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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Științe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 

FIȘA DISCIPLINEI/MODULULUI 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Responsabil de disciplină/modul: Mihaela Balmuș-Andone, as. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiu 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.O.0.32 120 26 39  55 4 Română 

 

Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodele și 

instrumentele fundamentale de 

natură economico- financiară 

în realizarea sarcinilor 

profesionale. 

de cunoaștere: 

• A defini noțiunea ”managementul resurselor umane” 
și principalele   concepte   din acest 
domeniu. 

de aplicare: 

• A stabili stadiile și strategiile managementului 
resurselor umane. 

de integrare: 

• A argumenta rolul managementului resurselor umane în 

cadrul organizației. 

C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive de 

colaborare în cadrul echipelor, 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora. 

de cunoaștere: 

• A relata despre modalitățile abordării 

managementului resurselor umane. 

de aplicare: 

• A   utiliza experiența diverselor organizații în 
domeniul managementul resurselor umane. 

de integrare: 

• A construi relații de tip cauză – efect în cadrul 

managementului resurselor umane. 

C7. Identificarea și 

gestionarea informațiilor 

adecvate și relevante în 

vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de 

afaceri derulate. 

de cunoaștere: 

• A determina rolul managementului resurselor umane în 
procesul managerial în cadrul organizației. 

de aplicare: 

• A demonstra modalitățile de dezvoltare a 

managementului resurselor umane. 

de integrare: 

• A estima eficiența managementului resurselor umane în 

cadrul organizațiilor. 

C8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor aferente 

administrării afacerilor prin 

utilizarea eficientă a resurselor 

organizaționale. 

de cunoaștere: 

• A interpreta modalitățile de aplicare a activităților 

managementului resurselor umane. 

de aplicare: 

• A   argumenta propria concepție   cu privire la 

eficientizarea managementului resurselor umane în organizațiile 

autohtone. 

de integrare: 

• A proiecta cercetarea managementului resurselor umane și 

a elabora un plan de acțiuni în vederea optimizării acestuia. 
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Conținutul 

disciplinei 
1. Fundamentarea teoretică a noțiunii de personal și resursă umană 

2. Evoluția managementului resurselor umane 

3. Funcțiunea de personal și activitatea acesteia în cadrul organizației 

4. Planificarea strategică a personalului 

5. Analiza și descrierea posturilor 

6. Recrutarea și selectarea personalului 

7. Integrarea personalului 

8. Instruirea profesională a angajaților 

9. Evaluarea performanțelor angajaților 

10. Recompensarea personalului 

11. Dezvoltarea personalului și managementul carierei în organizație 

Evaluarea 

rezultatelor 

Pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul disciplinei Managementul resurselor umane se 

utilizează: 

 1. Evaluarea curentă - realizată pe parcursul procesului educațional în cadrul cursurilor, 

 seminarelor, consultațiilor, celor două testări semestriale obligatorii și evaluării lucrului 

 individual. Rezultatele evaluării curente se exprimă în note conform scalei de notare. 

 Rezultatul evaluării curente constituie 60 % din nota finală. 

 2. Evaluarea finală - realizată prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituțional, 

 alcătuit din 2 subiecte a câte 3 sarcini, formulate pe nivele de complexitate: cunoaștere și 

 înțelegere, aplicare și integrare. Nota de  la examen constituie 40% din nota finală la 

 disciplină. 

Studiul 

individual 

Realizarea studiului activităților de MRU (o activitate selectată la discreția studentului) 

în cadrul unei organizații (la discreția studentului) prin prisma eficientizării acesteia/acestora 

Bibliografie 

recomandată 

De bază: 

1. Lefter,Viorel, Deaconu, Alecsandrina, Marinaș, Cristian, Puia, Ramona, Managementul 

resurselor umane. Teorie și practică, Ed. Economică, 2008 

2. Chașovschi,   Carmen,   Bordeianu,   Otilia, Managementul resurselor umane, editura 

Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2021 

3. Armstrong, Michael, Managementul resurselor umane, editura „Codecs”, București, 2003 

4. Deac, Vasile (coord.), Provocări în managementul resurselor umane pentru organizațiile 

moderne, editura ASE, București, 2020 

Suplimentară: 

5. Tripon, Ciprian, Dodu, Marius, Managementul resurselor umane, editura UBB, Cluj- 

Napoca, 2017 

6. Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane. Aplicații, ed.Economică, București, 

2004 

7. Pânișoară ,Georgeta, Pânișoară Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, ediția III 

editura, Polirom”, București, 2016 

Semnătura titularului de curs 
 
 

Data avizării la Departament Șef Departament: 

__________________________ 
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