
 

            
EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. 

J04/892/1995, CIF 7632527 
www.expertaktiv.ro 

 

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 

CODUL MUNCII   
raporturi juridice de muncă  şi modificări esențiale în domeniul muncii şi protecției sociale, post pandemice 

19 – 23 AUGUST 2020, MAMAIA 
OBIECTIVE: Codul Muncii reprezintă cel mai important act de care angajatorii şi angajații vor ține cont pentru relații de muncă desfăşurate conform legii în 
vigoare. Numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii şi managementul resurselor umane sunt reglementate şi de alte acte normative ce 
armonizează prevederile din Codul Muncii şi care vor fi aduse la cunoştință participanților la acest curs. Acesta aduce ca noutate şi precizările care vor sprijini 
cursanţii în însuşirea şi aplicarea legislației, în managementul resurselor umane de top, dezvoltarea capacităţii de lider. 
 

 

TRAINER: specialist în problematica şi legislaţia muncii, doctorand  în dreptul 
muncii, formator cu experienţă  didactică şi o activitate de peste 10 ani 
începând cu anul 2000 în cadrul Inspecţiei Muncii. 

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 ”MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207 sau 
”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. nr.129/2000 republicată. 

TEMATICA ABORDATĂ: 
Cuantificarea activității de telemuncă; măsurile de sănătate şi securitate la 
locul de muncă, în condițiile post pandemice; digitalizarea unor proceduri şi 
servicii. 
Prevederi obligatorii de introdus în Regulamentul intern, în noul context 
legislativ: 

 Determinarea gradului de monitorizare a activității salariaților: precizări legate 
de modul cum organizația supraveghează activitatea online, video şi telefonică a 
fiecărui salariat sau departament; 

 Graficul activităților, pauzele de masă, condițiile programului inegal în condițiile 
art. 119 din Codul muncii; 

 Noua normalitate şi regimul juridic al telemuncii dupa 15 mai 2020; 

 Noile obligații introduse în scopul facilitării înregistrărilor în Revisal, în noile 
condiții legislative; 

 Aspecte specifice privind Regulamentul intern al instituțiilor bugetare. 
Soluții la modificările legislative recente, cu referință la: 

 noi termene pentru încheierea şi transmiterea unui CIM; CM cu fracțiune de 
normă; modificarea condițiilor de încheiere a CIM; modificarea condițiilor de 
încheiere a actelor adiționale: detalii practice; 

 obligativitatea ținerii evidenței timpului de muncă; impactul modificărilor 
legislative în planul achitării drepturilor salariale; restricții la acordarea liberelor 
legale pentru cei de alte religii;  

 faptele care constituie contravenții şi modul de sancționare;   

 suspendarea CIM și efectele sale asupra activității desfășurate de salariat; 

 şomajul tehnic; modificarea deducerilor personale; calcul CAS în cazul 
concediilor medicale; 

 „veniturile negative”; noi categorii de venituri supuse impozitului pe venit; 

 aspecte punctuale privind diferitele temeiuri de concediere; 

 ce şi cum trebuie să procedăm în cazul salariatului care îndeplineşte 
condițiile de pensionare? 
Aspecte referitoare la CAS: veniturile care nu se cuprind în baza lunară de 
calcul a CAS; cotele de contribuții prevăzute în noul Cod Fiscal; Tratamentul 
fiscal aplicabil, din punct de vedere al CAS și CASS, veniturilor realizate de 
persoanele fizice care desfășoară activități independente. 
Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii: 
● grupele de muncă și condițiile de muncă; recuperarea vechimii în muncă; 
● efecte și implicații asupra recunoașterii unor drepturi; 
● încetarea de drept și concedierea pentru motive care țin/nu țin de persoana 
salariatului. 
Interpretarea corectă și unitară a dispozițiilor Codului Muncii privind: 
● importanța juridică a formei scrise a contractului individual de muncă; 
● stagiul de cotizare; formarea profesională; concediile medicale/de odihnă; 
●răspunderea părților pentru prejudicii; răspunderea patrimonială a salariatului, 
reținerile din salariu, răspunderea angajatorului; 
●răspunderea disciplinară; efectele suspendării CIM asupra procedurii 
disciplinare și asupra sancțiunilor disciplinare. 
Jurisdicţia muncii. Conflictele de drepturi. Competenţa materială şi teritorială  

