INVITAȚIE
OFERTĂ

INSPECTOR RESURSE UMANE
Certificat acreditat Cod COR 333304
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii medii

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU
Avocat al Baroului București și Specialist
Dreptul Muncii cu peste 15 ani experiență

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională
a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”
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O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs intensiv cu 24 de ore de formare teoretică și 36 de ore
de formare practică
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorilor
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregătirea susținerii
examenului de absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
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TEMATICĂ ABORDATĂ
● Întocmirea, centralizarea și arhivarea documentelor specifice

● Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

● Identificarea necesarului de personal și a metodelor de
recrutare stabilite

● Operarea modificărilor în registrul general de evidenţă a
salariaţilor

● Organizarea programului de selecție

● Transmiterea registrului general de evidență
a salariaţilor la ITM

● Operarea în programul REVISAL. Prezentarea aplicației cu
exerciții interactive
● Contractul individual de muncă: executarea, modificarea și
încetarea
● Contractul colectiv de muncă
● Regulamentul de ordine interioară
● Salarizarea și calcularea salariilor angajaţilor

● Întocmirea statului de plată
● Întocmirea centralizatorului statului de salarii
● Asigurările sociale
● Pensionarea - sistemul unitar de pensii publice
● G.D.P.R. - legislație aplicabilă în domeniul Resurselor Umane
● Sănătatea și securitatea în muncă

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului

● Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

● Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

● Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

● Organizarea recrutării personalului

● Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DETALII TEHNICE

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se
va elibera un certificat de absolvire acreditat de Ministerul
Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, însoțit de un supliment descriptiv care atestă
competențele dobândite.

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este
necesar ca fiecare participant să:
1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau
telefon mobil, o conexiune bună la internet, microfon
și cameră web.
2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul
de pe care se va accesa cursul on-line.
Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit)

SUPORT TEHNIC APSAP
telefon:

0730 124 567
INFO CENTER APSAP
telefon:		
fax:

Actele necesare:

0788 124 567 021 569 61 26

● Diplomă de bacalaureat sau de licență (copie)
● Act de identitate (copie)
● Certificat de naștere (copie)
● Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
● Dovada plății

email:

webinar@cursuri-functionari.ro

Recunoașterea internațională a Certificatului de Absolvire
Pentru recunoașterea internaționala a certificatelor
obținute în România este necesară apostilarea (țări
semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea
(țări nesemnatare ale Convenției de la Haga).

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și
desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:
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Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP

0788 124 567
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