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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: PIAȚA MUNCII 

Responsabil de disciplină/modul: Nicolae Verejan, dr., conf univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.09 210 30 30 - 150 7 Română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C.1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor managementului 

resurselor umane performant 

de cunoaștere: 

 A identifica esenței, semnificației pieții muncii 

de aplicare: 

 A defini conceptului forței de muncă și semnificația forței de 

muncă în cadrul organizației și a economiei naționale 

de integrare: 

 A conceptualiza pieţei muncii, identicând caracteristici și 
particularități 

C2. Cercetarea mediului intern a 

organizației și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

problemelor din sfera resurselor 

umane 

de cunoaștere: 

 A identifica factorilor determinanți ai cererii și ofertei de muncă 

de aplicare: 

 A cerceta mediului intern al organizației și problemelor din sfera 

resurselor umane 

de integrare: 

 A evalua indicatorilor privind potențialul uman al organizației și 

influențele pieței muncii 

C3. Iniţierea şi dezvoltarea 

resurselor umane în baza 

elaborării planului de personal și 

efectuarea studiului de 
fezabilitate 

de aplicare: 

 A analiza corelața dintre nivelul venitului salarial şi 

productivitatea muncii 

C4. Organizarea și gestionarea 

activităților resurselor umane 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea surselor 

de informații în contexte noi și 
necunoscute 

de aplicare: 

 A estima nivelului optim al cererii de forță de muncă în cadrul 
organizației 

C6. Gestionarea și promovarea 

schimbărilor prin implicarea 

resurselor umane într-un mediu 

complex și turbulent 

de integrare: 

 A dezvolta factorilor care influențează mobilitatea forței de 

muncă și concurența pe piața muncii. 

C7. Proiectarea funcțiunii de 

resurse umane în dependență de 

prioritățilile de dezvoltare a 

organizației 

de cunoaștere: 

 A cunoaște semnificațiile venitului salarial pe piața muncii, 

salariului minim în sectorul real și consecințele asupra ocupării forței 

de muncă 

Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul pieței muncii. Sinteza pieței muncii 

2. Piaţa muncii. Componente, funcții și caracteristici generale 

3. Modele ale pieței muncii și mecanismul de funcționare a pieței muncii 
4. Cererea de muncă și determinanții săi 

5. Oferta de muncă și mobilitatea populației 

6. Venitul salarial . Salariul minim și efecte asupra pieței muncii. 

7. Mobilitatea forței de muncă 
8. Analiza potențialului uman al organizației sub impactul pieței muncii 
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 9. Șomajul și consecințele pe pieța muncii. 
10. Migrația interregională a forței de muncă. Concurența dintre piețele regionale ale muncii. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual – studiu de caz 

Aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere b) aplicare c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60% 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor cerceta un studiu de caz pe baza unui subiect din economia reală privind impactul pieței muncii 
asupra potențialului uman și a eficienței organizației 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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