
Cluj Legal Weeks
Serie de webinarii specializate | 5 - 14 Mai 2020 

NNDKP Legal & Tax SPACE

www.nndkp.ro

ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI

Relații individuale și colective de muncă în contextul 
stării de urgență

Moderator: Ciprian Păun
Cui se adresează: directori HR și alți profesioniști 
interesați de domeniul dreptului muncii.

5 mai 20201

Impactul situației de urgență asupra industriei 
construcțiilor și domeniului imobiliar

Moderator: Cristina Bidiga
Cui se adresează: Profesioniști din domeniul 
imobiliar, dezvoltatori imobiliari, companii active în 
sectorul materialelor de construcții.

7 mai 20203

Reglementări legale privind sprijinirea IMM-urilor în 
contextul stării de urgență

Moderator: Ciprian Păun
Cui se adresează: Antreprenori, IMM-uri, alte categorii 
de profesioniști interesați.

6 mai 20202
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Pentru informații utile și considerente juridice cu privire la implicațiile coronavirusului în România asupra diverselor 
arii de activitate, vă rugăm să accesați secțiunea COVID-19 Legal and Tax Resource Center de pe website-ul NNDKP. 

Pentru aspecte administrative și înregistrare, vă rugăm să
luați legătura cu: anca.toma@nndkp.ro sau
cristian.prevenda@nndkp.ro.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu: 
ciprian.paun@nndkp.ro sau cristina.bidiga@nndkp.ro.

Contacte utile

Structură Webinarii

10:00 - 11:00 - Introducere și    
prezentări

11:00 - 11:30 - Sesiune de întrebări  
și răspunsuri

ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI

Impactul stării de urgență asupra domeniului IT

Moderator: Daniel Hadăr
Cui se adresează: profesioniști din sectorul IT.

14 mai 20206

Raporturile contractuale în perioada stării de urgență

Moderatori: Ciprian Păun și Cristina Bidiga
Cui se adresează: directori, consilieri juridici, etc..

13 mai 20205

Riscuri de neconformare fiscală în perioada stării de 
urgență. De la contravenții la evaziune fiscală

Moderator: Cristina Bidiga
Cui se adresează: auditori fiscali, contabili autorizați, 
directori economici, manageri.

12 mai 20204

Cum puteti participa la
Cluj Legal Weeks?

Vă rugăm sa completati formularul de 
înregistrare disponibil aici și să 
selectați webinariile la care doriți să 
participați. Așteptăm opțiunile 
dumneavoastră până la data de 
4.05.2020 (inclusiv).

Detaliile necesare conectării la 
webinarii vor fi transmise 
participanților cu o zi înainte de 
desfășurarea fiecărui webinar.

Participarea este gratuită.

https://www.nndkp.ro/seminar-nndkp/webminarii-nndkp-cluj-legal-week/
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