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Tematica pentru proba scrisă 
Managementul Resurselor Umane 

 

1. Introducere în managementul resurselor umane - Rolul și particularitățile resurselor umane în 

cadrul organizației, definirea MRU, principalele activități ale MRU, etapele de dezvoltare ale 

MRU. 

2. Analiza și proiectarea posturilor - Considerații generale, definirea analizei posturilor, descrierea și 

specificațiile de post, principalele obiective ale analizei, tipuri de analize ale posturilor, procesul 

analizei posturilor, metode și tehnici de analiză a posturilor. 

3. Recrutarea și selecția resurselor umane - Necesitatea activității de recrutare a resurselor umane, 

recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu resurse umane, factorii externi și 

interni ai recrutării, particularitățile procesului de recrutare, sursele de recrutare a resurselor 

umane, selecția resurselor umane, angajarea, integrarea și adaptarea resurselor umane. 

4. Managementul carierei - Conceptul de carieră, planificarea carierei individuale și organizaționale, 

recomandări finale privind cariera, eficacitatea carierei.  

5. Evaluarea performanțelor - Rolul și semnificația evaluării performanțelor, definirea evaluării 

performanțelor, evaluarea formală și evaluarea informală, probleme potențiale și sursele de erori, 

recomandări privind sistemele de evaluare a performanțelor, metode și tehnici de evaluare.  

6. Pregătirea profesională - Conținutul si natura pregătirii profesionale, Obiectivele pregătirii 

profesionale, Metode de pregătire profesională.  

7. Managementul recompenselor - Cadrul conceptual, componentele sistemului de recompense, 

politica salarială, principiile generale ale sistemelor de salarizare, principalele sisteme de 

salarizare.  

8. Contractele de muncă. Conflictele de muncă. Rolul sindicatelor.  

9. Strategii de management de resurse umane 
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