
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea MANAGEMENT-MARKETING 
1.3 Departamentul MANAGEMENT-MARKETING 
1.4 Domeniul de studii1 Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea2 Economia comertului, turismului si serviciilor 
1.7 Forma de învăţământ IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină3 
2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
2.2 Codul disciplinei  02510D2201 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cibela Neagu 

2.4 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cibela Neagu 

2.5 Anul  
de studiu 

II  2.6 Semestrul II  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

5 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)4 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 2 
3.4 Numărul de săptămâni   
3.5 Total ore din planul de învăţământ 44 din care: 3.6 curs 22 3.7 seminar / laborator 22 
Distribuţia fondului de timp5: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 5 
Examinări 1 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 81 
3.8 Total ore pesemestru (număr de credite ECTS × 25 ore) 125 
 
4. Precondiţii6(acolo unde este cazul) 

 
1 Management/Marketing/Administrarea afacerilor/Finanțe/Contabilitate  
2Management/Marketing/Economia comerțului, turismului și serviciilor/Finanțe și bănci/Contabilitate și informatică de 
gestiune/Management organizațional/Marketing și comunicare în afaceri/Administrarea afacerilor în comerț, turism și 
servicii/Management financiar-bancar și de asigurări/Managementul sistemului informațional financiar-contabil  
3Se vor înscrie informațiile din planul de invățământ 
4Se vor înscrie informațiile din planul de invățământ 
5Distribuția fondului de timp este responsabilitatea cadrului didactic  



4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate7 
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C1.REALIZAREA  PRESTATIILOR  IN COMERT, TURISM ȘI SERVICII (2 puncte credit) 
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din 
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;(0,4 puncte de credit) 
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru 
formularea de argumente şi decizii  concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor; (0,4 puncte 
de credit) 
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate:  conceperii, planificării şi executării de 
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii; (0,4 puncte de credit) 
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru 
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii; 
(0,4 puncte de credit) 
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice 
domeniului comerţ, turism, servicii. (0,4 puncte de credit) 
C6.ASISTENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE(3 puncte credit) 
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din  domeniul administrării 
afacerilor.  (0,6 puncte de credit) 
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul  administrării afacerilor  
pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce 
priveşte angajaţii. (0,6 puncte de credit) 
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, 
motivare, salarizare, orarul de muncă, formare. (0,6 puncte de credit) 
C6.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a organizaţiei. 
(0,6 puncte de credit) 
C6.5 Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane din  
domeniul administrării afacerilor. (0,6 puncte de credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
6Se menţionează, acolo unde este cazul, disciplinele necesare a fi fost parcurse anterior în vederea bunei 
înţelegerişidesfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei, precum și competenţele pe care studentul trebuie să 
şi le fi însuşit anterior în vederea bunei înţelegerişidesfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei de faţă 
7Se vor prelua informațiile din Grila 2, cu indicarea numărului de credite asociat fiecărui descriptor al competenței 
8Va fi derivat din obiectivele programului de studii în al cărui plan de învățământ se regăsește disciplina 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei8 

• Cursul Managementul resurselor umane are ca scop:  
− Prezentarea fondului principal de cunoştinţe ce constituie conţinutul managementului  



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare / lucru 
Fond de 

timp 
Referințe 

bibliografice10 
1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 
Începuturile managementului resurselor 

umane. Definirea și caracteristicile 
managementului resurselor umane.Obiectivele 
managementului resurselor umane. Căi de 
fidelizare a resurselor umane în cadrul 
organizației. Problemele cele mai frecvente în 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.1 

 
9Se enunță clar obiectivele (rezultatele învățării – ceea ce cunoaște, înțelege și este capabil să facă studentul, după 
parcurgerea disciplinei) ce vor fi atinse în cadrul procesului educaţional la disciplina în cauză. Acestea trebuie să fie 
cuantificabile şi formulate acţional în strânsă legătură derivativă cu seturile de competenţe pe care le dezvoltă și pornind 
de la conținutul tematic al cursului. Pentru enunțarea lor se vor folosi preponderent verbe de acțiune. Pentru fiecare 
componentă în parte, se vor înscrie 3-5 rezultate ale învățării. 
10Pentru fiecare temă a cursului se vor indica capitolul/capitolele din lucrarea indicată în bibliografie unde se regăsește 
tema propusă   

resurselor umane  

− Abordarea unitară a complexei problematici referitoare la manageri şi managementul  

resurselor umane  

− Tratarea problematicii aferente prin prisma necesităţilorşirealităţilororganizaţiilor din  

