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Intro 
Curs intensiv, de 1.5 zile, care abordează problematica relației individuale de muncă, urmărind 
să scoată în evidență modalitățile de interpretare a textelor de lege, avantajele și 
dezavantajele ce intervin odată cu noile reglementări și modul în care reglementările legale 
pot fi transpuse în practică, ținând cont de interesele angajatorului, dar și de limitele impuse 
de lege. 

Discuțiile se vor baza foarte mult pe exemple practice și situații concrete, pentru ca astfel să se 
ajungă la stabilirea unui pachet de soluții optime. 

Tematică 
1. Încheierea contractului individual de muncă: 

·     principii ce stau la baza încheierii raportului de muncă; 
·     condițiile pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă; 
·     elementele contractului individual de muncă; 
·     clauze specifice; 

2.    Modificarea contractului individual de muncă: 
·     Condițiile în care poate avea loc modificarea raportului de muncă; 
·     Modificarea unilaterală a raportului de muncă; 

3.    Clauzele specifice contractului individual de muncă 

·     Clauza de neconcurență 

·     Clauza de mobilitate 

·     Clauza de confidențialitate 

·     Clauza de formar profesională 

4.    Perioada de probă; 
5.    Suspendarea raportului de muncă: 

·     Cazuri și condiții de suspendare; 
6.    Încetarea raporturilor de muncă: 

·     Încetarea de drept – cazuri și condiții; 
·     Încetarea prin acordul părților 

i.            Condițiile în care poate interveni acordul părților; 
ii. Diferențele dintre acordul părților și demisie 

·     Încetarea contractului individual de muncă pentru motive ce nu țin de 
persoana salariatului: 
 i.     Desființarea postului ocupat de către salariat – cauza reală și serioasă, 
aspecte practice; 

                                         ii.     Condițiile de formă și de fond ale deciziei de concediere; 

                                         iii.     Cauza reală și serioasă – aspecte practice, jurisprudență relevantă; 
                                         iv.     Concedierea individuală și concedierea colectivă; 
                                         v.     Cazuri practice. 

·     Încetarea contractului individual de muncă pentru motive ce nu țin de 
persoana salariatului: 

                                          i.     Concedierea pentru inaptitudine fizică sau psihică: 
➢  condiții; 
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➢  cine sunt organele de expertiză medicale care pot constata 
inaptitudinea în muncă a salariatului; 

                                         ii.     Concedierea pentru necorespundere profesională: condiții; aspecte practice  
  iii.     Concedierea disciplinară - condiții; aspecte practice  

7.    Răspunderea disciplinară a salariatului; 
  i.     Sancțiunile disciplinare aplicabile; 
 ii.     Procedura cercetării disciplinare; 
 iii.    Determinarea sancțiunii aplicabile; 
 iv.    Termenele de aplicare a sancțiunii disciplinare; 
 v.     Decizia de sancționare 

➢  Condiții de formă și fond; 
➢  Emitere și comunicare; 
➢  Practică relevantă; 

8.    Preavizul: 
·     La concedierea salariatului: 

 i.     Durata și cazuri de suspendare a termenului de preaviz; 
·     În cazul demisiei 

 i.     Durata și cazuri de suspendare a termenului de preaviz; 
 ii.     Renunțarea la termenul de preaviz. 
 iii.     Condițiile în care salariatul nu este obligat să respecte termenul de 
preaviz. 

9.    Contractul individual de muncă pe durată determinată 

·     Condițiile de încheiere; 
 i.     Clauze specifice; 
 ii.     Munca nedeclarată în cazul salariatului cu timp parțial de muncă. 

10.  Timpul de muncă 

 i.     Caracteristici; 
 ii.     Programele individualizate de muncă - Tipuri și condiții 

·     Munca suplimentară 

 i.     Condițiile în care se poate presta muncă suplimentară; 
ii.     Aspecte practice; 
iii.     Munca nedeclarată și munca suplimentară 

·     Munca de noapte 

  i.     Condiții 
 ii.     Beneficiile salariatului de noapte 

11.  Timpul de odihnă și repausuri 
·     Pauza de masă 

 i.     Durată și condiții de acordare 

 ii.     Repausul zilnic - Durată și condiții de acordare 

·     Repausul săptămânal 
i.     Obligativitatea și condițiile de acordare 

 ii.     Posibilitatea suspendării acordării repausului săptămânal 
 iii.     Cazuri practice și jurisprudență 

·     Sărbătorile legale 

i.     Regula neprestării activității 
ii.     Excepții de la regulă 

·     Concediul de odihnă – Durată, programare, efectuare, compensare în bani 
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·     Alte tipuri de concedii - Condiții de acordare; Elemente specifice acestora 

12.  Salariul 
·     Elemente constitutive 

·     Reguli de acordare 

·     Condițiile în care se pot face rețineri din salariu 

13.  Transferul de întreprindere 

 i.     Condițiile în care este aplicabil 
 ii.     Protecția drepturilor salariaților la transferul de întreprindere 

 iii.     Continuitatea raporturilor de muncă de la cedent la cesionar 

14.  Formarea profesională 

·     Tipuri de formare 

·     Condiții 
·     Clauza de formare profesională 

·     Răspunderea salariatului pentru neînsușirea cunoștințelor profesionale sau 
nerespectarea clauze de formare profesională 

