor; 
prorogarea unor termene. 
Noutăți legislative privind: 

 reintegrarea salariaților și alte drepturi câştigate de salariați în instanță; 

 noi scutiri de impozite aferente veniturilor din salarii; 

 analiza declaraţiilor fiscale și a veniturilor salariale (juridic și fiscal). 
Legea nr.127/2019 privind sistemul unitar de pensii. 
OUG nr.57/2019, privind realizarea procesului de evaluare a activității 
funcționarilor publici numiți în funcție, ulterior datei de 1 ianuarie 2020. 
OUG nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
referire la dreptul muncii. 
 

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 
alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, 
republicată, art. 34. 

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.380 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: Mihaela FULGA 0753 025 982, 
021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, 

eag.bucuresti@gmail.com. 
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 06 FEBRUARIE 2020  
în limita locurilor disponibile 

 

 
 

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/21033/modificari-revisal-2016-ultima-versiune-actualizata-605.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/25727/legea-nr-127_2019-privind-sistemul-unitar-de-pensii-sau-noua-lege-a-pensiilor-ce-schimbari-aduce.html
mailto:expert_audit_group@hotmail.com
mailto:eag.bucuresti@gmail.com

