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FIŞA DISCIPLINEI 
Managementul resurselor umane, 2017 – 2018 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Economia comertului, turismului si serviciilor / Economist 
1.7 Forma de învățământ IFR 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul resurselor umane 

2.2 Titular disciplină (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Secară Carmen Gabriela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Secară Carmen Gabriela 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  42 3.2 Din care S.I. 28 3.3 SF  / ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
din care: 

- Echivalent ore curs forma IF 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 28 
Tutorat 2 
Examinări - 
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 3 
3.4 Total ore studiu individual 111 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Elemente de management general (studiate la facultate şi uneori, la liceu) şi 
elemente de comunicare ți psihologie generală (studiate la liceu). 

4.2 De competenţe Capacități de analiză, sinteză, comunicare interpersonală. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 

6.  Competenţe specifice vizate 
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C.1. Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii – 1 PC 
C.5. Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii – 1 PC 
C.6. Asistenţă în managementul resurselor umane – 2 PC 
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 CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 

şi programelor din domeniul ştiinţelor economice – 1 PC 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Familiarizarea studenților cu domeniul managementului resurselor umane , cu aspectele 
ce ţin de gestiunea carierei resurselor umane, precum şi de etapele pe care le parcurge o 
persoană într-o organizaţie ca angajat sau resursă umană a acesteia. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
- cunoaşterea noţiunilor specifice managementului resurselor umane;  
- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 
teoretice şi practice ale acestei discipline;  
- conştientizarea beneficiilor pe care le asigură aplicarea managementului resurselor 
umane în orice domeniu de activitate;  
- abilitatea de a concepe strategii în domeniul resurselor umane;  
- cunoaşterea metodelor folosite în managementul resurselor umane cu privire la 
recrutare, selecţie, motivare, evaluarea salariaţilor;  
- înţelegerea principiilor generale care direcţionează activitatea de management resurselor 
umane;  
- capacitatea de a coordona evoluţia în carieră a membrilor echipei. 
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B. Obiective procedurale 
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice managementului resurselor umane;  
- participarea la un interviu de recrutare-selecţie simulat;  
- participarea la identificarea unor soluţii în cazul apariţiei conflictului organizaţional;  
- utilizarea metodelor specifice de stabilire a necesarului de personal din cadrul 
organizaţiei;  
- utilizarea instrumentelor de stabilire a stilului managerial. 

 

C. Obiective atitudinale 
- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul managementului 
resurselor umane;   
- cultivarea unui mediu pragmatic pentru aplicarea managementului resurselor umane;  
- promovarea unui sistem performant de evaluare a personalului;   
- valorificarea optimă şi creativă a potenţialului resurselor umane angajate în cadrul 
organizaţiei;   
- implicarea în dezvoltarea organizaţională şi în promovarea inovaţiilor resurselor umane;  
- dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea echipelor de lucru, 
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – 
participarea la propria dezvoltare profesională. 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore Metode de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Conceptul şi evoluţia managementului  resurselor umane.  2 
U2 Modelele managementului resurselor umane  4 
 
U3 

Strategii şi politici în domeniul managementului resurselor 
umane  

4 

U4 Analiza şi proiectarea posturilor  3 
U5 Planificarea resurselor umane  3 
U6 Recrutarea şi selecţia resurselor umane  4 
U7  Remunerarea personalului  2 
U8 Managementul carierei  3 
U9 Evaluarea performanţelor profesionale 3 

- Utilizare facilităţi 
platformă e-
learning (chat, 
forum) 
 
- Consultații 
 
- E-mail 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată 

Bibliografie: 
1. Cristian Virgil Marinaț, Irinel Marin, Elvira Nica, Ana Bogdan, Viorel Lefter (coord.), Alexandrina Deaconu 

(coord), Aurel Manolescu (coord) – Managementul resurselor umane, Ed. ProUniversitaria, Bucurețti, 2013 
2. Cole, G. A. – Managementul personalului, Editura CODECS, Bucureşti, 2000 
3. Dragomir, Gh., Vărzaru, M., Şchiopoiu – Burlea, A., - Managementul resurselor umane, Editura Universitaria, 

Craiova, 2010 
4. Marin, I., - Auditul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 2011 
5. Secară, C., - Managementul carierei în administraţia publică din România, Editura SITECH, Craiova, 2009 
6. Secară Carmen - Tendinţe şi practică în domeniul managementului resurselor umane, Editura Sitech, 

