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S.06.A.051 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6; 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

180 45 45 - 45 45 

180 f/r 14 14 - 76 76 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Management 

Conform competențelor Cunoașterea aspectelor fundamentale specifice teoriei generale a 
managementului 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu telefoanele mobile închise.  
Nu va fi acceptată întârzierea studenților la curs și seminar. 

Laborator/seminar Studenții vor elabora referate conform tematicii propuse în scopul aprofundării 
cunoștințelor teoretice. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Analiza activității întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanțe la 
întreprinderile din domeniul construcțiilor. 

 Identificarea și descrierea elementelor definitorii ale performanțelor întreprinderii din 
domeniul construcțiilor. 

 Explicarea interacțiunii factorilor care determină performanțele întreprinderii din 
domeniul construcțiilor. 

 Aplicarea metodelor și principiilor de bază pentru creșterea performanțelor 
întreprinderii din domeniul construcțiilor. 

 Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a performanțelor întreprinderii din 
domeniul construcțiilor. 

 Dezvoltarea de soluții complexe pentru creșterea performanțelor întreprinderii din 
domeniul construcțiilor. 

Competențe CP5. Sinteza și formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de 
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profesionale întreprindere din domeniul construcțiilor. 
 Precizarea criteriilor de evaluare a eficienței. 
 Utilizarea cunoștințelor interdisciplinare pentru asigurarea eficienței. 
 Utilizarea unor principii și metode fundamentale pentru asigurarea sustenabilității  

activității întreprinderii din domeniul construcțiilor. 
 Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare și eficientizare a activității întreprinderii din 

domeniul construcțiilor. 
 Realizarea proiectelor ce ar include identificarea și analiza problemelor, planificarea, 

implementarea și realizarea unui feed-back adecvat. 

Competențe 
profesionale 

CP6. Elaborarea variantelor alternative de soluționare a problemelor la nivel de 
întreprindere din domeniul construcțiilor. 

 Descrierea subdiviziunilor întreprinderii din domeniul construcțiilor. 
 Utilizarea de metode și instrumente specifice economice și manageriale pentru 

explicarea funcționării întreprinderii din domeniul construcțiilor. 
 Aplicarea principiilor și metodelor fundamentale pentru determinarea soluțiilor 

economice și manageriale.  
 Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a performanțelor și eficienței întreprinderii 

din domeniul construcțiilor. 
 Elaborarea și implementarea de soluții complexe pentru asigurarea activității eficiente a 

întreprinderii din domeniul construcțiilor. 

Competențe 
transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația 
profesiei. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea și utilizarea de către studenți a conceptelor, metodelor, tehnicilor și 
instrumentelor specifice Managementului Resurselor Umane în cadrul unei 
organizații.  

Obiectivele specifice Delimitarea rolului managerului de resurse umane.  
Cunoașterea conceptelor referitoare la analiza postului, recrutarea, selecția și 
evaluarea personalului precum și particularitățile managementului carierei și 
managementul performanței. 
Interpretarea atitudinilor angajaților și managerilor în diverse situații și înțelegerea 
contextelor manageriale specifice managementului resurselor umane. 
Explicare unor situații concrete la nivel organizațional specifice managementului 
resurselor umane. 

 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în cursul Managementul resurselor umane. 2 1 

T2. Funcția personalului în cadrul întreprinderii. 2 1 

T3. Planificarea strategică a resurselor umane și analiza posturilor 4 1 

T4. Recrutarea, selecția și angajarea personalului 4 1 

T5. Evaluarea performanțelor, instruirea și planificarea carierei personalului 4 2 

T6. Cerințele și principiile organizării ergonomice a locurilor de muncă. 4 1 

T7. Metodele de studiere a consumului timpului de muncă 4 1 
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T8. Normele și normativele de muncă. 4 2 

T9. Calculul normelor de muncă. 4 1 

T10. Sistemul tarifar de remunerare a muncii. 4 
1 

T11. Planificarea și organizarea remunerării muncii în cadrul întreprinderii 4 

T12. Sisteme de remunerare a muncii alternative folosite în țările cu economia 
de piață 

3 
2 

T13. Evaluarea indicatorilor resurselor umane 4 

Total prelegeri: 45 14 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Introducere în cursul Managementul resurselor umane și evoluția istorică a 
acestuia. Rezolvarea testelor 

2 
1 

LP2. Studierea și elaborarea documentației secției Resurse Umane. Studiu de caz 2 1 
 

LP3. Elaborarea planurilor necesității în personal. Elaborarea fișelor de post. 
Studiu de caz 

4 
1 

LP4. Elaborarea CV-urilor. Procesul de recrutare și selecție a personalului. Studiu 
de caz 

4 
1 

LP5. Evaluarea competenței personalului și elaborarea planurilor de instruire. 
Studiu de caz 

4 
2 

LP6. Analiza locurilor de muncă. Studiu de caz 4 1 

LP7. Metodele de studiere a consumului timpului de muncă (fotografierea, 
cronometrarea, metoda observărilor instantanee etc.).  

4 
1 

LP8. Normelor de muncă și evaluarea calității normelor. Rezolvarea problemelor 4 2 

LP9. Calculul normelor de muncă și evaluarea calității normelor. Rezolvarea 
problemelor 

4 
1 

LP10. Sistemul tarifar de remunerare al muncii. Forme și sisteme de remunerare. 
Rezolvarea problemelor 

4 
1 

LP11. Planificarea și organizarea remunerării muncii în cadrul întreprinderii. 
Reținerea plăților din salariu. Rezolvarea problemelor 

4 
 

2 LP12. Sisteme de remunerare a muncii alternative folosite în țările cu economia 
de piață.  

3 

LP13. Evaluarea indicatorilor resurselor umane. Rezolvarea problemelor. 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 45 14 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

20% - 80% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a competențelor în domeniul managementul resurselor umane.  
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