
 
 
 

 

 

 

PROGRAM : 
1. Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată. 

- condițiile de încheiere a contractului individual de muncă pe durată determinată; 

- drepturile, obligațiile și garanțiile salariatului aflat în raporturi de muncă pe durată 

determinată; 

- drepturile și obligațiile angajatorului în cadrul raporturilor de muncă pe durată 

determinată; 

- încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată. 

 

2. Timpul de muncă. 

- durata normală a timpului de muncă; 

- durata redusă a timpului de muncă și timpul de muncă parțial; 

- stabilirea programelor de muncă flexibile și/sau individualizate; 

- munca în condiții speciale (munca de noapte, munca suplimentară, munca în zilele de 

repaus și sărbători nelucrătoare); 

- evidența timpului de muncă, evidența globală a timpului de muncă. 

 

3. Timpul de odihnă. 

- pauza de masă, repausul zilnic și repausul săptămânal; 

- pauze suplimentare. 

 

4. Modificări aprobate la Codul Muncii prin Legea nr. 195 din 2022.  

                                                                  Administrației 

 Invitaţie 

Centrul de Instruire şi dezvoltare INTELECT CENTER are deosebita plăcere de a Vă 

invita la seminarul de informare cu tema: 

 

Contractul individual de muncă încheiat  

pe durată determinată. 

Reglementarea timpului de muncă și de odihnă. 

Ultimile modificări ale legislației muncii 
 

miercuri, 14 decembrie 2022, ora 900-1300
,  

în format Online (zoom) 

 

 



 
 
 

 

- formule flexibile de muncă;  

- modificări privind acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la 

vârsta de 3 ani și concediului paternal.  

 

5. Modificări aprobate la Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 2022.  

- clauza de neconcurență; - evaluarea performanței individuale a salariatului;  

- alte modificări de concretizare și modernizare aduse Codului muncii.  

 

6. Modificări aprobate la Codul Muncii prin Legea nr. 107 din 2022.  

- aplicarea principiului remunerare egală pentru o muncă egală sau o muncă de valoare 

egală. 

 

 

Formator: 

          Dumitru STĂVILĂ – director, Inspectoratul de Stat al Muncii  

 

          Pentru detalii și înregistrarea participanților, vă rugăm să ne 

contactați la numărul de telefon 079345389 sau intelect.center@mail.ru 
 

           Costul participării constituie 500  lei pentru o persoană.  

 

           Certificatele de participare la seminar și facturile vor fi expediate pe e-mail sau prin  

Poșta Moldovei, conform solicitării. 

 Linkul de conectare la seminar va fi transmis cu o zi mai devreme.          
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