
Fundaţia Măreţie şi Talent, având ca scop sprijinirea eficientă şi afirmarea mai puternică a 

profesioniştilor din toate domeniile, prin potenţarea talentelor lor pe întreaga arie a creaţiei umane 

 Inspector/referent resurse umane. organizează programul de perfecţionare/specializare

Cursurile se vor desfăşura în cadrul Filialei CECCAR Bucureşti, Intrarea Nestorei nr. 4-6, Sector 

4. 

În urma participării la programul de perfecţionare/specializare, cu o durată de 40 de ore, 

veţi dobândi cunoştinţe cu privire la: 

● prevederile legislaţiei muncii, cu noile modificări aduse;

● modalitatea corectă de interpretare a Codului Muncii;

● contractul de muncă, tipuri, termene, clauze etc.;

● concedii etc.

● planificarea activităţilor;

● comunicarea cu angajaţii;

● aplicarea normelor SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;

● întocmirea documentelor de evidenţă a personalului;

● organizarea recrutării personalului;

● operarea în programul Revisal;

● întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;

● întocmirea ştatului de plată pentru personalul angajat;

● administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.

Cursul, interactiv şi bine structurat, este destinat persoanelor care lucrează în 

departamentele de resurse umane, dar şi celor care au în vedere ocuparea unui loc de muncă în 

domeniu, absolvente ale învăţământului liceal (diplomă de bacalaureat) sau universitar (diplomă 

de licenţă). De asemenea, acesta este necesar şi persoanelor ce vor să urmeze alte tipuri de 

programe de formare profesională, ca cel de expert în legislaţia muncii.

Programul se va finaliza cu evaluarea practică şi teoretică a cunoştinţelor în prezenţa 

Comisiei de evaluare a cursului, ce va sta la baza eliberării certificatelor recunoscute de Ministerul 

Muncii şi Educaţiei. 

La finalul programului de perfecţionare/specializare, absolvenţii vor fi capabili să opereze 

cu documentele care se regăsesc într-un departament de resurse umane, să menţină relaţia cu 

autorităţile publice arondate Ministerului Muncii şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

Documente necesare înscrierii: 

● cerere tip;

● copie BI/CI, certificate naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul);

● diplomă de bacalaureat sau diplomă de licenţă (pentru persoanele cu studii universitare);

● copia ordinului de plată/viramentului bancar a contravalorii  taxei de curs în sumă de 500 lei în

contul FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT, nr. CONT RO65RZBR 0000 0600 1547 5088, deschis la 

Raiffeisen Bank – Sucursala Brătianu, reprezentând taxă curs IRU, CUI 31392745 şi specificaţia 

clară a numelui complet al cursantului. 

Cursul demarează la formarea grupei de minimum 25 de cursanţi. 

Înscrieri și detalii la adresa de e-mail office@fundatiamaretiesitalent.ro. 


