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Seminarul anual de salarizare, 
legislaţia muncii şi mobilitate 
internaţională 

Sumar: 

Seminarul se va concentra asupra prevederilor legislative în domeniul 

salarizării, a modificărilor în sfera concediilor medicale, modificări în 

sfera legislației muncii și a dialogului social.  

Totodată, vom adresa aspeste de mobilitate internaţională, în special 

aspecte practice referitoare la detaşarea angajaților în străinătate. 

De asemenea, în cuprinsul seminarului vom aborda într-o manieră 

practică, subiectul scutirii de impozit pe veniturile din salarii în cazul 

angajaților ce realizează venituri din activitatea de creație de programe 

pentru calculator sau din activităţi de cercetare-dezvoltare aplicată şi/sau 

dezvoltare tehnologică. 

 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor 

umane și salarizării dar şi specialiştilor în mobilitate internaţională 

 

Tematică: 

 Modificările legislative ale începutului de an cu impact în calculul 
salarial 

 Avantajele în natură şi beneficiile salariale neimpozabile. Ce 
putem oferi salariaţilor cu costuri fiscale minime 

 Concediile medicale 

 Reţinerile salariale.  Cazurile în care angajatorul poate opera 
rețineri din salariile salariaților 

 Scutirea de impozit a persoanelor care realizează venituri din 
activitatea de creație de programe pentru calculator. Aspecte 
practice. 

 Tendințe actuale în legislația muncii 

 Litigii de muncă-repere jurisprudențiale recente 

 Alte aspecte de interes în sfera salarizării 

 Aspecte de mobiltate internaţională  legate de detașarea 
angajaților la o societate din afara României 

 

Instructori: 

 Oana Iatan, Senior Manager, People Services 

 Monica Pascu, Manager, People Services 

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

avocatură asociată KPMG Legal și Expert în legislația muncii 

 Alina Negoiță, Associate Manager, Global Mobility Services 

 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 
fiscal, juridic și al salarizării: 
 
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. 
 
Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru 
dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la momentul 
înscrierii (adumnici@kpmg.com ) și o listă a problemelor practice pe 
care doriți sa le includem în dezbatere. 
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Loc 

Hotel Savoy Timișoara, 
Splaiul Tudor Vladimirescu 
nr. 2, Timișoara, jud. Timiș 

Limba 

Română  

Participanții vor primi 
materiale de curs.  

Sunt incluse masa de prânz 
și gustările. 

Organizarea cursului este 
condiționată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanți 

Înscrieri 
Până la 24 aprilie 2017, prin 
confirmare telefonică sau 
prin email la: 
Adrian Dumnici 
T: +40 728.008.120 
E: adumnici@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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