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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 

Program de master: Managementul resurselor umane (Mp) 
 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina :  AUDITUL PERSONALULUI 

                                     Responsabil de disciplină/modul: Bîrcă Alic, prof. univ. dr. hab. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba 

de 

predare 

S.03.O.0.11 150 20 20  110 5 română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de 
studiu 

C1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor managementului 

resurselor umane performant. 

de cunoaștere: 

 A propune soluțiilor de raționalizare și abordare sistemică a 

metodelor și tehnicilor aferente managementului resurselor 

umane 

de aplicare: 

 A stabili impactului auditului personalului asupra funcționării 

eficiente a unei întreprinderi și asupra performanței 

managementului resurselor umane 

de integrare: 

 A argumenta celor mai oportune și eficiente metode de 

realizare a 

auditului personalului în cadrul organizațiilor orientate spre 

performanță. 

C2. Cercetarea mediului intern a 

organizației și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

problemelor din sfera resurselor 

umane. 

de cunoaștere: 

 A identifica acțiunilor auditorului în procesul de evaluării 

proceselor manageriale din organizație 

de aplicare: 

 A aplica auditului resurselor umane pentru identificarea 

problemelor aferente domeniului dat. 

C3. Iniţierea şi dezvoltarea 

resurselor umane în baza 

elaborării planului de personal și 

efectuarea studiului de fezabilitate. 

de cunoaștere: 

 A defini conceptelor de planificare a auditului personalului 
într-o abordare evolutivă 

 A defini și distingerea etapelor procesului de realizare a 

auditului personalului 

de aplicare: 

 A descrie metodelor și tehnicilor utilizate în procesul de 

audit al personalului 

 A însuși elementelor definitorii ale ce stau la baza realizării 

auditului personalului 

de integrare: 

 A determina soluțiilor de audit al personalului care să 

contribuie la îmbunătățirea performanței organizaționale. 

C4. Organizarea și gestionarea 

activităților resurselor umane 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea surselor de 

informații în contexte noi și 

necunoscute 

de aplicare: 

 A organiza și gestiona activităților resurselor umane conform 

legilor și normelor stabilite, prin integrarea surselor de informații 

în contexte noi și necunoscute 

C5. Asigurarea performanțelor 

strategice în baza comunicării 

eficiente în cadrul echipei, inclusiv 

prin utilizarea 
tehnologiilor informaționale. 

de aplicare: 

 A analiza, interpreta și comunica informațiilor relevante 

pentru procesul de planificare si evaluare a managementului 

resurselor umane, inclusiv utilizând tehnologii informaționale. 

C6. Gestionarea și promovarea 

schimbărilor prin implicarea 

resurselor umane într-un mediu 

de aplicare: 

 A gestiona și promova schimbărilor prin implicarea 

resurselor umane într-un mediu complex și turbulent 
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 complex și turbulent  

C8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice ale organizației 

de cunoaștere: 

 A relata esenței, semnificației, etapelor și eficienței proceselor de 

planificare si realizare a auditului personalului 

de aplicare: 

 A reproduce conceptelor de bază ale realizării auditului 
personalului 

de integrare: 

 A aplica în activitatea organizației a instrumentarului metodologic 

(metode și tehnici) ale procesului de realizare a auditului personalului. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Introducere în audit 

2. Auditul managerial 

3. Fundamentele auditului personalului 

4. Auditul performanței organizaționale 

5. Auditul intrărilor și plecărilor de personal 
6. Auditul recompensării personalului 

7. Auditul funcțiunii de resurse umane 
8. Tabloul de bord – instrument al evaluării managementului resurselor umane 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 
Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual: raport de evaluare, aprecierea în rezultatul 

participării la seminare 
Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un raport de evaluare. 
Cerințele și termenele de elaborare și prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul 

VI ”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

1. Armstrong Michael. Managementul resurselor umane, Editura CODECS, București, 2003 

2. Bîrcă Alic. Managementul resurselor umane, Editura ASEM, Chișinău, 2005 

3. Bîrcă Alic. Auditul personalului, Editura ASEM, Chișinău, 2006 

4. Bîrcă Alic. Managementul recompenselor, Editura ASEM, Chișinău, 2013 

5. Bîrcă Alic. Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul integrării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, Editura ASEM, Chișinău, 2015 

6. Chișu Viorica Ana. Manualul specialistului în resurse umane, Casa de editură IRECSON, București, 2002 

7. Cole G. A. Managementul personalului ediția a 4-a. Editura CODECS, București,   2000 

8. De Cenzo David., Robbins Stephen. Human Resource Management, Business       Publication,  1993 

9. Kaplan, R., Norton, D. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action, Boston: Harvard 

Business School.  

10. Kibanov A.și alții,  Upravlenie personalom organizații, Editura INFRA-M, Moskva, 2002 

11. Manolescu Aurel. Managementul resurselor umane, ediția a treia, Editura Economică, București, 2003 

12. Marchis Monica, Petean Florin. Managementul strategic al resurselor umane,  Editura CDM, Cluj, 2000 

13. Mathis R., Nica P., Rusu C. Managementul resurselor umane, Editura Economică,      București, 1997 

14. Milkovich, G. T., Boudreau, J. W. Personnel/Human Resource Management, A Diagnostic  Approach,  

Business Publications, Texas, 1988 

15. Rotaru Anton, Prodan Adriana - Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iași, 1998 

16. Thurman Joe și alții, On business and work International Labor Office, Geneva, 2003 

17. Utkin Ă., Satabaev K., Satabaeva R. Innovații v upravlenii celoveceschimi resursami   predprieatia, 

Editura TEIS, Moskva, 2002 

 

http://www.moodle.usm.md/


3 
 

 


