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ANUNȚ DE ÎNSCRIERE LA  SEMINARUL 

 „Etică și abuz în cadrul raporturilor de muncă și de exercitare a atribuțiilor specifice 

profesiei/postului” 

 

Dragi studenți, 

Baroul Cluj vă invită să participați la seminarul organizat în cadrul Proiectului „SPiC - Studenți 

în Practică pentru o viitoare Carieră”- POCU/90/6.13/6.14/109139, cu tema: 

 

„Etică și abuz în cadrul raporturilor de muncă și de exercitare a atribuțiilor specifice 

profesiei/postului” 

 

Lector:  

Avocat Gherman Patricia Rozalinda – membru al Baroului Cluj, specialist în Dreptul Muncii 

Invitat: dl. Valentin Pușcaș – Șef Serviciu Relații de Muncă la ITM 

 

Data: Miercuri, 18 martie 2020, în intervalul orar 15.00-18.00 

Locația: sediul nou al Baroului Cluj, str. Pavel Roșca nr.8, Cluj-Napoca 

 

Obiectivele seminarului: 

 prezentarea drepturilor și obligațiilor părților (angajat și angajator) în cadrul raporturilor de 
muncă și în relația cu terții (clienți, furnizori, parteneri, autorități, organisme de control, etc) în 
exercitarea atribuțiilor specifice profesiei/ postului 

 prezentarea principalelor forme ale abuzurilor și metodelor de a comite un abuz 
 prezentarea căilor și tehnicilor de evitare a situațiilor abuzive precum și a căilor de ieșire dintr-

o situatie abuzivă 
 enumerarea măsurilor și formelor de protecție în fața abuzurilor, inclusiv în relația cu terții 

(parteneri, clienți, furnizori, etc.). 
 

Cine poate participa?  

 Studenții de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, respectiv de la Facultatea de 

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării înscriși în grupul țintă al proiectului „SPiC 

- Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră”, POCU/90/6.13/6.14/109139. 

 Studenți ai facultăților sus-menționate, care nu sunt înscriși în proiect, dar care sunt interesați 

să participe 

 Numărul de participanți: maxim 90; vor avea prioritate la înscriere studenții din grupul țintă al 

proiectului 

 

INSCRIE-TE PÂNĂ PE 17 MARTIE  

ACCESÂND ACEST LINK https://forms.gle/Hwzv48ZHcY61thXk7 

 

Vă așteptăm! 

Responsabil activități Partener – Ioana Hossu 

https://forms.gle/Hwzv48ZHcY61thXk7

