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

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

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

Daniel NĂSTASE

Jurist Federația Națională a Sindicatelor
din Cultură și Presă CulturMedia
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Practică: Se vor realiza 120 de ore de practică în mediul real de lucru
la locurile de muncă ale cursanţilor

BENEFICII

! 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:
● 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

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

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
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TEMATICĂ ABORDATĂ
● Instituţii ale dreptului muncii și securităţii sociale

● Concedierea

● Acte normative internaţionale, europene și naţionale

● Răspunderea juridică și jurisdicția muncii

● Principiul nediscriminării și egalităţii de șanse

● Regulamentul intern

● Conceptul de ”FLEXICURITATE”

● Abaterile și sancțiunile disciplinare

● Securitate socială: asigurări sociale de pensii, sănătate,
șomaj și alte prestaţii 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. Reprezentanţii salariaţilor
● Negocierea și conţinutul contractului/acordului colectiv de
muncă

● Conflictele de muncă

● Încheierea, executare, modificarea, suspendarea și încetarea
contractului/acordului colectiv de muncă

● Proiectarea fișelor de post

● Dreptul individual al muncii
● Negocierea, încheierea și executarea contractului individual
de muncă

● Organizarea muncii și sisteme de salarizare
● Sisteme de salarizare și recompensare a salarizaților
● Formarea profesională a salariaților
● Evaluarea profesională a salariaților

● Clauzele contractului individual de muncă

● Managementul profesie

● Drepturile și obligaţiile angajatorului și a salariaţilor

● Acordarea de consultanță/consiliere

● Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă

● Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor

● Timpul de muncă și timpul de odihnă

● 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

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se
va elibera un certificat de absolvire acreditat de Ministerul
Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, însoțit de un supliment descriptiv care atestă
competențele dobândite.

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:
● 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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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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