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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
1.2 Facultatea   Facultatea De Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Ioan Cindrea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Ioan Cindrea 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul       I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei          Ob 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 0 
Examinări 8 
Alte activităţi ..................................                                      1 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         management, microeconomie, macroeconomie 
4.2 de competenţe         nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Sală de curs cu proiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Sală de seminar cu proiector 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi 
realocare de resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 

Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică 
complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însușirea științifică a conceptelor speficice managementului 
resurselor umane. 

7.2 Obiectivele specifice              înţelegerea şi operarea cu terminologia specifică 
managementului resurselor umane; 

 dezvoltarea de abilităţi specifice managementului resurselor 
umane. 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Resursele umane  - rolul şi importanţa lor 

Expunere 
Dezbatere 

 

4 ore  

Fundamentele managementului resurselor umane 2 ore  
Prognoza  şi planificarea  resurselor umane 2 ore  
Orientarea  profesională aresurselor umane 2 ore  
Recrutarea  resurselor umane 2 ore  
Selecţia resurselor umane 2 ore  
Asimilarea şi integrarea noilor salariaţi 2 ore  

Formarea profesională resurselor umane 2 ore  
Evaluarea şi aprecierea resurselor umane 2 ore  
Promovarea resurselor umane 2 ore  
Salarizarea resurselor umane 2 ore  
Managementul dialogului  social şi a conflictelor de muncă 2 ore  

Eficienţa utilizării resurselor umane 2 ore  
Bibliografie : 
 Ioan Cindrea - Managementul Resurselor Umane, Ed. Univ.  Lucian Blaga Sibiu, 2008 ; 
 Ion Petrescu, Ioan  Cindrea   - Teorie Şi Practică În  M.R.U., Ed. Lux Libri Braşov,   1998 
 Panainte Nica, Adriana Prodan – Managementul Resurselor Umane, Ed. Online, 2011 
 Emilia Novac, Denisa Abrudan – Managementul Resurselor Umane, Ed. 2013 
 Deaconu, A., Podgoreanu, S., Rasca, L., Factorul uman si performantele organizatiei, Biblioteca 

digitala ASE 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Resursele umane  - rolul şi importanţa lor 

Expunere 
Dezbatere 

Prezentare referat 
(4 studenți pe temă) 

4 ore  

Fundamentele managementului resurselor umane 2 ore  
Prognoza  şi planificarea  resurselor umane 2 ore  
Orientarea  profesională aresurselor umane 2 ore  
Recrutarea  resurselor umane 2 ore  
Selecţia resurselor umane 2 ore  
Asimilarea şi integrarea noilor salariaţi 2 ore  
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Formarea profesională resurselor umane 2 ore  

Evaluarea şi aprecierea resurselor umane 2 ore  
Promovarea resurselor umane 2 ore  
Salarizarea resurselor umane 2 ore  
Managementul dialogului  social şi a conflictelor de muncă 2 ore  
Eficienţa utilizării resurselor umane 2 ore  

Bibliografie : 
 Ioan Cindrea - Managementul Resurselor Umane, Ed. Univ.  Lucian Blaga Sibiu, 2008 ; 
 Ion Petrescu, Ioan  Cindrea   - Teorie Şi Practică În  M.R.U., Ed. Lux Libri Braşov,   1998 
 Panainte Nica, Adriana Prodan – Managementul Resurselor Umane, Ed. Online, 2011 
 Emilia Novac, Denisa Abrudan – Managementul Resurselor Umane, Ed. 2013 
 Deaconu, A., Podgoreanu, S., Rasca, L., Factorul uman si performantele organizatiei, Biblioteca 

digitala ASE 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Formarea ca şi specialişti în domeniul resurselor umane pentru companii şi instituţiile publice de 

profil. 
 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală      
10.4 Curs               Evaluare periodică prin 

verificări orale și/sau scrise 
50% 

 Evaluare continuă pe parcursul 
semestrului 

10% 

 Activități gen teme/ 
referate/eseuri 

30% 

10.5 Seminar/laborator  Participare la dezbateri pe 
teme 

10% 

   
10.6 Standard minim de performanţă    
● Cunoașterea noțiunilor de bază 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016       ........................................  ........................................  
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
.......................................      ........................................ 
 


