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Activitate intensa în practica de Employment de la Mitel & Asociații, într-o
perioada în care solicitarile clienților s-au diversificat | Madalina Mitel, Partener:
Echipa noastra are o vasta experiența în toate domeniile de activitate, clienții fiind
activi într-o multitudine de domenii economice. Aceasta experiența ne confera o
viziune globala asupra dinamicii pieței de profil, a necesitaților acesteia și a
modului în care ele pot fi satisfacute

Echipa Mitel & Asociații este implicata într-un numar semnificativ de proiecte care vizeaza practica de
Employment.Continuând trendul din 2021, anul acesta se caracterizeaza printr-o activitate bogata în
aceasta arie. Proiectele pe care specialiștii le au în lucru ating o gama larga de zone, de la restructurari și
reorganizari la nivelul companiilor, la identificarea unor soluții eficiente pentru flexibilizarea muncii.
„Proiectele în derulare includ restructurari și reorganizari la nivelul companiilor care doresc o mai buna și
eficienta utilizare a resurselor lor, analize detaliate care privesc modul de lucru al salariaților dupa
ridicarea restricțiilor, impactul pe care telemunca îl va avea în viitorul apropiat și modalitațile de
flexibilizare a muncii, asistența curenta legata de probleme de zi cu zi în domeniul HR, transferul
salariaților în contextul unui transfer de activitate, implementarea unor clauze de non-compete și loialitate
ca parte a pachetului de angajare, suport acordat angajatorilor care doresc sa se implice în criza umanitara
generata de conflictul din Ucraina”, puncteaza Madalina Mitel, Partener Mitel & Asociații.
Odata cu încetarea starii de alerta au intervenit multiple probleme legate de modul în care se vor desfașura relațiile
de munca. Avocatul atrage atenția ca revenirea la modul de lucru pre-pandemie este cvasi-imposibila.
„În mod special, angajatorii ar trebui sa aiba în vedere modalitatea legala în care salariații își desfașoara activitatea
în acest moment (daca mai sunt valabile actele adiționale prin care s-a agreat telemunca) și sa implementeze
masuri prin care sa asigure atât un risc scazut de îmbolnavire la locul de munca, cât și gestionarea anxietații legate
de revenirea în colectivitate”, menționeaza Madalina Mitel.
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La rândul sau, Cristina Dan, Managing Associate Mitel & Asociații, amintește faptul ca masurile de sprijin puse
la dispoziție de catre Statul Român fie au încetat sa se mai aplice, fie vor înceta în perioada urmatoare. „Spre
exemplu, contractele colective care au fost prelungite, ope legis, pe perioada starii de alerta și 90 de zile de la
încetarea acesteia vor expira în curând, iar angajatorii au obligația de a demara procedura negocierii colective”,
argumenteaza avocatul.
În acest moment, prioritațile clienților care apeleaza la serviciile Mitel & Asociații variaza în funcție de strategia
adoptata de aceștia în perioada pandemiei și de tipul de activitate desfașurata. Astfel, în cazul angajatorilor care au
putut implementa telemunca, prioritațile sunt legate de revenirea la birou a salariaților și crearea unor noi modele
de flexibilizare a relațiilor de munca. Pentru firmele unde telemunca nu a fost o posibilitate la scara larga (ex.
unitați de producție), prioritațile sunt legate de optimizarea costurilor cu personalul și utilizarea eficace a resurselor
societații.
„Exista un numar tot mai mare de solicitari din partea angajaților ca angajatorii lor sa introduca/mențina programe
flexibile de munca și munca la distanța. Aceste solicitari ridica dificultați de implementare în contextul în care
prevederile Codului Muncii sunt rigide, concepția leguitorului despre munca nefiind aliniata la cerințele și
dinamica actuala a pieței muncii”, explica Madalina Mitel.
