INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Certificat acreditat Cod COR 242220
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

În urma promovării examenului, veți obține un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Lectori:

Avocat Prof.Univ.Dr. Radu POPESCU
Specialist Dreptul Muncii

Daniel NĂSTASE

Jurist Federația Națională a Sindicatelor
din Cultură și Presă CulturMedia

Tarif curs:

1100 lei

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste pe
ultima pagină a acestei oferte dar și online pe website-ul
Centrului de Formare APSAP. www.cursuri-functionari.ro

BENEFICII

pentru participanții care solicită
eliberarea certificatului de absolvire:
● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
60 de ore și practică cu 120 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs
● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii
examenului de absolvire

Practică: Se vor realiza 120 de ore de practică în mediul real de lucru
la locurile de muncă ale cursanților, în perioadele 8-26 martie și 5-15
aprilie.
! Nu vor fi luate în calcul orele de practică în perioadele de concediu
(odihnă / medical) sau orice formă de suspendare a raporturilor de muncă.
Cerințe obligatorii pentru participanții la curs
a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative
cu diplomă de licență sau echivalent,
b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept
sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în
domeniul resurselor umane/ relațiilor de muncă / evidența muncii.
● Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu
originalul.
● Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie
răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract
de muncă / contract de voluntariat/ contract de prestări servicii în fotocopii
conforme cu originalul /adeverinţe în original
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EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Certificat acreditat Cod COR 242220

TEMATICĂ ABORDATĂ
● Instituții ale dreptului muncii și securității sociale

● Concedierea

● Acte normative internaționale, europene și naționale

● Răspunderea juridică și jurisdicția muncii

● Principiul nediscriminării și egalității de șanse

● Regulamentul intern

● Conceptul de ”FLEXISECURITATE”

● Abaterile și sancțiunile disciplinare

● Securitate socială: asigurări sociale de pensii, sănătate,
șomaj și alte prestații sociale

● Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă și
răspunderea civilă

● Dreptul colectiv al muncii

● Răspunderea contravențională/disciplinară și penală în
raporturile de muncă și serviciu

● Sindicatele și patronatele. Reprezentanții salariaților
● Negocierea și conținutul contractului/acordului colectiv de
muncă
● Încheierea, executare, modificarea, suspendarea și încetarea
contractului/acordului colectiv de muncă
● Dreptul individual al muncii
● Negocierea, încheierea și executarea contractului individual
de muncă
● Clauzele contractului individual de muncă
● Drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților
● Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă
● Timpul de muncă și timpul de odihnă

● Conflictele de muncă
● Organizarea muncii și sisteme de salarizare
● Proiectarea fișelor de post
● Sisteme de salarizare și recompensare a salarizaților
● Formarea profesională a salariaților
● Evaluarea profesională a salariaților
● Managementul profesie
● Acordarea de consultanță/consiliere
● Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor
● Forme de exercitare a profesiei

● Forme de încetare a contractului individual de muncă

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Aplicarea legislației naționale, europene si internaționale a
muncii și securității sociale

● Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea
procedurilor legale privind răspunderea patrimonială

● Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și
combaterea hărțuirii la locul de muncă

● Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau
reclamațiilor individuale ale lucrătorilor

● Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale/ colective
de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii
și securității sociale

● Concilierea conflictelor de muncă

● Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea,
suspendarea sau încetarea contractului individual/ colectiv de
muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare
● Reprezentarea angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor la
negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea
contractelor individuale/ colective de muncă

● Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la
nivelul unității
● Acordarea de consultanță/ consiliere de specialitate în
legislația muncii și securității sociale
● Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/
sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și
securității sociale

● Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care
țin sau nu țin de persoana lucrătorului
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DETALII TEHNICE

În urma promovării examenului, veți obține un certificat de
absolvire acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este
necesar ca fiecare participant să:
1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau
telefon mobil, o conexiune bună la internet, microfon
și cameră web.
2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul
de pe care se va accesa cursul on-line.
Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit)

