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Breakfast cu KPMG: Take a Tax 
Break!  

Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul “Breakfast cu KPMG”, care 
va avea loc la sediul KPMG, în data de 30 mai 2017, de la ora 9.30 
până la ora 12.00.  

Tematică:  

Detașarea transnațională a salariaților în lumina noii Legi nr. 16/2017, 
care abrogă Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 
prestării de servicii transnaţionale 

În cadrul acestui eveniment, ne propunem să discutăm principalele 
modificări aduse de noua lege în domeniul detașării transnaționale a 
salariaților și impactul acestei legi asupra angajatorilor care detașează 
în mod curent salariați din- și în România.  

Vom discuta despre: 

 Noutăți în domeniul detașării transnaționale a salariaților aduse de 
Legea nr. 16/2017 – noi obligații și sancțiuni impuse de lege în 
sarcina angajatorilor; 

 Elementele faptice prevăzute de lege ce caracterizează detașarea 
reală – la ce trebuie sa fie atenți angajatorii români care detașează 
personal în state membre SEE; 

 Salariul minim – aspecte practice și componente acceptate în 
câteva țări europene; 

 Certificatul A1 – tendințe și provocări în lumina noii Directive și 
legi. 

 

Instructori: 

 Daniela Oprescu, Director, Servicii de Fiscalitate și Mobilitate 

Internațională 

 Simona Duncă, Manager, People Services – Mobilitate 

Internațională 

 Lavinia Cioc-Scarlat, Avocat senior, MMO SPRL, firma de 

avocatură asociată KPMG Legal și Expert în legislația muncii 

 
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 
eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă stăm la 
dispoziție pentru orice întrebări în acest sens. 
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Loc 
Sediul KPMG România 
Victoria Business Park, 
DN1, Şos. Bucureşti-
Ploieşti nr. 69-71, Sector 1, 
Bucureşti 

Limba 
Română  

Organizarea cursului este 
condiţionată de înregistra-
rea unui număr minim de 

participanţi. 

Înscrieri 
Până la 25 mai 2017, prin 
confirmare telefonică sau 
prin email la: 

Ana Maria David  
T:+40 (751) 222 725 
F +40 (372) 377 700 
E: anadavid@kpmg.com   

  
  

  
 

  

 

Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la comunicările 
KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
© 2017 KPMG Tax S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, membra a 
retelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate.  
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