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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 RESURSELOR UMANE: ABORDĂRI MODERNE 

Responsabil de disciplină/modul: Veronica Prisăcaru, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 
Credite 
(ECTS) 

Limba de 
predare 

F.01.O.02 240 30 30 - 180 8 Română 

Rezultatele 

învăţării 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea 

teoriilor, concepțiilor, 

principiilor și 

practicilor 

managementului 

resurselor umane 

performant 

de cunoaștere: 

 A cunoaște particularităților actuale de dezvoltare a societății cu 

impact asupra managementului resurselor umane, esenței și activităților 

aferente managementului strategic al resurselor umane, particularităților 

resurselor umane ca componentă a capitalului intelectual al organizației; 

 A cunoaște particularităților managementul internațional al resurselor 
umane. 

de aplicare: 

 A argumenta necesității unor abordări calitative noi a 

managementului resurselor umane în contextul mediului exogen extrem 

de flexibil. 

de integrare: 

 A identifica problemelor-cheie ale managementului tradițional al 
resurselor umane ca premisă pentru o abordare nouă, modernă a 

acestuia. 

C2. Cercetarea mediului 

intern al organizației și 

integrarea cunoștințelor 

în soluționarea 

problemelor din sfera 

resurselor umane 

de cunoaștere: 

 A cunoaște activităților aferente evaluării mediului intern al 

organizației în vederea soluționării diverselor probleme din sfera 
resurselor umane. 

de aplicare: 

 A aplica diferitor instrumente manageriale de evaluare a  mediului 
intern al organizației. 

de integrare: 

 A adopta unor decizii optime privind gestionarea resurselor umane prin 

sinteza informațiilor obținute în procesul de evaluare a mediului intern al 

organizației. 

C3. Iniţierea şi 

dezvoltarea resurselor 

umane în baza 

elaborării planului de 

personal și efectuarea 

studiului de fezabilitate 

de cunoaștere: 

 A cunoaște reperelor planificării strategice a resurselor umane. 

de aplicare: 

 A efectua studiilor de fezabilitate în vederea evaluării alternativelor 
decizionale privind gestionarea resurselor umane. 

de integrare: 

 A propune unor soluții optime privind dezvoltarea resurselor umane în 

contexte organizaționale concrete. 

C4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

resurselor umane 

conform legilor și 

normelor stabilite, prin 

integrarea surselor de 

informații în contexte 

noi și necunoscute 

de cunoaștere: 

 A cunoaște cadrului normativ aferent gestionării resurselor umane în 
organizație; 

 A cunoaște atribuțiilor și responsabilităților practicianului de resurse 

umane vizavi de cadrul normativ în vigoare. 

de aplicare: 

 A promova un management al resurselor umane axat pe prevederile 

normative. 

de integrare: 



2 
 

   A reacționa promtă și adecvată și luarea de decizii aferente resurselor 

umane în situaţii de incertitudine şi risc, bazate pe respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

C5. Asigurarea 

performanțelor 

strategice în baza 

comunicării eficiente în 

cadrul echipei, inclusiv 

prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale 

de cunoaștere: 

 A cunoaște activităților aferente evaluării și îmbunătățirii 
performanței strategice a echipelor; 

 A cunoaște fundamentelor teoretice ale comunicării eficiente, inclusiv 

prin intermediul tehnologiilor informaționale; 

 A cunoaște esenței aplicative și instrumentelor de obținere a 

angajamentului asumat. 

de aplicare: 

 A crea și raționaliza continuă a sistemului de management al 
performanței în organizație; 

 A aplica strategiilor de obținere a angajament asumat. 

de integrare: 

 A raționaliza stilului de management, transformarea acestuia în 

instrument de stimulare a performanței angajaților; 

 A optimiza procesului de comunicare în organizație; 

 A identifica problemelor aferente obținerii angajamentului asumat în 

organizații, propunerea de soluții privind A raționaliza activităților de 

obținere a angajamentului asumat. 

C6. Gestionarea și 

promovarea 

schimbărilor prin 

implicarea resurselor 

umane într-un mediu 

complex și turbulent 

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectelor teoretice și aplicative ale politicilor de personal 
în contextul factorilor de mediu; 

 A cunoaște esenței și semnificației managementului bazat de 

cunoștințe, managementului bazat pe competențe, precum și abordărilor 

noi în descrierea posturilor și rolurilor. 

de aplicare: 

 A aplica instrumentelor de orientare a sistemului de management al 

resurselor umane spre un management al cunoștințelor; 

 A opera cu instrumentele manageriale de stimulare a creativității și 
inovației personalului. 

de integrare: 

 A adapta continuă instrumentelor manageriale la semnalele mediului 

extern. 

C7. Proiectarea 

funcțiunii de resurse 

umane în dependență de 

prioritățile de 

dezvoltare a 

organizației 

de cunoaștere: 

 A cunoaște activităților implicate în procesul de planificare a 

funcțiunii de resurse umane 

de aplicare: 

 A opera cu instrumentele manageriale de racordare a funcțiunii de 

personal la prioritățile organizației. 

de integrare: 

 A folosi, într-o manieră critică a informațiilor cu privire la diverse 

aspecte ale managementului resurselor umane în procesul elaborării 

planurilor pe diverse orizonturi de timp. 