Actele necesare pentru obținerea
certificatului de absolvire:
● Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
● Act de identitate (copie)
● Certificat de naștere (copie)
● Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
● Dovada plății

SUPORT TEHNIC APSAP
telefon:

0730 124 567
INFO CENTER APSAP
telefon:		
fax:

0788 124 567 021 569 61 26
Cerințe obligatorii pentru participanții la curs:
a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe
administrative cu diplomă de licență sau echivalent;

email:

webinar@cursuri-functionari.ro

b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt
domeniu decât drept sau administrație publică / științe
administrative absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în
domeniul resurselor umane/ relațiilor de muncă / evidența
muncii.

● Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii
conforme cu originalul.

● Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație
pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de
experiență minimă / contract de muncă / contract de
voluntariat/ contract de prestări servicii în fotocopii
conforme cu originalul /adeverinţe în original.
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stin Fârșiro
Bogdan-Co

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și
desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:
Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP

0788 124 567
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FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE

COMANDĂ FERMĂ

Prezentul document reprezintă o comandă fermă. Fișa, după ce a fost completată, semnată și aprobată, se trimite
la numărul de fax: 021.569.61.26 sau prin e-mail pe adresa: webinar@cursuri-functionari.ro. Aceasta ține loc
de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina
Centrului de Formare APSAP. Prin semnarea acestui document vă exprimați acordul explicit cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de
perfecționare ale Centrului de Formare APSAP și marketing în condițiile descrise pe pagina:
cursuri-functionari.ro/termeni-si-conditii

APROB, Organizația (L.S.):
......................................................................................
Nr. ............................. Data ......................................

TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII
ȘI SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!

Denumire program:

EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Perioadă:

Loc desfășurare curs:

Tarif curs:

12 aprilie - 19 mai 2021

ON-LINE

1100 LEI

Instruire teoretică: 12-23 aprilie (13:30-19:30)
Data examen: 19 mai 2021

17 mai - 24 iunie 2021

Instruire teoretică: 17-28 mai (13:30-19:30)
Data examen: 24 iunie 2021

Pe lângă fișa individuală de înscriere, trebuie anexate (scanate) următoarele documente: certificat de naștere,
certificat de căsătorie (dacă este cazul), cartea de identitate, diploma de licență, CV, declarație pe proprie
răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat/
contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul /adeverinţe în original (dacă este cazul).

7 iunie - 15 iulie 2021

Instruire teoretică: 7-18 iunie (13:30-19:30)
Data examen: 15 iulie 2021

Cerințe obligatorii pentru participanții la curs:
a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent,
b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe
administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în
domeniul resurselor umane/ relațiilor de muncă / evidența muncii.
• Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul.
• Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de
experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat/ contract de prestări servicii în fotocopii
conforme cu originalul /adeverinţe în original

1. Date personale
(Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate):
Nume:

Prenume:

CNP:

Data nașterii:

Studii superioare:
DA

NU

Denumirea angajatorului:
Direcție/serviciu/birou:

Funcția:

E-mail personal / serviciu:

Telefon mobil personal / serviciu:

2. Date de facturare Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe facturile fiscale
Se completează numai dacă se solicită certificat de absolvire, pentru unul sau mai multe webinare
Denumire beneficiar:
Cod Fiscal / CNP:

Adresa / Domiciliu:

Localitatea:

Județul:

E-mail:
Semnătură participant

Data completării

Fax:
Banca / Trezoreria:

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție! Este necesar ca fiecare participant să:
1.

Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună
la internet, microfon și cameră web.

2.

Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.
SUPORT TEHNIC APSAP:

0730 124 567

Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne puteți solicita în orice moment, în scris, să ștergem informațiile personale din sistemele noastre. Vom respecta
această solicitare dacă nu există un motiv legitim pentru a nu șterge aceste informații. Drepturile pe care le au toți clienții noștri sunt următoarele: acces, informare,
rectificare și obiecție, ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate.

