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Soluții practice la problematica muncii, salarizare,
Revisal 2020, SSM și proceduri de lucru

SALA DE CONFERINȚE DIN
CLĂDIREA SIF MOLDOVA BACĂU

LOCAȚIA



T E M E  D E  D I S C U Ț I E
Încheierea, executarea și încetarea CIM; Contractele cu timp parțial
noutăți. Telemunca - reglementarea muncii de acasă.
Clauze specif ice în contractele de muncă: clauza de fidelitate, de
confidențialitate, de neconcurență, ș.a.;
Modificări legislative referitoare la CIM: Termenele de înregistrare a
actelor adiț ionale, Noi coeficienți și drepturi salariale pentru anumite
categori i  profesionale, noi reguli cu privire la sistarea și reluarea
activități i ;  reluarea i legală a activități i  f irmei după suspendare;
evidențe speciale pentru salariați i  mobil i ;   restricți i  la acordarea
liberelor legale pentru cei de alte religi i ;  angajarea persoanelor cu
handicap; angajarea ucenicilor;
Delegarea și/sau detașarea salariați lor;       
Evaluarea salariaților – obligați i le angajatorului;
Concedii de odihnă. Concedii creștere copil. Concedii pentru formare
profesională; Încetarea CIM 
Noile activități desfășurate de zilieri, plata zi l ieri lor, registrul de
evidență, contribuți i  la pensie;
Respectarea GDPR în relațiile de muncă;
Sănătate și securitate în muncă. Eveniment produs la locul de muncă
soldat cu accidentare ușoară - cum se va proceda?;
REVISAL 2020 – modificări le contractelor individuale de muncă;  
Litigiile de muncă din România – Cauze, soluționări și aspecte
legale;
Tematicile controalelor ITM în 2020.

Conferința reunește practicienii din domeniul resurselor umane din Județul Bacău
care vor dezbate problemele izvorâte din relațiile de muncă angajat – angajator, vor
analiza spețe controversate propuse de către participanți și se vor expune cele mai
bune soluții de rezolvare a acestora. De asemenea în cadrul conferintei se vor
discuta  teme de actualitate si de mare importanță. Platforma conferinței este
interactivă bazată pe dialogul între specialiștii ITM Bacău și participanți.

 

Contact:
Tel/Fax:    0334.101.191
Email :        secretariat@inov-expert.com
Mobil         0742.504.708
                     0756.217.768
Web:         www.inovexpertedu.com

Conferința se adresează: Specialiștilor din departamentele
Resurse Umane, Contabilitate, Departamentul Juridic și
Specialiștilor SSM din județul Bacău, interesați de ultimele
modificări ale legislației muncii dar și administratorilor de
firme care doresc să cunoască cele mai recente reglementări
privind relațiile de muncă. 

Taxa de participare: 150 lei/pers
Înscrierea se realizează prin transmiterea formularului de înscriere la

adresa de mail: secretariat@inov-expert.com

Participați la un dialog constructiv în
domeniul relațiilor de muncă  între

specialiștii din Bacău!

 

Locurile sunt limitate!

Subiectele de dezbatere vor fi completate și cu alte teme de interes pentru
participanți.

 

 

 


