Informatii curs Dreptul muncii:
Reguli de dreptul muncii pe perioada epidemiei de COVID-19. Primele măsuri ale
angajatorului după încetarea stării de urgență
Începând cu data de 16 martie 2020, în România a fost instituită starea de urgență, prelungită
prin Decretul nr. 240/2020 pentru încă 30 de zile. Pe parcursul stării de urgență au fost
adoptate o serie de Ordonanțe militare și Ordonanțe de urgență, care cuprind dispoziții foarte
importante privitoare la raporturile de muncă.
Starea de urgență va înceta la data de 15 mai, dar multe dintre aceste reguli vor continua să
rămână relevante în cadrul firmelor.
Caracterul derogatoriu și inedit al normelor a generat în practică o serie de controverse și
semne de întrebare. Scopul cursului va fi lămurirea acestor probleme și sintetizarea celor mai
importante măsuri pe care trebuie să le ia angajatorul.
Cursul va cuprinde informații privind:
1. Munca la distanță. Telemunca acum; telemunca după finele stării de urgență
2.
Șomajul tehnic. Reguli, beneficiari, condiții. Regimul juridic al personalului în
șomaj tehnic
3. Zile libere în cazul părinților. Probleme practice privind aplicarea Legii 19/2020 și
a modificărilor acesteia.
4. Concedii – noi reglementări:
Concedii medicale și certificate pentru persoanele infectate cu COVID-19
Concediul de odihnă în sectorul bugetar
Concediul paternal
5. Concedierea din motive economice – aspecte punctuale
Menținerea stimulentului de inserție
Pot fi concediate salariatele gravide?
Greșeli frecvente la concedierea din motive independente de persoana
salariatului
6. Adaptarea programului de lucru. Reducerea săptămânii de lucru la 4 zile. Cum ne
pregătim pentru eventulele litigii
7. Noi reglementări ce vizează categorii speciale de personal: salariați cumularzi,
personal bugetar, militari, medici, salariați din serviciile esențiale, constructori,
programatori
8. Reînceperea activității. Primii pași
Având în vedere importanța respectării măsurilor de distanțare socială pentru împiedicarea
răspândirii virusului SARS-CoV-2, ceea ce a condus momentan la imposibilitatea de a
organiza cursuri de pregătire profesională la sală, în cadrul filialelor CECCAR, am considerat
oportun ca de această dată să venim cu o formă de organizare excepțională a întâlnirilor
clasice cu membrii. Astfel, cursurile se vor desfășura online, în sistem de webinar, prin
platforma Zoom. Cu toate acestea, vom încerca să asigurăm, pe cât posibil, un nivel ridicat de
interactivitate. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat vor primi prezentarea în
format electronic.
Sperăm ca în curând să ne putem revedea și în formatul clasic, la sală, în filialele
CECCAR. Dar, până atunci, așteptăm să vă înscrieți la acest curs.

