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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

 Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 

ore 

Curs Semi 

nar 

Lucrăr
i 

practic

e 

Forma de 

evaluare 

Credite 

1. Dreptul muncii Noţiuni privind contractul individual de muncă; 
răspunderea în raporturile de muncă; 
soluţionarea conflictelor de muncă. 

30 20 8 2 E 

(examen) 

5 

2. Dreptul securităţii 
sociale 

Noţiuni privind asigurările sociale: de sănătate, 

şomaj, pensii, accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

30 20 8 2 E 5 

3. Managementul 

resurselor umane 

Dezvoltarea strategiei resurselor umane; analiza 

muncii şi proiectarea posturilor de muncă; 
construcţia şi administrarea fişelor de post; 

30 20 5 5 E 5 



promovarea profesiei şi recrutarea personalului; 

managementul performanţei profesionale; 

criterii de evaluare a performanţelor 

profesionale; probleme ale evaluării 
performanţelor; tehnici de evaluare. 

4. Psihologia 

conducerii 

Sistemul de management; competenţa şi 
eficienţa managerială; conducerea ca ştiinţă, 
artă şi practică; conducere, management şi 
leadership transformaţional; conducere, 

comunicare şi motivare; metode de influenţare 

şi puterea liderului în cadrul unui colectiv.  

20 10 5 5 E 5 

5. Psihologia muncii Recrutarea şi selecţia profesională; pregătirea 

profesională (fornare şi dezvoltare); planul 

individual de dezvoltare; aprecierea 

performanţelor; comportamentul în grup la 

locul de muncă. 

20 10 5 5 E 5 

6. Relaţii publice şi 
comunicare 

Relaţiile publice; teoria comunicării în relaţiile 

publice; conduita în muncă şi formarea acesteia; 

retorica în relaţiile oficiale cu publicul; 

implementarea activităţilor de relatii publice în 

mediul vizat; tehnici si metode de relatii 

publice. 

20 10 5 5 E 5 

7. Total ore/credite  150 90 36 24  30 

Certificarea 

competenţelor 

profesionale 

 - - - - E 10 

 
Ocupații posibile conform COR: consilier forță de muncă și șomaj (241 201); expert forță de muncă și șomaj (241 202); inspector de specialitate 

forță de muncă și șomaj (241 203); referent de specialitate forță de muncă și șomaj (241206) 

 
 



 
Competenţe:  
1. Competenţe profesionale (C): 
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă: 

C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă 
de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice; 

C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare 

la o problemă de drept concretă; 
C5.3. Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete; 

C5.4. Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă de drept concretă; 
C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa. 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în 
soluţionarea lor: 

C6.1. Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în 

comunicarea profesională; 
C6.2. Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o 

situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic); 

C6.3. Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice; 

C6.4. Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt; 

C6.5. Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt; 

 

2. Competenţe transversale (CT): 
1. CT 1 : Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respetarea regulilor deontologice specifice 

domeniului privitor la protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului 
2. CT 2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă pe baza unor elemente de interdisciplinaritate 
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