
TIP PROGRAM: PERFECTIONARE - INSPECTOR RESURSE UMANE 
COR: 333304 

Lansare curs – 12 decembrie 2014  - 31 ianuarie 2015  
  

  
Cursul de „Inspector resurse umane” este un Program de Formare Profesionala autorizat de 
CNA. Absolventii acestui Program de Formare Profesionala vor primi CERTIFICATE de 
ABSOLVIRE recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tinertului si Sportului. 
  
Certificatul de „Inspector resurse umane” recunoast e toate competentele necesare 
practicarii meseriei de inspector resurse umane – C od COR 333304.  
  
OBIECTIVELE CURSULUI:  
Cursul isi propune sa vina in intampinarea tuturor celor care doresc sa invete sa intocmeasca si 
sa gestioneze documentele de evidenta a personalului, sa organizeze recrutarea personalului, sa 
completeze si sa gestioneze programul REVISAL (registrul de evidenta al salariatilor), sa 
completeze statele de plata, sa realizeze dosare de pensionare, precum si alte activitati 
carcateristice domeniului resurselor umane.  Astfel, participantii sunt incurajati, inca de la 
inceputul programului, sa se implice mai mult in activitati practice si simulari ale unor situatii reale. 

 
CUI SE ADRESEAZA:   
Programul se adresează atât inspectorilor care au dobândit parţial competenţele pe căi informale 
si doresc o perfectionare in domeniu, cât şi tuturor persoanelor care doresc să se pregătească 
pentru această profesie.  

  
COMPETENTE DOBANDITE IN URMA CURSULUI:  

�         Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;  
�         Revisal - simulare proceduri de angajare, concediere si modificare contract de 
munca (ultimele prevederi Codul Muncii); 
�         Organizarea recrutarii si selectiei de personal;  
�         Intocmirea dosarului de pensionare; 
�         Oferirea informatiilor privind problemele de personal; 
�         Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand pc-ul; 
�         Planificarea activitatii proprii; 
�         Lucrul in echipa; 
�         Dezvoltarea profesionala; 
�         Intocmire statului de plata pentru personalul incadrat;   
�         Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, bugetul 
asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj si pentru asigurarile de sanatate 

  
METODE DE FORMARE:  
Cursul are un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie cu activităţi practice. 
Acest curs îşi propune să sprijine participanţii în dezvoltarea competenţelor specifice ocupaţiei de 
Inspector de resurse umane, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării abilităţilor practice.  

EXAMENUL DE ABSOLVIRE: consta intr-o o proba teoretica (test grila).  
  
PERIOADA DE DESFASURARE: -  12 decembrie 2014 – 31 ianuarie 2015 
  
LOCUL DESFASURARII:  sala de cursuri situata in Constanta, B-dul Lapusneanu nr.66 bl. L.E.9 
parter  ( in incinta Bursei Imobiliare). 



  

TAXA DE PARTICIPARE: 400 lei/participant  – acopera cheltuielile legate de  suportul 
de curs, formator,  organizarea examenului si emiterea certificatelor.  
 Pentru a putea sustine examenul de finalizare al cursului contravaloarea acestuia trebuie 
achitata integral. 
  
  
  
CONDITII DE INSCRIERE: 
Cererea de inscriere completata semnata si transmisa  pe adresa de  e-mail  office@cursuri-calificare-
constanta.ro  , copie CI, copie diploma bacalaureat sau ultimul act de studii 
  
PENTRU INFORMATII SI INSCRIERI:  
Tel . 0722258262    Relu Badoi  pentru cursurile care se desfasoara in  Constanta. 

office@cursuri-calificare-constanta.ro 

 

In speranta unei excelente colaborari, 
  
Cu stima, 
Relu Badoi 
Coordonator programe profesionale 
Centrul de Afaceri Dobrogea 

  
  
 


