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Conţinutul temei 
Numărul de ore 

Prelegeri seminare total 

Sesiunea 1:   Legislația Națională în domeniul 
managementului resurselor umane. 

10 6 4 

Sesiunea2:  Departamentul  Managementul 
resurselor umane.   

10 6 4 

Sesiunea 3: Dezvoltarea  profesională a 
personalului. 

10 6 4 

Total 30 18 12 



Distribuirea orelor pe teme 
” Managementul resurselor umane din cadrul operatorilor 

 serviciilor de alimentare cu apă și canalizare” 

Conţinutul temei 
Numărul de ore 

notiţe 
Prelegeri seminare total 

Sesiunea 1.  Legislația Națională în domeniul 
managementului  resurselor umane. 

    

1. Cadrul legislativ al managementului resurselor umane. 
2. Supravegherea și controlul asupra respectării legislației 

muncii. 
3. Contractul colectiv de muncă și convenția colectivă de 

muncă. 
4. Contractul individual de muncă. 
5. Securitatea și sănătatea în muncă. 
6. Disciplina muncii și răspunderea disciplinară.  

 
 
 
6 

 
 
 
4 

 
 
 

10 

 

Sesiunea 2. Departamentul  managementul resurselor 
umane .    

    

1. Planificarea strategică a resurselor umane.  
2. Regulament cu privire la activitatea serviciului resurse 

umane (dispoziţii generale, structura, funcţii, drepturi, 
responsabilităţi ) 

3. Proiectarea postului (funcției). Analiza sarcinilor, 
definirea posturilor și fișa postului. Însemnătatea 
acestor elemente în creșterea eficienței proceselor 
tehnologice. 

4. Recrutarea și selectarea resurselor umane. Activitățile 
MRU ale operatorului în  vederea integrării noului 
personal. 

5. Procesul de evaluare a performanțelor profesionale. 
Rezultatele analizei sarcinilor-experiență. 

6. Termenele de păstrare a documentelor ce vizează 
resursele umane. 

7. Fișa personală de evidență a resurselor umane 
(cadrelor). 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

10 

 

Sesiunea 3.  Dezvoltarea profesională a personalului.     

1. Strategia întreprinderii privind dezvoltarea resurselor 
umane. 

2. Analiza nevoilor de formare în cadrul întreprinderii. 
3. Capacitatea întreprinderii pentru desfășurarea instruiri: 

financiară, didactică și organizațională. 
4. Programul de instruire. 
5. Metode de realizare a instruirii profesionale la 

întreprindere și în cadrul  IFC AAC. 
6. Reglementarea stimulării materiale și de carieră a 

stagiarilor. 

 
 
 
6 

 
 
 
4 

 
 
 

10 

 

total 18 12 30  
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