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Stimularea forței de muncă – între 
provocări și reușite  

KPMG vă invită la o dezbatere privind stimularea forței de muncă, având 

ca invitat de onoare pe dna. Simona Poting, Director Executiv ANOFM. 

Obiectivul principal al acestui eveniment este acela de a readuce în 

atenția angajatorilor beneficiile fiscale și avantajele ce resultă din 

aplicarea Legii 72/2007 privind stimularea încadrarii în muncă a elevilor 

și studenților, modificările aduse Legii 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă, precum și Legii 

nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.  

Tematică: 

Principalele teme ce vor fi abordate în cadrul acestui eveniment, care se 

va desfășura într-un mod interactiv vor fi: 

 implicațiile fiscale ce rezultă din aplicarea Legii 72/2007, respectiv 

Legii 76/2002   

 principalele măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă – 

mobilitatea forței de muncă, stimularea angajatorilor pentru 

încadrarea în muncă, legea uceniciei  
  

 statistici recente privind primele de relocare, activare, încadrare sau 

instalare acordate persoanelor și stimulentele acordate angajatorilor   

 statistici recente privind numărul șomerilor și al tinerilor NEET 

 dificultăți practice cu care se confruntă în prezent angajatorii  

 

Suntem siguri că prezența doamnei Poting, ca vorbitor invitat va 

reprezenta o bună ocazie pentru a înțelege mai bine prevederile Legii 

72/2007, Legii 76/2002, respectiv Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la 

locul de muncă. 

 

Cui se adresează? 

Evenimentul se adresează compartimentelor de resurse umane și 

specialiștilor din domeniul fiscal. 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

fiscal: 

 Invitat de onoare: Dna. Simona Poting, Director Executiv ANOFM; 

 Oana Iatan, Senior Manager, Global Mobility Services; 

 Alina Negoita, Associate Manager, Global Mobility Services. 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, am aprecia prezența dumnevoastră şi vă stăm la dispoziție 

pentru orice întrebări în acest sens. 
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Loc 

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

Limba 

Română  

Limba 
Română  

Înscrieri 
Până la 1 martie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 
Adrian Dumnici 
T: +40 728 008 120 
E: adumnici@kpmg.com  
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