
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENT RESURSE UMANE  
Specializare, cod COR: 333304 

27 martie – 16 mai 2023  
 

 
 
Începând cu 27 martie 2023, Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează cursul de specializare pentru ocupația de 

REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304).  
 

Cursul INSPECTOR REFERENT RESURSE UMANE  are o durată totală de 180 ore, reprezentând 40 ore de pregătire teoretică 
și 140 ore de pregătire practică. Este un curs practic, adresat persoanelor care vor să înteleagă legislația în domeniul resurselor 
umane, să învețe cum se operează în REVISAL, să afle cum se întocmesc corect documentele specifice activității și celor care vor 

să aibă o perspectivă completă și actuală asupra a tot ce implică evidența muncii într-o organizație. 
            

Tematica: 
 Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului: 
Contractul individual de muncă; Contractul colectiv de muncă; Decizii; Adeverinţe; Documente resurse umane gestionate; 
Vechimea în muncă şi stagiul de cotizare; Jurisdicţia muncii; Regulamentul intern; Răspunderea disciplinară; Răspunderea 
patrimonială; Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic; 
 Organizarea recrutării şi selecţiei personalului; Comunicarea în mediul professional; 
 Întocmirea dosarului de pensionare; 
 Calculul şi întocmirea statului de plată pentru personalul angajat; Centralizatorul de salarii şi transmiterea documentelor la 
administraţia fiscală; 
 Calculul şi plata contribuţiilor la bugetele de asigurări sociale; 
 Impozitul: cota şi deduceri; 
 Termenele de calcul şi reţinere pentru impozit şi contribuţii. 

Condiţii minime de participare: 
 studii medii (absolvent cu diplomă de bacalaureat). 
 
Documente în copie, necesare pentru înscriere:  
 cartea de identitate;  
 certificatul de naştere;  
 certificatul de căsătorie (dacă este cazu); 

 diploma de bacalaureat. 
 
Înscrierea se face prin completarea și transmiterea formularului de înscriere pe adresa office@ccisuceava.ro.  
Termenul limită de înscriere 24 martie 2023. 
 
Tarif de participare: 830 lei/persoană (cu posibilitate de plată integrală sau în două tranșe). 
* Verifică dacă poți beneficia de Reduceri și facilități aplicabile taxei de înscriere. 
 

Cursul se va desfășura la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, din Str. Universității nr. 15-17. 
 
 
 

Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0749 145 569 sau prin email: office@ccisuceava.ro. 

http://ccisv.ro/content/wp-content/uploads/2017/02/Formular_de_inscriere_cursuri_modificat_mai_2018.pdf
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