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INSPECTOR RESURSE UMANE
Cursul de INSPECTOR RESURSE UMANE se adreseaza angajatilor din departamentele de
resurse umane sau care au atributii in domeniul resurselor umane si care activeaza in intreprinderi
din domeniul auto si conexe .
Nivel cunostinte initiale ale cursantilor : cunostinte nivel mediu
Scopul cursului:
Perfectionarea angajatilor din departamentele de resurse umane sau care au atributii in domeniul
resurselor umane

Cuprins (in conformitate cu programa aprobata prin Autorizarea cursului de catre
Autoritatea Nationala pentru Calificari):
1

2
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Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului
Identificarea
Identificarea documentelor de evidenta a personalului:
documentelor specifice
Contracte individuale de muncă si acte adiţionale la acestea,
activităţii de personal
dosarul de personal, decizii individuale de schimbări de
funcţii, promavări, sancţionări, incetări de activitate,
adeverinţe de vechime în muncă, de salarii, alte tipuri de
adeverinţe solicitate cu legătură în domeniul rela ţiilor de
muncă, fişe de evaluare profesională
Consilierea solicitanţilor
Consilierea solicitantilor se face:
- în conformitate cu legislaţia care reglementează raporturile
de muncă.
- consiliaţi conform procedurilor interne în vigoare.
Utilizarea surselor de
Sursele de informare utilizate privind legislaţia care
informare
reglementează raporturile de muncă, evidenţa muncii,
întocmirea, gestioanarea, păstrarea şi arhivarea documentelor
si legislaţia privind operarea datelor cu caracter personal:
- Sunt in concordanta cu legislatia in vigoare
- Provin din surse autorizate
Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
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Intocmirea/completarea
documentelor specifice
activităţii de personal

2

Centralizarea documentelor
specifice

3

Arhivarea documentelor
specifice

1.

2.
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Intocmirea/completarea corecta a documentelor de
evidenta a personalului:
- în conformitate cu prevederile metodologiilor şi
procedurilor legale in vigoare .
- respectând termenele legale în vigoare.
- respectând procedurile interne şi instrucţiunile de lucru
din cadrul organizaţiei.
- în conformitate cu situaţia reală a angajaţilor.
- respectand cofidenţialitatea datelor utilizate.
Tipuri de solicitanti ai documentelor
Tipuri de documente gestionate
Documente centralizatoare şi situaţii statistice
Documentele specifice de personal sunt centralizate:
- conform legislaţiei în vigoare .
- in conformitate cu metodologia organizaţiei.
- conform cerinţelor instituţiilor cărora le sunt adresate.
- respectând confidenţialitatea datelor utilizate.
Documentele specifice de personal sunt arhivate:
- în condiţii de siguranţă conform legislaţiei în vigoare.
- cronologic, înregistrându-se în termenele legale prevazute

Organizarea recrutării personalului
Identificarea corecta a
Stabilirea necesarului de personal:
necesarului de personal
- necesarul de personal este identificat pe baza
informaţiilor furnizate în documente.
- necesarul de personal este identificat pe baza planului de
recrutare.
- necesarul de personal este identificat în funcţie de
specificul organizaţiei şi de necesarul de resurse umane.
Redactarea unui mesaj
Redactarea mesajului de recrutare:
de recrutare
- adaptata tipului de post vacant (posturi de execuţie,
posturi de conducere) si specificului organizaţiei
(dimensiunile organizaţiei, dispersia teritorială a
organizaţiei, potenţialul uman)
- conform normelor metodologice ale organizaţiei
Conţinutul mesajului de recrutare
Criterii de recrutare
Momentul şi metodele de lansare a mesajului de recrutare
Tipuri de răspunsuri la mesajele de recrutare (documente
primite şi gestionate)
Lansarea unui mesaj de
Lansarea mesajului de recrutare se face:
recrutare
- ţinând cont de identificarea modalităţilor de difuzare
- ţinând cont de posibilitatea de receptare eficientă în
mediile de recrutare.
- în timp util, ţinând cont de specificul mediului de
recrutare.
Metode de recrutare
Medii de recrutare
Informaţii cuprinse în mesajul de recrutare
Intocmirea bazei de date Baza de date cu rezultatele recrutării este întocmită :
cu rezultatele recrutării
- utilizând documente verificate din punct de vedere al
eligibilităţii.
- conform procedurilor interne ale organizaţiei.
- cu respectarea principiului de confidenţialitate.

5

Organizarea/
desfăşurarea
programului de selecţie

Organizarea programului de selecţie:
- Preluarea de la surse autorizate a informaţiilor privind
desfăşurarea procesului de selecţie
- Respectarea procedurilor organizaţiei privind procesul
de selecţie
- Pregătirea corectă a mediului de desfăşurare a selecţiei
- In functie de echipa implicata in procesul de selectie
Selectarea candidaţilor în funcţie de eligibilitatea lor
pentru postul pus la concurs
Anunţarea candidaţilor asupra modului şi locului de
selecţie
Participarea la procesul de selecţie
Anunţarea rezultatelor procesului de selecţie

Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
Stabilirea cerintelor
Terminologie si modele de date
unei baze de date de
Stabilirea bazei de date de personal conform modului de
personal
organizare a activităţilor de resurse umane ale organizatiei.
Cerinţele bazei de date de personal - Informaţii necesare
despre: angajati, fosti angajaţi, candidati, evoluţia profesională
a angajtilor
Modul de completare a bazei de date de personal
Administrarea in
Compactarea si repararea datelor
siguranta si asigurarea
Securitatea bazelor de date
securitatii bazelor de
 Principiile securitatii bazelor de date
date de personal
 Protejarea prin parola
 Criptarea bazei de date
Persoanele abilitate să consulte o bază de date
Actualizarea bazei de
Actualizarea bazei de date de personal se face prin:
date de personal
 Introducerea corectă a informaţiilor noi
 Actualizarea informaţiilor de personal
Intocmirea de rapoarte
 Obţinerea de rapoarte conform informaţiilor din baza de
din baza de date de
date, in conformitate cu procedurile metodologice ale
personal
organizaţiei.
 Obţinerea de rapoarte conform informaţiilor din baza de
date care sa reflecte întocmai situaţia reala a activităţii de
resurse umane din cadrul organizaţiei.
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La finalul sesiunii de formare, participantii vor cunoaste solicitarile impuse de legislatia specifica
în vigoare, documentele specifice activitatii de resurse umane, recrutare si administrarea bazei de
date personal.
Resurse Curs:
-

Suport de curs

-

Legea 53/2003 cu actualizarile ulterioare (Codul Muncii).

-

Modele documente specifice activitatii resurse umane

-

Fise de instruire

Intocmit:

Narcisa Prodan, Expert coordonator formare & coaching

