
  
 

 

 
 

Dată: 17/05/2016 Durată: 09:30 - 17:30 Oraș: Cluj-Napoca 

  

 
 

 

 

 

  

 

Curs: Aspecte legate de salarizare, 
legislația muncii și detașarea internațională 
a angajaților 

Echipele de Payroll si Global Mobility Services din cadrul KPMG 

împreună cu Mihailă, Mihai, Olteanu SPRL, firma de avocatură 

asociată KPMG Legal, vă invită la un curs privind aspecte legate de 

salarizare, legislația muncii si detașarea internațională a angajaților. 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează compartimentelor de salarizare și mobilitate 

internațională, specialiștilor din domeniul fiscal și cel al resurselor 

umane. 

Principalele aspecte abordate  

 Modificările aduse de Noul Cod Fiscal, în vigoare de la 1 

ianuarie 2016 

 Avantajele în natură. Noul tratament fiscal aplicabil începând 

cu 1 ianuarie 2016 

 Scutirea de impozit a specialiștilor IT. Aspecte practice 

 Concediile medicale; alte aspecte de interes în sfera 

salarizării 

 Proiecte de modificare a legislației muncii aplicabilă 

detașărilor internaționale. Aspecte din legislația muncii cu 

impact în detașările internaționale, cum ar fi: 

o Ce condiții trebuie sa respecte documentele de 

detașare din perspectiva legislației muncii? 

o Care e legislația aplicabilă în cazul detașărilor din 

România în state membre ale Uniunii Europene si 

respectiv state nemembre? 

 Clarificarea obligațiilor fiscale și de asigurări sociale aplicabile 

detașărilor din România, ce decurg din legislația română, 

Regulamentele europene de securitate socială și convențiile 

internaționale la care România este parte. 

Loc 
Liberty Technology Park, 
Str. Garii nr. 21, incinta 
Impact Hub – sala New 
York, Cluj-Napoca 
 
Limba 
Română 
 
Participanții vor primi 
materiale de curs.  

 
Înscrieri 
Până la data de 13 Mai 
2016, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 
  
Oana Tomoiagă  
T: +40 (753) 333 805 
F: +40 (753) 333 800 
E:otomoiaga@kpmg.com  
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 Descrierea pașilor de urmat de către angajați/angajatori în 

cazul detașărilor internaționale, din punct de vedere al 

obligațiilor legale, fiscale si de securitate socială. 

Instructori 

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul 

fiscal:  

 Oana Roxana Tudorache, Senior Manager, Servicii de 

Asistență Fiscală 

 Irina Marinescu, Manager, Servicii de Asistență Fiscală 

 Daniela Gladunea, Manager, Avocat specializat în legislația 

muncii 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție 

pentru orice întrebări. 

 

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în 

cazul în care aveți studii de caz care au legătura cu subiectele 

prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă 

rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: 

otomoiaga@kpmg.com . 
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Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
comunicările KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
 
© 2016 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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