România 

7.2 Obiectivele 
specifice9 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1. Absolventul cunoaște conceptele, principiile şi  teoriile 
managementului resurselor umane 

R.î.2. Absolventul înţelege importanţa managementului 
resurselor umane în cadrul organizaţiilor 

R.î.3. Absolventul este capabil să conştientizeze aspectele 
legate de necesitatea perfecţionării managementului 
resurselor umane. 

Aptitudini: 
  

R.î.1.Absolventul utilizează principiile şi noţiunile aferente 

managementului resurselor umane;  

R.î.2.Absolventul interpretează şi soluţionează problemele 

care apar în cadrul colectivelor din organizaţie. 

R.î.3. Absolventul evaluează și gestionează o activitate de 
personal într-o organizaţie. 

Responsabilitate 
și autonomie 

 
R.î.1. Absolventul formulează strategii în organizații in 
domeniul resurselor umane 
R.î.2. Absolventul dezbate modul de implementare și 
evaluare a strategiilor de resurse umane 
R.î.3. Absolventul îmbunătățește procesul strategic din 
organizații ce funcționează în domeniul resurselor umane. 



domeniul resurselor umane întâlnite într-o 
organizație 

2. Resursele umane, factor de progres al 
organizaţiei 
Rolul resurselor umane în cadrul 

organizației.Criterii de organizare a activității de 
resurse umane. Responsabilitatea 
managementului resurselor umane. Rolul 
managerului de resurse umane 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.2 

3. Analiza posturilor 
- Elemente conceptuale în analiza posturilor. 
Procedura de analiza a posturilor. Metode de 
analiza a posturilor. Cerinte privind descrierea 
postului. Etapele descrierii postului. 
Reproiectarea postului. 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.4 

4. Recrutarea resurselor umane 
Caracteristicile recrutării.Factori interni şi 

externi ai recrutării. Surse de recrutare a 
personalului: Recrutarea internă. Recrutarea 
externă.Principii de recrutare a resurselor umane 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.6 

5.Selecția resurselor umane 

Procesul de selecţie a resurselorumane. 
Analizaşievaluarea CV-urilor. Scrisoarea de 
intenţie. Formularul de candidature. Interviul 
de selecţie.Testele de selecţie.Selecţia în 
funcţie de referinţe 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.7 

6. Managementul carierei 
individuale 

- Conceptul de cariera individuala. 
Planificarea carierei. Stadiile carierei individuale. 
Cariera şiviaţa de familie 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.7 

7. Teoriile motivaţiei muncii bazate pe 
nevoi 
Elemente generale ale teorie 
motivaţionale.Teoria ierarhiei nevoilor 
(Maslow).Teoria ERD (Alderfer).Teoria 
necesităţilor (McClelland) 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.10 

8. Leadershipul şi managementul 
resurselor umane 

Definiţii, caracteristici. Trăsăturile 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.11 



definitorii ale liderilor. Distincţii între 
lideri şi manageri 

9.  Managementul grupurilor 
Definire, caracteristici. Clasificarea 
grupurilor şi a echipelor de muncă. 
Adoptarea deciziei în cadrul grupurilor 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.12 

10.Comunicarea organizaţională și 
managementul situațiilor de criză 

- Definiţii, concepte, modele de 
comunicare. Strategii de comunicare. 
Comunicarea organizaţională. 
Tendinte in comunicarea 
organizațională 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 2 -

Cap.13 

11. Managementul stresului 

Factori de stres la locul de muncă. Cauzele 
stresului. Riscurile psihosociale și stresul 
la locul de muncă 

