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Noutățile fiscale începând cu 2018, 
tendințe în HR și noua eră a muncii 

Sumar 

KPMG vă invită la o dezbatere privind flexibilitatea muncii în contextul 

legislativ actual care îl va avea ca invitat special pe dl. Dantes Nicolae 

Bratu, Inspector General de Stat în cadrul Inspecției Muncii.    

De asemenea seminarul KPMG va aborda modificările Codului Fiscal 

ce se doresc a fi implementate începând cu anul 2018, precum și 

tendințele în HR și noua eră a muncii. 

Totodată, vom adresa câteva aspeste de mobilitate internaţională 

referitoare la detaşarea angajaților în străinătate. 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează managerilor și specialiștilor din domeniul 

resurselor umane și salarizării dar şi specialiştilor în mobilitate 

internaţională. 

Instructori: 

Evenimentul va fi susținut de către: 

• Invitat special: Dl. Dantes Nicolae Bratu,  

Inspector General de Stat în cadrul Inspecției Muncii 

• Oana Iatan, Senior Manager, People Services 

• Claudia Stan, Manager, People and Change Advisory 

• Irina-Florentina Stanica, Managing Associate, TMO 

Attorneys at Law – KPMG Legal  

• Alina Negoiță, Associate Manager, Global Mobility Services 

    

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

Organizarea cursului este 
condiționată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanți 

Limba 

Română 

Înscrieri 
Până la 16 noiembrie 
2017, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 
 

Adrian Dumnici  
T: +40 (728) 008 120 
E: adumnici@kpmg.com 
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Tematică: 

• Între R2D2 și Popescu – cât de pregătiți suntem pentru noua eră 

a muncii? 

• Flexibilitatea muncii în contextul legislativ actual: evidența 

timpului de lucru vs. flexibilitatea muncii, telemunca și intership-

ul 

• Proiectul de modificare a Codului Fiscal începând cu 2018 

• Tendințe în HR:  eficientizarea procesului de salarizare, 

transformarea HR-ului, abilitățile viitorului 

• Protecția datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de 

muncă 

• Mobilitate globală – O soluție în contextul actual al pieței muncii? 

 

  
 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră şi vă stăm la 

dispoziţie 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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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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