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Concedierea: unealta a angajatorului sau bomba cu ceas? Cristina Randjak (bpv
GS) raspunde acestei intrebari la HR Business Forum
Echipa bpv GRIGORESCU STEFANICA (bpv GS) este partenerul HR Business Forum la editia din acest
an, care va avea loc in data de 24 si 25 septembrie. HR Business Forum, un eveniment dedicat industriei de
resurse umane va aduna specialisti din toate domeniile pentru a dezbate teme de actualitate in ceea ce
priveste politicile de resurse umane si directiile de inovatie si dezvoltare ale domeniului.
Cristina Randjak, Managing Associate in cadrul societatii bpv GRIGORESCU STEFANICA, aduce in discutie o
preocupare mereu actuala a oricarui angajator si responsabil de resurse umane, pe care o va analiza din perspectiva
juridica si a implicatiilor directe pe care aceasta le poate avea asupra companiei: „Concedierea – unealta a
angajatorului sau bomba cu ceas?“.
Cristina Randjak are peste sapte ani de experienta ca avocat, acordand consultanta cu privire la aspecte legate de
dreptul muncii, drept fiscal, achizitii publice, drept european si dreptul proprietatii intelectuale.
Mare parte din activitatea sa se concentreaza pe toate aspectele legate de relatiile de munca, tranzactii de
externalizare si tranzactii de dreptul muncii. De asemenea, Cristina este un avocat cu experienta in drept fiscal,
acordand consultanta cu privire la aspecte legate de legislatia fiscala si a asigurarilor sociale precum si cu privire la
aspectele fiscale legate de tranzactii. Cristina are experienta in consultanta acordata in legatura cu o gama larga de
sectoare de industrie, inclusiv sectorul energetic, retail, industria auto, telecomunicatii, industria farmaceutica si a
serviciilor medicale.
In ultimii trei ani, Cristina a fost implicata in mod activ in propunerea si negocierea unor modificari a legislatiei
muncii, in special a Codului Muncii si a legii dialogului social, actionand in cadrul Camerei de Comert
Romano-Americane (Amcham). In 2012, Cristina a co-prezidat Comisia de Dreptul Muncii si Educatie si cea de
Achizitii Publice si Fonduri Structurale ale Camerei de Comert Romano-Americane.
Cristina este autoarea a numeroase articole pe teme variate de dreptul muncii, drept fiscal si achizitii publice.
bpv GRIGORESCU ŞTEFĂNICĂ este o societate de avocati independenta, cu o oferta completa de servicii
pentru proiecte si litigii complexe si cu o combinatie unica de expertiza în consultanta juridica si fiscala în domenii
cheie (infrastructura, energie, agricultura, pharma, tehnologie & media, utilitati & mediu).
Înființata în anul 2006, firma este membra fondatoare a bpv LEGAL, o alianta europeana de societati de avocatura
independente, care ofera servicii de consultanta juridica transfrontaliera clientilor din Europa de Centrala si de Est,
cu peste 130 de avocați în Bratislava, Bruxelles, Bucuresti, Budapesta, Praga si Viena.
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