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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: MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR 

Responsabili de disciplină/modul: Bujor Tatiana , dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 
Credite 
(ECTS) 

Limba de 
predare 

S.03.O.0.12 150 20 20 - 110 5 Română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea 

teoriilor, concepțiilor, 

principiilor și 

practicilor 

managementului 

resurselor umane 

performant 

 

 

● A cunoaște cadrul teoretic- conceptual al  managementului 

recompenselor. 

● A cunoaște criteriile de clasificare a recompenselor personalului. 
● A cunoaște conceptul salariului ca  stimulent motivațional. 

 

CP 2. Cercetarea 

mediului intern al 

organizației și 

integrarea 

cunoștințelor în 

soluționarea 

problemelor din sfera 

resurselor umane 
 

 

● A aplica metodologia de modelare a recompenselor în funcție de 
strategia aplicată. 

● A identifica impactul factorilor mediului intern și extern asupra 

mărimii recompenselor. 
● A evidenția elementele ce caracterizează politica de recompensare a 

personalului. 

● A identifica factorii de dificultate luați în considerare în procesul de 

evaluare a  posturilor de muncă. 
 

 
CP 4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

resurselor umane 

conform legilor și 

normelor stabilite, prin 

integrarea surselor de 

informații în contexte 

noi și necunoscute 

 

 

 

● A organiza evaluarea posturilor de muncă și a stabili structurile 
salariale în cadrul entității.  

● A stabili obiectivele strategice și conținutul strategiei de 

recompensare a personalului în funcție de tipul strategiei de afaceri. 

● A utiliza metodologia de calcul a salariului de bază în funcție de 
diferite criterii. 

●  A gestiona abordarea interdisciplinară a conceptului de 

recompensă.   

 

 

 

CP 5. Asigurarea 

performanțelor 

strategice în baza 

comunicării eficiente în 

cadrul echipei, inclusiv 

prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale 

 

 

 

● A argumenta diferențierea salariilor. 

● A concluziona rezultatele obținute prin implementarea sistemului de 
recompensare a personalului. 

● A formula propuneri de actualizare și ajustare în organizație în funcție 

de problematica studiată. 

 A elabora planuri de acțiune în baza deciziilor de ajustare și 

actualizare. 
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CP 6. Gestionarea și 

promovarea 

schimbărilor prin 

implicarea 

resurselor umane 

într-un mediu 

complex și turbulent 

 

 

 

● A delimita abordările noi și vechi ale managementului 

recompenselor. 
● A asigura calitatea și corectitudinea informațiilor și datelor preluate 

în procesul de cercetare. 
 A promova principiile generale și specifice ce stau la baza 
fundamentării strategiei de recompensare a personalului. 

 CP 8. Cunoașterea și 

aplicarea normelor 

etice, profesionale și 

sociale în activitatea 

diferitor niveluri 

ierarhice ale 

organizației 

● A cunoaște Cadrul general privind salarizarea personalului în 

sectorul bugetar. 

● A cunoaște principiile legale privind salarizarea funcționarilor 
publici. 

● A cunoaște obiectivele  politicii salariale a firmei. 

● A administra sistemele de recompensare a personalului în funcție de 
diferite criterii. 

● A aplica sistemul de sporuri, adaosuri, de premii și suplimente la 

salariul de bază în sectorul bugetar. 

   A aplica Politica salariala sub incidența legislației salariului minim 

și sub incidența negocierilor colective. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Introducere în managementul recompenselor. 
2. Managementul strategic al recompensării personalului. 
3. Evaluarea posturilor de muncă. 
4. Politica salarială – componentă a politicii generale a organizaţiei. 
5. Metodologia de calcul a salariului de bază. 
6. Administrarea sistemelor de recompensare a personalului. 
7. Salarizarea personalului în sectorul bugetar din Republica Moldova. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, 

consultaţiilor, precum și a testărilor realizate conform calendarului academic. Ponderea evaluării 

curente constituie 60 % din nota finală. 

Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, compus 

din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, 
integrare) sau o altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din nota finală la unitatea 

de curs. 

Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor de contact direct: la orele de 

consultaţie sau la şedinţele cercului ştiinţific. 

Studiul 

individual Spre sfârșitul cursului Managementul recompenselor, studentul va fi capabil să îndeplinească 

studiu individual sub forma de PROIECT DE INVESTIGAŢIE. 

Bibliografie 

recomandată 
Obligatorie: 

1. Armstrong, Michael. Managementul resurselor umane. Manual de practică, Editura Codecs, 

Bucureşti, 2003, Partea V (cap.19), Partea VI (cap. 23), Partea X (cap. 40, cap.41, cap. 43); (AM1).  

2. Armstrong Michael. Reward Management. A handbook of remuneration strategy and practice, 

Ed.Kogan Page, London, 2008, Part 1, Part 4, Part 6; (AM2).  

3. Bob Nelson.1001 de moduri de a-ţi recompense angajaţii, Editura Litera, Bucureşti, 2005,(Partea 

III, Partea IV);(BN). 

4. Bîrcă Alic. Managementul recompenselor. Ediția a 2-a. Editura Tehnopress, Iași- 2019, p. 361. ISBN 

978-606-687-383-3 

5. Florea Nelu. Managementul recempenselor - suport de curs, partea a II-a;2019, (FN). 

 

                

  



3  

 
Data completării Semnătura titularului de curs 

 

 
 

        Suplimentară: 

1. Chereches Ioan. Motivarea şi recompensarea. Editura Perfect, Bucureşti, 2004. 

2. Chişu, Viorica Ana. Manualul specialistului în resurse umane. Manual de practică, Editura Irecson, 

Bucureşti, 2002 (cap. V, cap. VI); (CVA).  

3. David Sirota. Motivarea angajaților. Cum crește performanța companiei odată cu entuziasmul 

oamenilor, Editura ALL, București, 2010, Partea I (cap.1), Partea a II-a (cap.4), Partea III (cap.9); 

(DS). 

4. Mathis, Robert., Nica, Panaite., Rusu Costache (1997) Managementul resurselor umane, Editura 

Economică, Bucureşti, cap. 4, cap. 9, cap. 10; (MNC). 

5. Nica Panaite. Managementul performanţelor resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iaşi,2010 

(NP). 

6. Bujor T., Ghrinciuc L. The impact on the small business in the agricultural sector in order to enhance 

competitiveness. În: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture 

and Rural Development Vol. 17, Issue 1, Bucuresti, 2017 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-

3952 231  

6. Bujor T., și alții. Majorarea profitului prin optimizarea structurii de producție a societăților cu 

răspundere limitată. În: Economie si sociologie, INCE,2017, nr.4, p.37-44, ISSN 1857-4130.   

Categoria B . 
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