
Anexa 3 ID 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

Codul disciplinei 
  ECTS  

326 
Semestrul II Numărul de credite 4 

 

Facultatea Științe Economice 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă Administrarea Afacerilor 
 
 Total SI TC AT AA 

Programul de studii de licenţă  
Economia comerțului, turismului și 

serviciilor 

 
 56 28 20 8 0 

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 

complementară, domeniu, specialitate) 
DD 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate - 

Recomandate Management 

 

Obiectivele disciplinei 

Prin caracterului său interdisciplinar, cursul de Managementul Resurselor 

Umane permite însuşirea şi folosirea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi 

instrumentelor de bază ale MRU, precum şi formarea şi dezvoltarea de 

aptitudini şi atitudini absolut necesare viitorilor absolvenţi, care pot deveni cu 

adevărat profesionişti, înalt calificaţi, căutaţi pe piaţa muncii. 

Scopul disciplinei „Managementul resurselor umane” este de a oferi cunoştinţe 

viitorilor manageri-economişti în ce priveşte administrarea şi gestionarea 

personalului organizaţiei, precum şi de a-i învăţa să aplice în practică 

cunoştinţele teoretice obţinute pe parcursul acestui curs. 

Conţinutul activităţilor  

(SI, AT, TC, AA) 

 

Studiul individual prin materiale specifice ID 

1. Conţinutul, obiectivele şi natura activităţilor managementului resurselor 

umane 

2. Organizarea activităţilor în managementul resurselor umane 

3. Planificarea strategică a resurselor umane 

4. Motivaţia angajaţilor 

5. Descrierea şi analiza posturilor 

6. Recrutarea resurselor umane 

7. Selecţia resurselor umane 

8. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei 

9. Integrarea profesională 

 

Activităţi tutoriale şi lucrări de verificare/Teme de control 

1. Teme de control aferente Capitolului1. Obiective ale managementului 

resurselor umane 

2. Teme de control aferente Capitolului 2. Atribuţiile compartimentului de 

resurse umane 

3. Teme de control aferente Capitolului 3. Procesul planificării strategice 

4. Teme de control aferente Capitolului 4. Factori care cresc motivaţia în 

muncă 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 



5. Teme de control aferente Capitolului 5. Analiza postului 

6. Teme de control aferente Capitolului 6. Principii de recrutare a 

resurselor umane 

7. Teme de control aferente Capitolului 7. Procesul de selecţie al resurselor 

umane 

8. Teme de control aferente Capitolului 8. Pregătirea şi dezvoltarea 

carierei personalului 

9. Teme de control aferente Capitolului 9. Programe şi metode de integrare 

profesională 

 

Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice) E 

Stabilirea notei finale 

(procente) 

- evaluare finală 80% 

- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.  - 

- teste pe parcursul semestrului 20% 

- lucrări de verificare  - 

Lista materialelor didactice 

necesare (suport de curs, 

ghid de studiu etc.) 
Sală de curs dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, pointer, flipchart 

Bibliografia recomandată 1. Achim M.I., Dragolea L.L., Managementul resurselor umane. Sinteze și teste 

grilă, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011. 

2.Amstrong M., Managementul resurselor umane, Ed.Codecs, 2003 

3.Burduş, E. ş.a., Managementul schimbării organizaţionale, Editura 

Economică, Bucureşti, 2000. 

4.Chișu V.A., Posturi, salarii și beneficii, Ed.Irecson, 2005 

5.Lefter V., Deaconu A., Marinaș C., Puia R., Managementul resurselor umane. 

Teorie și practică, Ed.Economică, 2008 

6.Manolescu A. Managementul resurselor umane (ediția a patra), , ed. 

Economică, 2003 

7.Nicolescu O. (coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, 

Ed.Economică, 2004 

8.Pânișoară G., Pânișoară I.O., Managementul resurselor umane, Ed.Polirom, 

2007. 

9.Pituriu H.D., Proiectarea fișelor de post, evaluarea posturilor de muncă și a 

personalului,Ed.Irecson, 2006 
 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea  

Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate 

http://www.codecs.ro/librarie/managementul-resurselor-umane---manual-de-practica---ed-x-a-
http://www.irecson.ro/index.php?module=info&page=articol&parent_id=74&s_cat=170&articol_id=148
http://www.edecon.ro/carte/106/managementul-resurselor-umane-teorie-si-practica_viorel-lefter_alecxandrina-deaconu_ramona-puia_cristian-virgil-marinas/
http://www.edecon.ro/carte/106/managementul-resurselor-umane-teorie-si-practica_viorel-lefter_alecxandrina-deaconu_ramona-puia_cristian-virgil-marinas/
http://www.edecon.ro/carte/104/managementul-resurselor-umane-editia-a-iv-a_aurel-manolescu/
http://www.edecon.ro/carte/116/managerii-si-managementul-resurselor-umane_ovidiu-nicolescu/
http://www.polirom.ro/catalog/carte/managementul-resurselor-umane-ghid-practic-editia-a-ii--1981/
http://www.librarie.net/carti/55125/Proiectarea-fiselor-post-evaluarea-posturilor-munca-personalului-ghid-practic-pentru
http://www.librarie.net/carti/55125/Proiectarea-fiselor-post-evaluarea-posturilor-munca-personalului-ghid-practic-pentru