Exerciţiul, explicaţia, 
discutii de grup 

 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 2 -

Cap.12 

TOTAL  22 ore  
Bibliografie obligatorie11: 
1. Cibela Neagu, Managementul resurselor umane, Ed. Tritonic, Buc., 2016 

2.Zorlentan T., Burdus E., Caprarescu G. – Managementul organizatiei, Editura Economica, 2002 
Bibliografie suplimentară: 

1. Viorel Lefter, Alexandrina Deaconu, Cristian Marinas, Managementul resurselor umane, Ed. 
Economică, 2008 

2. Burdus E., Popa I. – Management, Editura Prouniversitaria, 2013 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp Referințe 
bibliografice 

Gestionarea resurselor umane Strategii de tip conversativ 
(discuţia, dezbaterea), deductive 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.2 
Fisa postului Strategii de tip conversativ 

(discuţia, dezbaterea), deductive 
4 ore Bibliografie 

obligatorie 1-
Cap.4 

 Insusirea practicilor privind  recrutarea şi 
selecţia resurselor umane  

Strategii de tip conversativ 
(discuţia, dezbaterea), deductive 

6 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.6,7 
 Insusirea practicilor privind motivarea 

resurselor umane  
Strategii de tip conversativ 

(discuţia, dezbaterea), deductive 
4 ore Bibliografie 

obligatorie 1-
Cap.10 

 
11Toate lucrările indicate în bibliografie fac parte din fondul de carte al UAB sau  se regăsesc în biblioteci virtuale ce 
pot fi accesate de către studenți/masteranzi, fără restricții. Bibliografia va conține cel puțin o lucrare de referință din 
domeniul disciplinei și o lucrare a titularului de curs (suport de curs cu ISBN) 



 Insusirea practicilor privind comunicarea 
resurselor umane 

Strategii de tip conversativ 
(discuţia, dezbaterea), deductive 

2ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.13 
 Insusirea practicilor privind stresul 

resurselor umane 
Strategii de tip conversativ 

(discuţia, dezbaterea), deductive 
2ore Bibliografie 

obligatorie2-
Cap.12 

TOTAL  22 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Cibela Neagu, Managementul resurselor umane, Ed. Tritonic, Buc. 2016 

2. Zorlentan T., Burdus E., Caprarescu G.  – Managementul organizatiei, Editura Economica, 2002 
Bibliografie suplimentară: 

1. Burdus E., Popa I.– Management,Editura Prouniversitaria, 2013 
2.  Viorel Lefter, Aurel Manolescu, Managementul resurselor umane, Ed. ProUniversitaria, 2012 

 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
•       Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare  

• Conţinutul disciplinei a fost discutat cu reprezentanţii comunităţii epistemice şi cu reprezentanţi ai 
mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, respectiv cu reprezentanţi din sistemul 
cooperatist- Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti– UCECOM 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4 Curs • verificarea gradului de  
sistematizare şi utilizare a noţiunilor însuşite 
• coerenţa logică şi forţa argumentativă  
•  gradul de asimilare a terminologiei de 

specialitate  
•  interesul pentru studiu individual  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 
întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Examen 
scris/intrebari 
teoretice 

60 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• Capacitate de aplicare în practică  
•  capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

asimilate  
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice; 
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 

Testarea continuă 
pe parcursul 
semestrului 

20 % 

Participarea 
activă la seminar 
şi realizarea unui 
referat 

20% 



întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, 
interesul pentru studiul individual şi 
implicarea în activitatea de cercetare 
ştiinţifică. 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi a indicatorilor şi aplicarea acestora în soluţionarea 

problemelor şi opţiunilor de politică economică de mare actualitate; 
• evaluarea corectă a oportunităţilorşi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

 
Data completării: 21.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Conf. univ. dr. Cibela Elena Neagu             Conf. univ. dr. Cibela Elena Neagu 
 
……………..............................      ..................................................... 
 
Data avizării în departament: 30.09.2022      Avizat,       

       
Semnătura directorului de departament,     Responsabil program de studii,  
Conf. univ.dr. Sorin Gabriel Gresoi                                Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 ………………………….........                                  ……………………………………...... 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 