15.  Regulamentul intern 

·     Importanța acestuia 

·     Clauzele minimale 

·     Modalitatea de aducere la cunoștința salariaților a clauzelor acestuia 

·     Momentul de la care devin aplicabil 
16.  Răspunderea patrimonială 

·     A angajatorului față de salariat 

 i.     Compensarea pentru concedierea nelegală a salariatului – cea mai 
des întâlnită formă de răspundere patrimonială a angajatorului 
ii.     Atragerea răspunderii angajatorului pentru prejudiciile materiale și 
morale produse salariatului, inclusiv pentru hărțuirea la locul de muncă, 
discriminare sau încălcarea egalității de tratament 

iii.     Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a angajatorului 
·     A salariatului față de angajator 

i.     Condițiile în care poate fi atrasă răspunderea patrimonială a 
angajaților în funcție de natura prejudiciului 
 ii.     Modalități de recuperare a prejudiciilor cauzate de salariați 

17.  Reguli speciale de procedură aplicabile în cazul litigiilor de muncă 

·     Termenul de contestare a deciziilor angajatorului – comparație cu 
prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului social 
·     Instanța competentă 

·     Sarcina probei în litigiile de muncă 

 

 

 

 



 

5 

Trainer EXEC-EDU 

Răzvan Vasiliu  

 

Experienta profesională 

Din 2013, Răzvan este Managing Partner al Casei de Avocatură Vasiliu&Miclea. 

În calitate de avocat specializat în dreptul muncii, a asigurat asistența juridica și reprezentarea 
în instanță a unor importante companii din diferite domenii de activitate: petrolier, comercial, 
nautic, industrial, hotelier etc. Portofoliul său personal de clienți cuprinde principalii angajatori 
din România, societăți cu peste 10.000 de salariați, companii multinaționale situate în topul 
societăților de pe piața românească. 

În cadrul activității sale, Răzvan a lucrat pentru a stabili dialogul social dintre părți, a organizat 
negocieri colective sau individuale și a contribuit la medierea conflictelor colective de munca. 
Totodată, a asigurat reprezentarea angajatorilor în fata Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării. 

În paralel cu activitatea sa de avocat, are și o activitate publicistică. Colaborează cu reviste de 
specialitate, redactând articole pe teme juridice. 

De asemenea, a participat la numeroase stagii de pregătire și conferințe organizate pe 
probleme de dreptul muncii. 

Răzvan colaborează cu EXEC-EDU în cadrul cursului Managementul Strategic al Resurselor 
Umane pentru modulul de Legislație și administrare în HR. 
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Unde şi când?  Investiţie 
25-26 septembrie 2019 
17.00 – 20:00 in ziua I de curs 
si de la ora 09:00 – 16:00 în 
ziua II de curs. 
 
Calea Griviţei nr. 6-10, parter, 

Sector 1, Bucureşti 

 250 EUR*  
Taxa include suportul de curs, pauze de cafea și pauza 
de prânz în 26 septembrie 

 
Important 
- Dacă participi împreună cu alţi 3 colegi sau prieteni, 

primeşti un discount de 5% 

- Dacă participi împreună cu alţi 5 colegi sau prieteni, 
primeşti un discount de 7% 

Despre noi  

⚫ Cel mai diversificat portofoliu de programe de dezvoltare pentru 
manageri   - peste 40 de tipuri de cursuri - 

⚫ Compania de training a anului - Gala Business Edu, 2012  

⚫ Prezentă anual în topul companiilor de training - Ziarului 
Financiar 

⚫ 10.000+ participanţi  

⚫ 35 de experţi şi traineri, cu expertiză de business  

⚫ Metode de training diverse şi inovative (simulări de business, 

studii de caz, discuţii facilitate, role-play, proiecte individuale şi de echipă, metodologii 
internaţionale – Human Synergistics, Hogan Assessment, Process Communication Model®, Who 
Moved My Cheese®, Adizes®, BrandPro®, PMI®)  

⚫ 18 ani de experienţă în livrarea de programe complexe, consistente şi unitare, cu aplicabilitate 

practică imediată 

⚫ Parte din școala de afaceri ASEBUSS 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

⚫ Primul program Executive MBA din România,  

⚫ în parteneriat cu Kennesaw State University, Atlanta 

⚫ Numărul 1 în TOP MBA 2015, realizat de ZF, la: 

✓ calitatea cursurilor 

✓ calitatea echipei de profesori 

✓ networking cu manageri cu experienţă 
✓ aplicabilitatea la job 

✓ dezvoltarea abilităţilor personale 

⚫ Profesori de top, pregătiţi la universităţi de prestigiu (HBS, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, 
IESE, University of Kent) 

⚫ Peste 1.200 absolvenţi ai programului Executive MBA 
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