Craiova, 2014 
7. Secară Carmen - Tendințe în managementul resurselor umane, Editura Sitech, Craiova, 2013 
8. Popescu, M., Popescu, E., Popescu, E.D., Secară, C. Managementul resurselor umane – manual 

univewrsitar pentru IFR, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010 
9. Codul muncii, 2012 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei 
şi a competenţelor vizate; distribuirea temelor ți a 
referatelor  

1 

2 Definirea şi particularităţile managementului 
resurselor umane 

� Exemple de activităţi ale departamentului de 
Resurse Umane într-o organizaţie; 

� Teste-grilă de verificare a cunoştinţelor 

1 

3 Activităţi specifice departamentului de Resurse 
Umane în activităţile de comerţ, turism şi servicii 

2 

4 Tipuri de strategii în domeniul resurselor umane  
�  Politici de resurse umane specifice activităţilor de 

comerţ, turism şi servicii 
� Principalele cerinţe ale politicilor din domeniul 

resurselor umane  
� Elaborarea şi implementarea politicilor din 

domeniul resurselor umane 
� Teste-grilă 

2 

5 Modele de proiectare a posturilor  
� Abordări şi metode ale definirii sau proiectării 

posturilor 
� Proiectarea posturilor în cadrul S. C.................. 
� Teste-grilă 

2 

- dialogul 
- dezbatere 
- lucru în echipă 
- simulare de 

interviu 

Lucrul în echipă 
 
Prezentare temă de 
casă 
 
Studii de caz 
Test de verificare 
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6 Modele de planificare a resurselor umane 
� Planificarea resurselor umane la S.C. ........ Studiu 

de caz 
� Teste - grilă de verificare a cunoştinţelor 

2 

7 Recrutarea şi selecţia resurselor umane  
� Redactarea unui curriculum – vitae 
� Redactarea scrisorii de intenţie / motivare 
� Prezentarea la interviul pentru angajare 

2 

8 Evaluare finală 2   

Bibliografie: 
1. Armstrong, M., - Managementul resurselor umane ( manual de practică), Editura Codecs, 2003 
2. Cristian Virgil Marinaț, Irinel Marin, Elvira Nica, Ana Bogdan, Viorel Lefter (coord.), Alexandrina Deaconu 

(coord), Aurel Manolescu (coord) – Managementul resurselor umane, Ed. ProUniversitaria, Bucurețti, 2013 
3. Dragomir, Gh., Vărzaru, M., Şchiopoiu-Burlea, A. – Managementul resurselor umane, Editura Universitaria, 

Craiova, 2010 
4. Marin, I. – Auditul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 2011 
5. Secară, Carmen – Managementul carierei în administraţia publică din România, Editura SITECH, Craiova, 

2009 
6. Secară Carmen – Tendinţe şi practică în domeniul managementului resurselor umane, Editura Sitech, 

Craiova, 2014 
7. Secară Carmen – Tendințe în managementul resurselor umane, Editura Sitech, Craiova, 2013 
8. Popescu, M., Popescu, E., Popescu, E.D., Secară, C. Managementul resurselor umane – manual 

univewrsitar pentru IFR, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010 

9. Codul muncii, 2012 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

• Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  
aşteptările  angajatorilor din domeniul administrarea afacerilor 

• Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu 
aşteptările acestora 

Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, 
echivalent curs 
de la forma I/F. 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 ore): 
calitatea şi coerenţa tratării celor 2 
subiecte  abordabile în manieră 
explicativ – argumentativă (50%) + un 
subiect  de analiză şi interpretare (50%) 

10 % 
 

10.5 Seminar 

• Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate 
de către cadrul didactic ți a 
participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz la 
seminar.  
 

• Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicații asemănătoare celor de la 
seminarii. 

 

• Temă de casă - se va evalua gradul 
de încadrare în cerinţele impuse. 
 

• Expunerea liberă a studentului ți 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 

 
 
 
 
• Testare 
 
 
 
• Evaluarea lucrărilor individuale ți 

chestionare orală 

 
30% 

 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

30% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

Cunoaşterea particularităților resurselor umane, a strategiilor din domeniul HR ți a procesului 
de recrutare. 

 
 
Data completării   Titular de disciplină,             Titular de seminar, 
26 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Secară Carmen                  Conf. univ. dr. Secară Carmen 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
03 octombrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
                     Conf. univ. dr. Daniela Mihai          Conf. univ. dr. Daniela Mihai            
 

Director Centrul IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 