C8. Cunoașterea și 

aplicarea normelor 

etice, profesionale și 

sociale în activitatea 

diferitor niveluri 

ierarhice ale 

organizației 

de cunoaștere: 

 A cunoaște reperelor etice ale comunicării manageriale în contextul 

diferitor activități de personal. 

de aplicare: 

 A comunica într-o manieră etică, profesională; 

 A aplica eficace a instrumentelor de creare și menținere a unui climat 

organizațional favorabil; 

 A gestiona comportamentului organizațional prin individualizarea 
comunicării cu angajații. 

de integrare: 

 A adapta normelor etice, profesionale și sociale la specificul organizației, 

perfecționarea continuă a acestora. 
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Conținutul 

disciplinei 

1. Fundamente ale managementului modern al resurselor umane 
2. Practica de management al resurselor umane la etapa actuală 
3. Gestionarea comportamentului organizațional în companiile moderne 

4. Abordări moderne ale proceselor de management al resurselor umane 

5. Managementul performanței 

6. Organizarea relațiilor cu angajații 
7. Managementul inovației și creativității personalului 
8. Personalitatea managerului și impactul acesteia asupra performanței managementului resurselor 

umane 

9. Dezvoltarea managerială 
10. Informatizarea sistemului de management al resurselor umane 

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 lucrului individual – se efectuează în afara orelor de contact direct: la orele 

de consultaţie sau la şedinţele cercului ştiinţific. 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora și prezenta public un proiect de raționalizare a managementului resurselor 

umane într-o organizație concretă. 

Cerințele și termenele de elaborare și prezentare se conțin în curricula disciplinei la capitolul V 
„Studiul individual al studentului” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md). 

Bibliografie De bază: 

recomandată 1. Armstrong, M. Managementul resurselor umane. Manual de practică. București: Codecs, 2003. 

ISBN 973 -8060-60-5. 872 p. 
 2. Bădescu, A., Mirci, C., Bögre, G. Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului. 
 Timişoara: Brumar, 2008 ISBN 978-973-602-369-9. 103 p. 
 3. Chaşovschi, C., Bordeianu, O. Managementul resurselor umane. Curs pentru învăţământ la 
 distanţă. Suceava, 2021. 89 p. https://seap.usv.ro/wp- 
 content/uploads/sites/15/2021/03/ECTS_III_MRU_s2.pdf 
 4. Iamandi, I-E. Managementul resurselor umane în context internațional. Tendințe și oportunități 
 actuale. București, 2020. https://www.editura.ase.ro/Managementul-resurselor-umane-in-context- 
 international-Tendinte-si-oportunitati-actuale/ 
 5. Nica, P. Managementul performanțelor resurselor umane. 
 https://www.researchgate.net/publication/264693824_Managementul_performantelor_resurselor_um 
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 6. Pell, A.R. Managementul resurselor umane. Ediția a II-a. București 2008. ISBN 978-973-669-679- 
 4. 373 p. 
 7. Stanciu, Ș. Managementul resurselor umane. București, 2001. 
 https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/10/s-stanciu-managementulresurselorumane.pdf 
 8. Verboncu I., Zalman M. Management și performanțe. București: Editura Economică, 2005. 256 p. 
 ISBN: 978-973-7787-91-9 (Din Cartea BNRM – Samoilenco F., Sverdlic V. Managementul 
 performanțelor rețelei naționale aeriene. Chișinău: Editura ”TEHNICA-INFO”, 2010. 148 p. ISBN: 
 978-9975-63-315-4) 
 Suplimentară: 
 1. Armstrong, M., Taylor, S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 13th 
 edition. London, 2014. ISBN 978 0 7494 6964 1, EISBN 978 0 7494 6965 8. 406 p. 
 2. Grecu, Gh. Managementul inovării. Suport de curs. https://sjse- 
 ct.spiruharet.ro/images/secretariat/secsjse- 
 ct/biblioteca_virtuala_management/sinteze_si_intrebari_orientative/2015-2016/an_3_man_2015- 
 2016/05_managementul_inovarii/CURS_MANAGEMENTUL_INOVARII.pdf 
 3. Human Resource Management. Volume 60, Issue 4, 2021. 
 https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1099050x/2021/60/4 
 4. Mathis R.L, Jackson J.H. Human Resource Management. Thirteen edition. USA, South-Western 
 Cengage Learning, 2011. ISBN: 978-0-538-45315-8. 634 p. 
 http://hubhoob.com/Books/nu_ltst/free_download_BBA/Human_Resource_Management.pdf 
 5. Munteanu, I., Ioniță, V. Managementul cunoștinţelor. Un ghid pentru comunităţile de practicieni. 
 http://www.viitorul.org/files/Management.pdf 
 6. Prisacaru, V., Caradja, A. Performance measurement as a component of professional education 
 performance management in relation to the concerns about education for sustainable development. 
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https://sjse-ct.spiruharet.ro/images/secretariat/secsjse-ct/biblioteca_virtuala_management/sinteze_si_intrebari_orientative/2015-2016/an_3_man_2015-2016/05_managementul_inovarii/CURS_MANAGEMENTUL_INOVARII.pdf
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