de soluţionare a conflictelor de muncă; sesizarea instanţelor; preavizul: calcul şi  
comunicarea; concediul de odihnă în interiorul termenului de preaviz; noutăţi 
privind timpul de muncă: durata timpului de muncă, munca  suplimentară, munca 
de noapte, norma de muncă, repausuri. 
Noul Cod Fiscal în domeniul salarizării: implicaţii şi soluţii. 
● Politici de remunerare şi de plată pentru performanţă a personalului, de 
eficientizare a cheltuielilor cu salariile personalului. 
●  Evaluarea performanţelor angajaţilor şi plata variabilă. Metode de evaluare. 
● Clauza de neconcurenţă: posibilitatea angajatorului de a renunţa la  clauză. 
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice; probleme dificile. 
Funcționalități ale aplicației ReviSal; neînregistrarea în ReviSal a elementelor 
CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare;sancțiuni şi contestarea acestora. 
Conflictul de interese: analiza şi aplicabilitatea clauzelor specifice. 
Regulamentul intern: clauzele obligatorii şi cele facultative. Declanşarea şi 
soluţionarea conflictelor de interese. Jurisprudenţa. 
Obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din ReviSal; obligaţiile 
inspectorilor din cadrul structurilor proprii de specialitate. 
Aplicaţii privind actele de control ale Inspecţiei Muncii şi căile de atac. 
Răspunderea: răspunderea pentru daune în raporturile de muncă şi cercetarea 
disciplinară, răspunderea patrimonială, contravenţională, penală.  
Particularităţi privind salarizarea personalului din companii naţionale, regii 
autonome, societăţi comerciale, unde statul este acţionar majoritar. 
Sindicatele şi reprezentaţii salariaţilor. Conflictele de muncă: greva, inspecţia 
muncii, răspunderea juridică, concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea 
abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora. Legea Dialogului Social. 
Legea nr.127 din 8 iulie 2019 privind sistemul unitar de pensii. 
Modificări de substanță şi probleme critice în Noua Lege a Pensiilor: 
vechimea în muncă – evidența şi modalități de justificare; întocmirea dosarului 
de pensionare; documentele pentru orice formă de pensionare; noua valoare a 
punctului de pensie  actualizată; recalcul pensie aflată în plată; modificări ale 
stagiului de cotizare (master şi doctorat). 
SEDIUL MATERIEI: Actualizări ale Codului Muncii, valabile în 2020: Legea 
53 din 2003, actualizată la zi; OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la 
detaşări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc. 
Legea nr.89/2019 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea copiilor etc.; H.G. nr.262/2019, 
privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002 referitor la  
egalitatea de şanse şi de tratament; Legea nr. 24/2019 privind evaluarea 
funcționarilor publici; OUG nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum 
şi pentru modificarea unor acte normative din Legea nr.53/2003; OUG 
nr.41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea în entitățile publice; OUG nr.60/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă; Legea nr. 
88/2018 pentru modificarea și completarea Codului Muncii; Legea nr. 81/2018 
privind reglementarea activităţii de telemuncă; Declarația 600, privind venitul 
asigurat la sistemul public de pensii. 

 

TARIF DE INSTRUIRE - 920 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: 2.600 LEI/PARTICIPANT  
HOTEL DACIA SUD / HOTEL CONDOR / HOTEL RAMADA 
 ( 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: Nadina COJOCARU 0753.025.978 
021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail:office@expertaktiv.ro,  expert_audit_group@hotmail.com, 
eag.bucuresti@gmail.com 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 07 AUGUST 2020   
în limita locurilor disponibile 

 

 

https://portal.e-juridic.ro/link.php?M=42894&N=2042&L=12060&F=H
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

