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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: PARTENERIAT SOCIAL 

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

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.10 210 30 30 - 150 7 Română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea 

teoriilor, concepțiilor, 

principiilor și practicilor 

managementului 

resurselor umane 

performant 

 

 

de cunoaștere: 

● Cunoașterea aspectelor teoretice privind particularitățile parteneriatului 

social.  

de aplicare: 

 Argumentarea necesității unor abordări calitative noi ale parteneriatului 
social în contextul mediului pieţei muncii. 

de integrare: 

 Identificarea problemelor - cheie ale parteneriatului social  ca premisă 

pentru o abordare nouă, modernă ale acestuia.  

CP 2. Cercetarea 

mediului intern al 

organizației și integrarea 

cunoștințelor în 

soluționarea problemelor 

din sfera resurselor 

umane 
 

 

de cunoaștere: 

● Cunoașterea activităților aferente evaluării mediului intern al entităţii 

economice în vederea soluționării diverselor probleme din domeniul 

parteneriatului social. 

de aplicare: 

 Aplicarea diferitor metode, instrumente, tehnici de evaluare a 

parteneriatului social în cadrul unei entităţi economice. 

de integrare: 

 Adoptarea unor decizii optime privind dezvoltarea parteneriatului social  

prin sinteza informațiilor obținute în procesul de evaluare a mediului intern 
al organizației. 

CP 4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

resurselor umane 

conform legilor și 

normelor stabilite, prin 

integrarea surselor de 

informații în contexte noi 

și necunoscute 

 

 

 

de cunoaștere: 

● Cunoașterea cadrului normativ aferent parteneriatului social în cadrul 

entităţii economice;  

● Cunoașterea atribuțiilor și responsabilităților parteneriatului social  şi 

cadrului normativ în vigoare.  

de aplicare: 

 Promovarea unui parteneriatului social axat pe prevederile normative. 

de integrare: 

 Reacționarea promptă și adecvată și luarea de decizii aferente privind 

parteneriatului social în  situații de incertitudine şi risc, bazate pe 

respectarea reglementărilor în vigoare.  
 

 

 

CP 5. Asigurarea 

performanțelor strategice 

în baza comunicării 

eficiente în cadrul 

echipei, inclusiv prin 

utilizarea tehnologiilor 

informaționale 

 

 

 

de cunoaștere: 

● Cunoașterea activităților aferente evaluării și îmbunătățirii performanței 

strategice a echipelor;  

● Cunoașterea fundamentelor teoretice ale comunicării eficiente, inclusiv prin 

intermediul tehnologiilor informaționale;  

● Cunoașterea esenței aplicative și instrumentelor de obținere a 

angajamentului asumat. 
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CP 6. Gestionarea și 

promovarea 

schimbărilor prin 

implicarea resurselor 

umane într-un mediu 

complex și turbulent 

 
 

 

de cunoaștere: 

● Cunoașterea aspectelor teoretice și aplicative ale parteneriatului social; 

de aplicare: 

● Aplicarea instrumentelor de orientare a sistemului de management al 

resurselor umane spre un management al cunoștințelor;  

 Operarea cu instrumente, metode şi tehnici manageriale de stimulare a 

parteneriatului social. 

de integrare: 

 Adaptarea continuă instrumentelor manageriale la un parteneriat social 
eficient.  

CP 7. Proiectarea 

funcțiunii de resurse 

umane în dependență 

de prioritățile de 

dezvoltare a 

organizației 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea activităților implicate în procesul de planificare a funcțiunii 

de resurse umane 

de aplicare: 

 Operarea cu instrumentele eficiente de management în racordare cu 

parteneriatul social a mediului de afaceri 

de integrare: 

 Adaptarea continuă instrumentelor manageriale la un parteneriat social 

eficient. 

 CP 8. Cunoașterea și 

aplicarea normelor 

etice, profesionale și 

sociale în activitatea 

diferitor niveluri 

ierarhice ale 

organizației 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea reperelor etice ale comunicării manageriale în contextul 

diferitor activități de personal în parteneriatul social. 
de aplicare: 

 Comunicarea într-o manieră etică, profesională;  

 Aplicarea eficientă a instrumentelor de creare și menținere a unui climat 

organizațional favorabil;  

 Gestionarea comportamentului organizațional prin individualizarea 

comunicării cu angajații 

de integrare: 

 Adaptarea normelor etice, profesionale și sociale la specificul organizației, 

perfecționarea continuă a acestora. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Aspecte generale privind  parteneriatul social 
2. Cadrul legal în domeniul  parteneriatului social 
3. Actorii în cadrul parteneriatului social 
4. Parteneriatul social în sfera muncii 
5. Contractele colective de muncă şi convenţiile colective 
6. Reglementarea timpului de muncă şi de odihnă, concediile 
7. Salarizarea şi normarea muncii 
8. Garanţiile şi compensaţiile acordate salariaţilor în legătură cu încetarea contractului individual de 

muncă 
9. Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă. 
10. Activitatea conducătorilor de unităţi şi a membrilor organelor colegiale în cadrul parteneriatului 

social 

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  spre sfârșitul unităţi de curs Parteneriat social, studiul individual sub 

forma de PROIECT DE INVESTIGAŢIE. 

Bibliografie 

recomandată 

1. ALBU L., CARAIANI P., M. Studiu: Perspectivele pieţei muncii din România în contextul Strategiei Europa 

2020. Bucureşti: Editura Economică, 2012, p.247. 

2. BĂDESCU, A., MIRCI, C., BÖGRE, G. Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului. 

Timişoara: Brumar, 2008 ISBN 978-973-602-369-9.  
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3. NELSON, B. 1001 de moduri de a-ţi recompense angajaţii. Bucureşti: Editura Litera, 2005, (Partea III, Partea 

IV);(BN). 

4. BÎRCĂ A. Managementul recompenselor. Ediția a 2-a. Iaşi: Editura Tehnopress, 2019, p. 361. ISBN 978-

606-687-383-3 

5. BODI D.C. Managementul organizațiilor de asistență socială. Editura Universității Transilvania Brașov, 

2007. ISBN: 978-973-635-963-7 

6. CARANGAGIU A., RĂILEAN N. Managementul corporativ. Chișinău, 2019. 

7. CHERECHES I. Motivarea şi recompensarea. Editura Perfect, Bucureşti, 2004. 

8. FLOREA N. Managementul recompenselor. partea a II-a; 2019. 

9. SIROTA D. Motivarea angajaților. Cum crește performanța companiei odată cu entuziasmul oamenilor. 

București: Editura ALL, 2010. 

10. VERBONCU, I., ZALMAN, M. Management și performanțe. București: Editura Economică, 2005. 256 p. 

ISBN: 978-973-7787-91-9. 

11. Codul Muncii al RM Nr. 154 din 28-03-2003. Modificările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243/2022 

 

http://sindicate.md/modificarile-operate-in-codul-muncii-prin-legea-nr-243-2022/
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