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Cu cine modernizăm românia?

Parteneri:

ediţia Vi

Str. Ion GhIca, nr. 4, BucureștI

sala Ștefan Cerkez,
Palatul Camerei de Comerț
Și industrie BuCureȘti

După Bulgaria, românia înregistrează cea mai scăzută pondere
a populației care este înrolată în ciclul primar și secundar al
educației din totalul populației (19%), față de media ue (24%).
românia înregistrează cea mai scăzută pondere a studenților
(facultate + master) în totalul populației (2,6%). Ponderea
cheltuielilor cu educația în PIB este cea mai scăzută din
uniunea europeană.
Din păcate, forța de muncă necaliﬁcată a crescut în ultimii ani.
Deﬁcitul de forță de muncă mediu caliﬁcată se va accentua în
următoara perioadă dacă nu se face ceva concret pentru
dezvoltarea învățământului profesional și a uceniciei.

actualul executiv are ținte foarte ambițioase pentru stimularea
creării de noi locuri de muncă și pentru ca angajații să
primească salarii decente și motivante, care să stopeze
migrația forței de muncă în statele bogate. românia a pierdut
peste 3 milioane de oameni (în general forță de muncă bine
caliﬁcată – medici, profesori, ingineri, maiștri, muncitori,
constructori, etc.,) după 1990.

teme de dezbatere:

alături de reducerea birocrației și a corupției, de diminuarea
ﬁscalității și dezvoltarea infrastructurii, ﬂexibilizarea pieței muncii
este o cerință majoră a companiilor românești și multinaționale.

În cadrul foruMului Dreptului Muncii vor ﬁ prezentate
soluţii pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor şi pentru
corelarea programei școlare cu cerințele pieței (învăţământul
profesional dual).

foruMul Dreptului Muncii va arăta câte litigii de
muncă există în prezent pe rolul instanţelor şi cât de afectat
este bugetul instituţiilor de stat, al companiilor private și 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 societăților private, precum și a
instituţiilor şi companiilor de stat.
totodată, vom arăta avantajele unor soluții software în
domeniul resurselor umane.

concluziile evenimentului vor ﬁ prezentate în revista Legal
Magazin.

Disponibilitatea și competența resurselor umane;
combaterea muncii fără forme legale
codul Muncii - factor de echilibru pe piaţa muncii
Litigii de muncă – jurisprudență, restrospectivă a ultimilor doi ani
avantajele disponibilizărilor colective pentru angajați și pentru angajatori
corelarea programei școlare cu cerințele pieței (învăţământul profesional dual)
Perspectivele angajării de forţă de muncă în următorii ani
Soluții sofware în domeniul resurselor umane

08:45 - 09:30
09:30 - 11:30

agenDă eveniMent

Manageri, antreprenori, directori
juridici şi de resurse umane din
societăți multinaționale, din companii şi
instituţii de stat, reprezentanţi ai
Ministerului Muncii, Inspecției Muncii,
anoFM, avocaţi, magistraţi, profesori
de Dreptul Muncii, mediatori, onG-uri,
mass-media

Înregistrarea participanților și welcoMe coffee
sesiunea i

sorin DiMitriu, Președinte, camera de comerț și Industrie București
silvia vlăsceanu, Director General acue (Federația asociațiilor companiilor de utilități din energie)
BogDan iuliu hossu, Președinte, cnS "cartel aLFa"
Mihaela nițu, avocat Senior, cabinet de avocat Gruia Dufaut
“Ce modiﬁcări aduce în raporturile de muncă noua lege privind telemunca”
georgiana canache, Legal counsel, ManpowerGroup romania

11:30 - 12:00
12:00 - 14:00

Business networking coffee Break
sesiunea a ii-a

14:00 - 15:00

Business lunch & networking

ContaCt

audienţă

DuMitru pelican, Director executiv, agenția natională pentru ocuparea Forței de Muncă București
corneliu Benţe, Președinte, uniunea națională a experților în Legislația Muncii
“Modiﬁcările legislative cu impact asupra relațiilor de muncă din România”
Maria Motântău, șef Serviciu Direcția control relații de Muncă, Inspecția Muncii
catrinel hagivreta, Fondator & General Manager, MeDIjobs
felicia sănDulescu, Director adjunct, centrul național de Dezvoltare a Învățământului Profesional
și tehnic (cnDIPt)

Mircea fica, Senior editor, Legal Magazin
roxana Biga, Sales Manager, Legal Magazin
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