
Modificări ale Codului Muncii și 

aspecte practice de HR 

28 octombrie 2015 

Hotel Novotel, Sala Paris 



 

Lupu & Partners are plăcerea să vă invite la conferinţa “Modificări ale Codului 

Muncii şi aspecte practice de HR”, ce va avea loc pe data de 28 octombrie 

2015 la Hotel Novotel. 

 

Ne-am propus să venim în întâmpinarea companiilor cu o serie de conferinţe şi 

seminarii aducând în cadrul lor ultimele informaţii şi modificări legislative 

importante ale Codului muncii. 



 

 

Obiectiv: 

 
• De a oferi participanţilor o cazuistică bogată, combinând cadrul legal cu 

cazuri concrete din practică, prezentându-se spețe soluţionate de către 

instanţele din România, studii de caz şi exemple de bună practică. 

 

• Conferinţele au rolul de a îmbunătăţi capacitatea specialistului de Resurse 

Umane în interpretarea corectă a normelor legale, de a-l ajuta în găsirea 

celor mai favorabile soluţii pentru flexibilizarea muncii, în aplicarea corectă şi 

fără riscuri a Codului Muncii şi a legislaţiei conexe. 



Cui ne adresăm: 

Conferinţa se adresează avocațiilor specializaţi în dreptul muncii, 

managerilor departamentelor de HR, inspectori HR, directorilor 

generali, directorilor financiari, juriştilor şi angajaţilor care au nevoie de 

o cunoaştere mai bună a prevederilor legale privind legislaţia muncii 

 

Ce ne propunem cu această conferinţă: 

Să îmbunătăţim desfăşurarea activităţilor din cadrul departamentelor 

de HR, financiar, etc. prin înţelegerea cât mai bine a aplicării codului 

muncii prin temele abordate. 

 



I. Clauzele specifice ale contractul individual de muncă                                                                                         

1. Clauza de neconcurență 

2. Clauza de confidențialitate 

3. Clauza privind protecția drepturilor de autor 

 

II. Modificări legislative ale Codului Muncii în  anul 2015 privind timpul de muncă și timpul de 

odihnă. Impact asupra mediului de afaceri.  

1. Repaosul săptămânal - modificări în anul 2015 ale Codului Muncii. 

2. Sporul de weekend. Negociere. Acordare. Cuantum. 

3. Ore suplimentare.Efectuarea orelor suplimentare.  Spor. Compensare. 

  

III. Aspecte legate de concedierea prin desfintarea de post – art. 65 Codul Muncii. 

1. Documente interne necesare ce trebuie întocmite de angajator în cazul unei concedieri prin 

desființare de post 

2. Forma și fondul deciziei de concediere. 

3. Practica judiciară relevantă. 

 

Teme abordatate 



• Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea 

• Inspector Sef adj. RM jr. Balabuti Marilena Nicoleta 

• Av. Șerban Pâslaru, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

• Av. Răzvan VASILIU, Managing Partner VASILIU & MICLEA 

• Av. dr. Veronica VOINESCU, Managing Partener VOINESCU & ASOCIATII 

• Av. Teodora Stoian, Partner ES Legal 

• Av. Marius Eftimie, Partner ES Legal 

 

Moderator 

Av. dr. Andrei Săvescu  

 
 

Speakeri 



8:30 – 9:15   Check-in & welcome coffee  

9:15 – 10:15   Sesiunea I 

10:15 – 11:00 Întrebări și răspunsuri 

11:00 – 11:30   Coffee break 

11:30 – 12:30   Sesiunea II 

12:30 – 13:00 Întrebări și răspunsuri 

13:00 – 14:30   Lunch 

14:30 – 15:30   Sesiunea III 

15:30 – 16:00 Întrebări și răspunsuri 

16:00 – 16:30 Coffe Break 

16:30 – 17:30 Concluzii 

 

 

Program conferință 



Lupu & Partners 

 

Adresa: str. Lucian Blaga, nr 4, sect 3, Bucureşti 

Telefon: 021 367 00 70; Mobil: 0766 056 807 

 e-mail: evenimente@lupupartners.ro 

 

 

Contact 

mailto:evenimente@lupupartners.ro

