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• Context 

 

 Criza economică prelungită a determinat o serie de transformări structurale pe piaţa muncii din România.  

 Din păcate, ţara noastră are una dintre cele mai reduse rate de ocupare a forţei de muncă din Uniunea Europeană. 
Modificarea Codului Muncii în anul 2011 a avut ca principal scop flexibilizarea pieţei muncii şi adaptarea acesteia la 
noile realităţi economice.  

 Forumul Dreptului Muncii îşi propune să realizeze o radiografie exactă a pieţei muncii în anul 2015 şi să            
prezinte ultimele evoluţii în acest sector important, în contextul în care Executivul şi-a propus să aducă noi              
modificări Codului Muncii. 

 

 Forumul Dreptului Muncii va arăta câte litigii de muncă există în prezent pe rolul instanţelor şi cât de afectat va 
fi bugetul instituţiilor şi cel al companiilor private şi de stat, care au fost date în judecată de foşti angajaţi                   
disponibilizaţi. În acest context, vom afla ce soluţii propun avocaţii pentru soluţionarea rapidă a conflictelor de      
muncă şi pentru diminuarea pierderilor societăţilor private, dar şi a instituţiilor şi companiilor de stat.  

 Totodată, vor fi prezentate principalele efecte ale legii de salarizare unică asupra angajaţilor din companiile de stat  
şi instituţiile publice.  
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  Agendă Teme de discuţie Audienţă 
 

08:30-09:30  
Înregistrarea  

participanţilor  şi 
welcome  

coffee 
 

09:30-11:30  
Sesiunea I 

 
11:30-12:00  

Business  
networking coffee 

break 
 

12:00-14:00  
Sesiunea a II-a 

 
14:00-15:00  

Business lunch 

•Ultimele propuneri de modificare a Codului Muncii 
•Litigii de muncă – jurisprudenţă, restrospectivă a ultimilor doi 
ani 
•Avantajele disponibilizărilor colective pentru angajaţi şi pentru 
angajatori 
•Negocierile colective 
•Conflictele de interese în sectorul HR 
•Medierea conflictelor de muncă 
•Efectele Legii de salarizare unică 
•Corelarea programei şcolare / universitare cu cerinţele pieţei 
•Reglementarea agenţilor de muncă temporară 

•manageri 
•antreprenori 
•directori juridici şi de resurse umane din     
societăţi multinaţionale, din companii şi            
instituţii de stat 
•reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi ai  
ANOFM 
•avocaţi  
•magistraţi 
•profesori de Dreptul Muncii 
•mediatori 
•reprezentanți ONG-uri 
•mass-media 
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Speakeri  

 

Rovana Plumb, Ministrul Muncii * 

Liviu-Marian Pop, Ministrul delegat pentru Dialog Social* 

Eugen Tifin, Purtător de cuvânt, Inspecţia Muncii 

Monica Georgiadis, Partener, Coordonator Practica de Dreptul Muncii, DLA 
Piper  

Magda Alexandru, Senior Associate, Buzescu Ca - Legal & Tax– “Analiza pro
punerilor de modificare a Codului Muncii” 

Tiberiu Csaki, Partener, Coordonator Practica de Dreptul Muncii, Practica de 
Litigii și Practica de Insolvență și Restructurare, Dentons  

Reprezentant companie de HR* 

Cristian Pârvan, Președinte, Patronatul Serviciilor Private 

Reprezentant Confederaţie sindicală* 

*sub rezerva confirmării 
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Despre Best Legal Media & Consulting 

• Bazele Best Legal Media & Consulting au fost puse de o echipă cu experiență semnificativă în media și în piața realizării de  

evenimente corporate. Scopul activității Best Legal Media & Consulting este acela de a oferi o platformă de promovare și informare  

pentru mediul de afaceri, pentru societățile de avocatură, dar și pentru celelalte profesii liberale din România. 

• Best Legal Media & Consulting cuprinde publicația Legal Magazin, divizia specială de evenimente Legal Magazin Events și siteul  

legalmagazin.ro. Conținutul actualizat și variat, cu accent pe avocatura de business, legislație și mediul corporate, dar și noua interfață  

dinamică, fac din legalmagazin.ro un portal unic în mass-media de profil. 

Contact 

Best Legal Media & Consulting 

 

Mihaela Odică, Marketing Manager, Legal Magazin 

Tel.0740.370.294,  mihaela.odica@legalmagazin.ro 

 

Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin 

Tel. 0732.903.216/0753.873.869,  mircea.fica@legalmagazin.ro 
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