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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 SCHIMBĂRILOR 

Responsabil de disciplină/modul: Postica Maia dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.O.06 240 30 30 - 180 8 Română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea 

teoriilor, 

concepțiilor, principiilor 

și practicilor 

managementului 

resurselor 

umaneperformant. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște particularităților actuale de dezvoltare a societății cu impact 

asupra activităților organizație. 

 A cunoaște principiilor și a bunelor practici de realizare a unui management 

performant. 

de aplicare: 

 A argumenta necesității unor abordări calitative noi a activităților 

organizației în contextul factorilor de mediu. 

de integrare: 

 A identifica problemelor-cheie la etapa actuală de dezvoltare a societății. 

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. 

de aplicare: 

 A aplica diferitor instrumente manageriale de evaluare a mediului intern al 

organizației. 

de integrare: 

 A adopta unor decizii optime privind gestionarea resurselor organizaționale 

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 fundamentelor teoretice și aplicative aferente previzionării. 

de aplicare: 

 A aplica instrumentelor de previzionare a cererii și ofertei în contextul 

factorilor de mediu. 

de integrare: 

 A folosi, într-o manieră critică și sistemică, a informațiilor colectate și 
procesate cu referire la activitatea organizației. 

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 instrumentelor de investigare a problemelor apărute în 

organizație 

de aplicare: 

 A aplica diferitor metode, modele și tehnici de analiză a activității 

organizației. 

 A planifica și gestiona activității organizației 

de integrare: 

 A evalua prin metode simple și în baza analizei factoriale, interpretarea 

rezultatelor într-o manieră critică și sistemică. 

C5. Asigurarea 

performanțelor 

strategice în baza 

comunicării eficiente în 

cadrul  echipei, inclusiv 

prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale 

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectelor teoretice și aplicative ale managementului 
performant. 

de aplicare: 
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   A evalua performanțelor salariaților. 

 A colecta și procesa informația aferente managementului performant. 

de integrare: 

 A folosi informației aferente managementului performanței resurselor 

umane într-o manieră critică şi sistemică, identificând direcții de sporire a 

eficacității sistemului de management al performanței. 
 C6. Gestionarea și 

promovarea 

schimbărilor prin 

implicarea 

resurselor umane 

într-un mediu 

complex și 

turbulent. 

de cunoaștere: 

 A distinge influențelor posibile ale mediului exogen asupra organizației. 

de aplicare: 

 A opera cu instrumente moderne demicsorare a rezistenței la schimbările 

organizaționale. 

de integrare: 

 A reacționa promtă și adecvată și luarea de decizii aferente diverselor 
activități în situaţii de incertitudine şi risc. 

C7. Proiectarea 

funcțiunii de resurse 

umane în 

dependență de 

prioritățile de 

dezvoltare a 

organizației. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectelor teoretice și aplicative ale proiectării și planificării 

funcțiunilor în organizație. 

de aplicare: 

 A colecta și procesa informația necesare pentru planificarea funcțiunilor în 

dependență de priorităţi. 

de integrare: 

 A interpreta critic și sistemic a datelor rezultate din procesarea informației 
aferente planificării funcțiunilor în organizație. 

C8. Cunoașterea și 

aplicarea normelor 

etice, profesionale 

și sociale în 

activitatea diferitor 

niveluri ierarhice 

ale organizației. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectelor teoretice și aplicative ale comunicării ca imperativ 

managementului. 

de aplicare: 

 A colecta și procesa informația cu privire la diverse aspecte ale activității 

organizației. 

 A realiza unei comunicări interpersonale bazate pe principii etice. 

de integrare: 

 A raționaliza sistemul informațional al organizației. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Concepte de bază ale managementului schimbării 
2. Diagnosticarea organizației 

3. Elaborarea strategiei organizației 

4. Reproiectarea structurii organizatorice 

5. Perfectionarea sistemului decizional 
6. Perfectionarea sistemului informațional și a comunicării organizaționale Auditul sistemului 

motivațional 

7. Sisteme, metode și tehnici de management 

8. Schimbarea sistemului motivațional 

9. Schimbarea culturii organizationale 
10. Negocierea in procesul schimbării organizaționale 

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 studiu de caz cu subiectele:  
1. Analiza  situaţiilor de problemă identificate pentru schimbare (În baza analizei întreprinderilor ). 
2.Căile de îmbunătățire a managementului în întreprinderile din Moldova în baza experienţei diferitor 
grupe de factori 
 
Studiul de caz este o compunere argumentativă, redactată după normele de conținut și de stil academic, 
care este rezultat al consultării mai multor lucrări cu aceiași temă științifică, care poate fi o sinteză 
documentară în cazul în care ideile sunt dezvoltate, poate fi însoțit de aprecieri personale asupra ideilor. 
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