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ANUNŢ 
Înscriere participanţi proiect „Curs acreditat – INSPECTOR RESURSE UMANE” 

 
  Direcţia Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova organizează proiectul „Curs acreditat – Inspector Resurse 

Umane”, având ca scop calificarea în gestionarea şi întocmirea documentelor ce ţin de evidenţa muncii. 
  Proiectul se va desfăşura în Ploieşti în luna octombrie - noiembrie 2020. 
  Obiectivele proiectului Organizarea unui curs acreditat ANC de inspector resurse umane, timp de 5 zile, 30 

ore, la Ploieşti pentru 30 tineri. Participarea activă la gestionarea resurselor umane. Implicarea directă în procesul 
de recrutare, angajare, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii. 

  Tematica proiectului  
- Selecţia şi recrutarea de personal 
- Registrul Revisal 
- Noul Cod al Muncii şi relaţia cu ITM 
- Realizarea şi gestionare documente resurse umane 
- GDPR 
- Telemuncă 

 Public – ţintă: 
Cursul de Inspector Resurse Umane vizează pregătirea celor ce doresc să înceapă o carieră în domeniu, prin 
aprofundarea şi deprinderea abilităţilor practice pentru aplicarea prevederilor Noului Cod al Muncii.  

  Condiţii de selecţie şi participare 
  Se acceptă candidaturile tinerilor: 

- Să fie absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat 
- Să aibă vârsta între 18 – 35 ani; 
- Să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, judeţul Prahova 
- Să fie apţi din punct de vedere medical (nu aţi avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu 

COVID 19, nu prezentaţi simptome specifice COVID 19 – tuse, febra, pierderea mirosului şi/sau a 
gustului etc) 

- Disponibilitatea de participare pe întreaga durată a proiectului; 
- Depunerea pe email a formularului de candidatură, copie de pe C.I., copie de pe certificatul de 

naştere, copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie de pe diploma de bacalaureat. 
 Cursul se va desfăşura în perioade diferite, respectiv  26 – 30 octombrie 2020 şi 02 – 06 noiembrie 2020, în 
grupe de 15 tineri.  
 Calendar de înscriere şi selecţie 

- Perioada de înscriere candidaţi 12-22 octombrie 2020 
- Evaluare aplicaţii 23 octombrie 2020 
- Afişare rezultate selecţie 23 octombrie 2020 

 Ce costuri presupune? 
Participarea la „Curs acreditat – Inspector Resurse Umane” este gratuită. Costurile de formare sunt 
asigurate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova. 
Menţionăm că participanţii selectaţi vor lua la cunoştinţă şi vor semna o declaraţie de consimtământ cu 
privire la prelucrarea datelor cu carecter personal şi o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la 
prevenirea şi combaterea virusului SARS-COV-2 (COVID-19). 

 La finalizarea cursului participanţii vor susţine un examen, iar absolvenţii vor obţine cerificate de 
absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Ministerului Educaţiei Naţionale. 

  


