A.N.C.I.A. training
Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala:

LEGISLATIA MUNCII / REVISAL
SALARIZAREA PERSONALULUI IN 2019
Organizat in perioada: 20 - 23 iunie 2019
Locatie: Hotel Poiana Ursului – Poiana Brasov

Lector un specialist cu o vasta experienta in legislatia muncii din cadrul ITM
Legislatie
Ultimele modificari aduse Codului muncii si legislatiei speciale in
vigoare.
Evaluarea profesionala a salariatilor si a functionarilor publici. Criterii
de evaluare.
Revisal - elemente de noutate.
Formarea profesionala, drept sau obligatie?
Raspunderea disciplinara a salariatilor si functionarilor.
Concedierea individuala si colectiva- studii de caz.
Reintegrarea in munca a salariatilor.
A.
Noutati ale reglementarii raporturilor de munca
1. Decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept.
2. Decizii ale Curtii Constitutionale.
3. Unificarea interpretarilor unor texte din legislatia muncii – prin recursuri in interesul
legii
4. Modificari ale actelor normative ce privesc raporturile de munca
B.
Discutii practice privind incheierea si executarea contractului individual
de munca
1. Incheierea CIM – partea legala, obligatia de informare a CIM, conditii de valabilitate
a CIM
2. Perioada de proba si stagiul
3. Clauze ce pot fi negociate in CIM
4. Clauze nelagale
5. Timp de munca, concediul de odihna – programare si plata
C.
Discutii practice privind modificarea si suspendarea contractului
individual de munca
1. Obligatiile angajatorului privind modificarea CIM
2. Cauze de suspendare a CIM

D.
Discutii practice privind incetarea contractului individual de
munca
1. Cauze de incetare de drept a CIM
2. Concedierea – cazuri si preaviz.
5. Demisia, preavizul si obligatiile angajatorului in ce priveste demisia
salariatului
E.
Discutii practice privind raspunderea juridica
1. Raspunderea disciplinara: regulamentul intern – redactare si norme
obligatorii, abaterile discialinare, convocarea salariatului, cercetarea si
decizia de sanctionare – inregistrare, efecte si termene.
2. Raspunderea pentru daune – posibilitatea recuperarii prejudiciului,
retinerile din salariu, termene
F.
Discutii practice privind jurisdictia muncii
1. Contestarea deciziilor si reintegrarea salariatului
2. Instantele competente si modul de solutionare a litigiilor
G.
Discutii si analize pe cazuri
Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta
exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra
unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de
acestia

Înscrierea la acest curs se efectuează în baza completării formularului de inscriere de la finalul ofertei si
transmiterea acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la
office@ancia.ro sau office.ancia@gmail.com informatii suplimentare: www.ancia.ro
Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062
1. Tarif servicii Instruire SEMINAR 600 lei / participant
2. Tarif servicii instruire CURS AUTORIZAT A.N.C. 700 lei / participant
Important! La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii a 5 a persoana beneficiaza de
gratuitate la serviciile de instruire.
3. Tarif servicii cazare: 1380 lei / participant Pensiune completa (TVA 5% INCLUS)
Tarifele de cazare pot suferi modificari in functie de modificarile legislative in privinta TVA sau de politica
unitatilor hoteliere. Nota: prezenta oferta poate fi modificata in functie de capacitatea de cazare a
unitatilor hoteliere, sau la cererea beneficiarilor programelor de formare. Locatia de desfasurare a
cursului poate fi schimbata fara ca pretul sa sufer modificari

1. Certificare A.N.C.I.A. training
2. Certificat de absolvire: INSPECTOR RESURSE UMANE - COD COR 333304
conform OG 129/2000 Republicata

FORMULAR DE INSCRIERE Poiana Ursului
TARIFE

LEGISLATIA MUNCII / REVISAL - SALARIZARE 2019

20 - 23 iunie 2019

Tarif servicii Instruire:

DATE ORGANIZATIE PLATITOARE
Institutia/ Compania______________________________
______________________________________________
Str.________________Nr.______Loc__________________
Jud/ sect_____________Banca_____________________
Cont___________________________________________
Cui/ CNP_______________________________________
Reg. Com__________________Tel.__________________
Fax__________________email______________________
Nr Pers Inscrise__________Data__________________
Pers de Contact________________________________
Aprobat_________________________________________

Tarif servicii cazare

Ne gasiti in catalogul SICAP
– cod CPV 80530000-8 –
Servicii de formare
profesionala

Coordonator curs
Ionut Gagiu contact
0723 242062

* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii şi eliberării facturii.
Prin semnatură și ștampila autorizată se confirmă înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de
mai sus și se accepta TERMENII ȘI CONDITIILE DE PARTICIPARE la propriu.












Nr.

Termeni si conditii:
Valoarea totală a comenzii este de........................lei si include serviciile de
instruire si serviciile suport pentru curs.
Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile
inainte de data anuntata de incepere a cursului, aceasta atragand dupa sine
validarea contractului.
Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare
prealabilă.
Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate
face cel mai târziu cu 3 zile lucratoăre înainte de începerea programului. Se
iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax
sau e-mail).
Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea
participantului/ participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire
(respectiv cazare) conform O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
Organizatorul isi rezerva dreptul ca in cazul neintrunirii numarului minim
de persoane participante la programul de instruire, acesta sa fie decalat intro perioada stabilita de comun acord cu beneficiarul.
Prezentul formular are valoare de contract.

Nume prenume

Studii

CONTACT
Înscrierea la curs se
efectuează în baza
completării acestui
formular de participare
și transmiterea
acestuia pe fax 031
4053971 sau pe e-mail
la office@ancia.ro sau
office.ancia@gmail.com

MODALITATE DE PLATA
A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903,
avand sediul social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar nr.10
Ordin de plata
Numerar
Pentru instituții publice: RO71TREZ7015069XXX019680 TREZORERIA SECTOR 1
Pentru agenți economici: RO62INGB0000999908034014
- BANCA ING BANK
Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
Confirm regulamentului UE 679/ 2016 si a legislatiei in vigoare, legea
677/2001 cu referire la protectia persoanelor in raport cu preclucrarea
datelor personale, A.N.C.I.A. training, se obliga sa respecte si sa
asigure in conditii de siguranta datele personale furnizate de
participantii la programele de formare profesionala. Detalii puteti afla
accesand www.ancia.ro

Nr. tel

Email