De asemenea, restructurarea unei afaceri, în special reorganizarea modului în care sunt utilizate resursele umane,
reprezinta o preocupare continua pentru orice manager, mai ales în contextul dinamicii actuale a pieței muncii.
„Din acest motiv, solicitari privind restructurarea business-ului au existat în permanența, în perioada de pandemie
numarul lor fiind, într-adevar, mai ridicat. Au existat și planuri de relocare a unor linii de producție în alte țari, iar
avocații noștri au avut în analiza pregatirea pentru astfel de proiecte”, subliniaza Cristina Dan.
Avocatul mai spune ca, aproximativ 40% dintre procesele de restructurare în care echipa a fost implicata au
generat situații litigioase, unii salariați fiind nemulțumiți de deciziile economice luate de angajator. „Rata noastra
de succes în cazul acestor dosare este de peste 90%, plângerile salariaților fiind cel mai adesea neîntemeiate”,
precizeaza Cristina Dan.
În ceea ce privește marile provocari ale anului în curs, Cristina Dan este de parere ca, pentru angajatorii care au o
activitate ce poate fi prestata în regim de telemunca, marea provocare va fi reintrarea în ritmul de lucru
pre-pandemie și identificarea acelor programe de lucru care sa ofere flexibilitate salariaților, dar sa asigure și o
productivitate sporita.
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Proiecte semnificative
Portofoliul de proiecte generate în ultimul an de practica Employment este unul semnificativ în economia firmei de
avocatura.
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Coordonatorul echipei este Madalina Mitel – Partener, sprijinita îndeaproape de Cristina Dan – Managing
Associate. Echipa de Employment include atât avocați specializați în consultanța, cât și avocați specializați în litigii
de dreptul muncii, care colaboreaza strâns cu toate celelalte echipe din cadrul firmei, în funcție de proiectul supus
analizei.
„Viziunea noastra asupra acestei arii de practica este una pragmatica, concentrata pe gasirea unor soluții adecvate
aplicate situațiilor concrete cu care clienții noștri se confrunta. Echipa noastra are o vasta experiența în toate
domeniile de activitate, clienții fiind activi într-o multitudine de domenii economice. Aceasta experiența ne
confera o viziune globala asupra dinamicii pieței de profil, a necesitaților acesteia și a modului în care ele pot fi
satisfacute”, declara Madalina Mitel.
Dintre mandatele cheie lucrate de avocații Mitel & Asociații, trebuie menționata implementarea masurilor de
ajutor din partea Statului Român în perioada starii de alerta pentru un numar mare de clienți a caror activitate de
producție a fost afectata ca urmare a pandemiei. Gradul de dificultate al acestor proiecte a rezultat din
particularitațile practice ale implementarii masurilor la nivelul autoritaților publice din România.
Un alt proiect a vizat implementarea unei decizii de restructurare prin reducerea personalului, ca urmare a
dificultaților întâmpinate în timpul pandemiei și a rezultatelor negative asupra veniturilor companiei.
De asemenea, avocații au oferit asistența legata de reprezentativitatea sindicatelor la nivelul angajatorului și
identificarea soluțiilor pentru negocierea contractului colectiv de munca.
Toate aceste proiecte au fost coordonate de Madalina Mitel, care subliniaza ca proiectul cel mai interesant aflat în
derulare este transferul salariaților ca parte a unui transfer de activitate la nivelul unei companii multinaționale ce
activeaza în domeniul serviciilor.
Echipa Mitel & Asociații a asistat în ultimele luni și cinci clienți (angajatori) în pregatirea documentelor și
demersurile de negociere a pachetelor de încetare a relațiilor de munca cu membri ai echipelor de management. „În
toate cazurile negocierile au fost cheia încetarii amiabile a relațiilor dintre parți, avocații noștri reușind sa ghideze
cu succes parțile spre o rezolvare rapida a situației”, a nuanțat Madalina Mitel în interviul acordat BizLawyer.
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