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REUNIUNEA COMISIEI RESURSE UMANE

18 -21 Septembrie 2013, Constanta

Reuniunile grupurilor de specialişti din cadrul companiilor de apă din România au constituit
întotdeauna schimburi valoroase şi oportune de informaţii şi bune practici. În această direcţie se
înscrie şi organizarea de către Comisiea Resurse Umane a Asociatiei Romane a Apei prin
Fundaţia Centrul de Formare şi Perfecţionare Profesională in Domeniul Apei (C.F.P.P.D.A.),
cu sprijinul
SC RAJA SA CONSTANTA
, a reuniunii trimestriale a specialistilor din cadrul companiilor de apa, în perioada 18 - 21
septembrie 2013, la Constanta.

La această reuniune sunt aşteptaţi să participe atât membrii comisiei Resurse Umane, cât şi
specialişti din aceste compartimente cu responsabilitati legate de Controlul Intern Managerial.
Dorim ca întâlnirile noastre să reprezinte un spaţiu de dezbateri profesionale de un nivel ridicat,
aşa cum au fost şi până acum.

Temele abordate in cadrul acestei reuniuni sunt :
1. Aspecte specifice legislatiei Muncii
1. Situatia implementarii Controlului Intern Managerial – specificitati in sectorul serviciilor de
alimentare cu apa

La aceasta reuniune, aspectele legate de legislatia muncii vor fi prezentate de dna dr. Raluca
Dimitriu. Expert recunoscut national si international, dna Raluca Dimitriu este profesor
universitar , doctor in drept, conducator de doctorate in dreptul muncii la Academia de Studii
Economice din Bucuresti, avand specilizari postuniversitare facute la Academia de Drept
International de la Haga, Academia de Drept European – Florenta si cursuri de solutionarea
conflictelor de munca organizate de CEU (Universitatea Central Europeana – Budapesta,
Ungaria) in colaboare cu N. Cordozo School of Law, New York si Hamline University School of

1/2

Resurse Umane
Scris de Silviu
Miercuri, 28 August 2013 15:40 - Ultima actualizare Miercuri, 28 August 2013 16:05

Law, Minnesota.

Informații suplimentare se pot obține la tel/fax: 021 – 316 28 29 sau prin mail:
s.lacatusu@ara.ro
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