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Piața muncii – de la realitățile de 
astăzi, la predicțiile de mâine 

Sumar 

Tehnologia, schimbările demografice, gig economy sau dinamica forței 

de muncă, reprezintă doar câțiva dintre factorii care schimbă natura 

muncii așa cum o știm noi. Iar aceste schimbări se întâmplă deja, chiar 

în fața noastră. Suntem martorii scăderii popularității unor sisteme 

tradiționale în organizații, creșterii mobilității și flexibilității, digitalizării 

forței de muncă, apariției unor noi meserii sau dispariției altora. 

În același timp, în România ne confruntăm cu noi prevederi legislative 

care par rupte de realitatea zilei de astăzi, cu atât mai mult de viitor: fișa 

de pontaj zilnică, tele-munca doar pentru angajații cu contracte 

individuale de muncă cu normă întreagă sau plafonarea indemnizației 

de creștere a copilului. 

Ce se întâmplă astăzi pe piața muncii, care sunt tendințele, și care este 

impactul acestora asupra organizațiilor și chiar și asupra noastră, ca 

indivizi? Ce fac organizațiile, angajații sau guvernele pentru a se pregăti 

pentru această nouă eră a muncii? 

Vorbim despre toate acestea la conferința KPMG, unde vă invităm 

pentru a explora împreună realitățile și schimbările rapide din lumea 

muncii și a identifica soluții pentru provocările de astăzi și de mâine. 

Conferința va fi transmisă prin ZF live. Moderator, Sorin Pislaru, 

redactor sef Ziarul Financiar. 

Agendă 

09:30 – 09:45 Între R2D2 și Popescu – cât de pregătiți suntem 

pentru noua eră a muncii? 

Privire de ansamblu asupra provocărilor zilei de astăzi 

și tendințelor ce influențează piața muncii. Sunt 

tendințele perturbatoare o oportunitate pentru 

organizațiile viitorului? 

Partea I – cum se pregătesc autoritațile, sau realitățile de astăzi 

09:50 – 10:10 Legal Update în domeniul legislației muncii 

10:10 – 10:30 Inspector General de Stat Dantes Nicolae Bratu, 

Inspector Maria Motantau, Sef Serviciu Control 

Relatii de Munca din cadrul Directiei Control Relatii 

de Munca - Modificările Codului Muncii prin OUG 

53/2017 

10:30 – 10:50 Modificări ale legislației fiscale în domeniul muncii 

10:50 – 11:15 Pauză 

Partea II – cum se pregătesc angajatorii: provocări și soluții 

11:15 – 11:30 Fast forward 2030 – provocarea demografică 

Cum vom gestiona o populație în scădere, îmbătrânită, 

în contextul în care cererea de forță de muncă crește? 

Creșterea speranței de viață – o veste bună? 

11:30 – 11:45 Tehnologiile avansate în practică 

Cum folosește HR-ul tehnologiile avansate? Până la 

integrarea roboților în organizații, care sunt 

oportunitățile de astăzi pentru HR? 

11:45 – 12:00 Mobilitatea globală – o posibilă soluție? 

Este mobilitatea internațională o soluție pentru deficitul 

de talente din România, în contextul legislativ actual? 

12:00 – 12:15 Gen Z la muncă 

În timp ce studiem încă milenialii, Generația Z a început 

să intre în organizații. Indiferent dacă avem în față o 

“Generație Y pe steroizi” sau nu, cert este că fiecare 

generație a adus schimbări în natura muncii, iar 

generația Z nu va fi o excepție. Ce știm despre ei? 

12:15 – 12:30 Transformarea HR-ului – schimbarea ca 

oportunitate 

Cât de pregătit este HR-ul pentru noua eră a muncii? 

Rezultatele studiului KPMG pe tema transformării HR-

ului relevă că sunt încă multe organizații într-o stare de 

incertitudine, care încearcă să țină pasul cu o lume în 

care regulile jocului se schimbă, fără o strategie clară. 

Partea III: cum se pregătesc angajații? 

12:30 – 12:50 Succesul în secolul 21: abilitățile viitorului 

Indiferent dacă meseria noastră va mai exista sau nu 

peste 10 ani, cert este că fiecare dintre noi trebuie să 

se asigure că își dezvoltă setul de abilități necesare 

pentru succes în secolul 21. Care sunt acestea și cum 

le dezvoltăm – acestea sunt întrebări pe care ar trebui 

să ni le punem deja. 
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