MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.
Cod program: MQC 032

COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Learning by doing

GESTIUNEA MUNCII
Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC

Susţinut de:
Andreea Tudorie - Sef serviciu Metodolgie, Monitorizare Relatii de Munca,
CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.

Revisal si Contracte Colective de Munca in cadrul Inspectiei Muncii
Noua aplicatie electronica a registrului general de evidenta a salariatilor, ce armonizeaza
prevederile Codului muncii cu HG nr.500/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Culegere de speţe, valabile de la data de 01.06.2016

Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii.

SUBIECTE ABORDATE:


Registrul general de evidenţă a salariaţilor reglementat prin HG nr. 500/2011, cu

modificările şi completările ulterioare esenţă a Codului Muncii Legea nr. 53/2003, în ceea ce
priveşte activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă.


Codul muncii: aspecte esențiale de abordat în contextul modificărilor aduse aplicației



Analiza spețelor rezultate din actele normative ex. salariul minim brut pe țară garantat în

informatice ce reglementează registrul general de evidență a salariaților.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de uni t at i l e hot el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

plată, suspendare pentru crestere și îngrijire copil, detașarea cetatenilor romani în cadrul
UE, etc


Noua aplicatie electronica a registrului general de evidenta a salariatilor: elemente de
noutate - transfer/schimbare loc de munca/schimbare gestiune registru, radiere cim/salariat,
salavarea/restaurarea bazei de date de către angajatori, elemente suplimentare de validare
de date, actualizarea COR, interfata prietenoasă, proceduri de recuperare baze de date de la
Inspecţia Muncii, etc



Modificări legislative, probleme de interpretare şi soluţii practice de rezolvare a acestora;
aspect metodologice privind completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a
salariaţilor;



Condiţii privind structura şi formatul fişierului aferent registrului electronic care trebuie



Transmiterea corectă şi în termen a documentelor în registrul general de evidenţă a

transmis la Inspectia Muncii

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

salariaţilor, corroborate cu prevederile Codului Muncii; modalităţi acceptate de transmitere
(Semnătura electronică a angajatorului)


Sancţiuni contravenţionale şi modalitatea de contestare a acestora în contextual aplicării
corecte a legislaţiei specifice.

Salarizarea pentru institutiile publice in anul 2016. Stabilirea salariilor personalului bugetar
pentru anul 2016.Corelarea legilor special cu prevederile Codului muncii


Cadrul general privind legislatia muncii, baza a sistemului de salarizare in institutiile publice



Sistemul de salarizare:principiile si modul de stabilire a salariilor de baza in unitatile publice si



Formele de salarizare - modul de stabilire a salariului de baza in unitatile si autoritatile publice



Elemente componente ale castigului salarial: salariu de baza, sporuri, premii.



Studii de caz. Incadrarea, anagajarea si promovarea personalului in 2014

autoritatile publice , sanatate, invatamant si cultura; administratie publica etc.

in anul 2014
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