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STRUCTURA CADRU A PROIECTULUI DE PRACTICĂ
Specializarea “Resurse Umane”
La finalul stagiului în organizaţia parteneră de practică studenţii vor redacta un proiect de
practică, care va fi susţinut în faţa comisiei în cadrul colocviului de practică. La elaborarea
proiectului de practică studentul va utiliza cu precădere informaţiile culese pe parcursul stagiului
şi notate/precizate în jurnalul de practică.
Proiectul de practică va cuprinde următoarele capitole:
CAPITOLUL I. Prezentarea organizaţiei (companie de stat, privată, românească, străină,
ONG, administraţie publică) în care se desfăşoară practica
1.1. Denumirea organizaţiei, profil, obiect de activitate profesională
1.2. Domeniul de activitate
1.3. Structura de organizare a companiei (organigramă, regulamentul de organizare şi
funcţionare, fişele de post etc.)
1.4. Istoricul şi dimensiunea organizaţiei (nivelul profitului, evoluţia cifrei de afaceri, linii
de business, împărţire geografică, valoarea acţiunilor, modul în care se finanţează, realizări
importante, implicare în societate etc.)
1.5. Evoluţia pieţei în care se află organizaţia (dacă este cazul)
1.6. Prezentarea strategiei (obiective/priorităţi pe care organizaţia şi le propune să le atingă
în următorii 3-5 ani) şi a avantajelor competitive ale organizaţiei.
1.7. Motivaţia alegerii temei (explicarea motivelor pentru care s-a ales organizaţia sau
prezentarea elementelor care par atractive şi care individualizează organizaţia în raport cu
alte organizaţii similare de pe piaţă)
CAPITOLUL II. Cultura organizaţională
2.1. Ce comportamente sunt valoroase şi recompensate în cadrul organizaţiei (financiar şi
non financiar)?
2.2. Care sunt valorile oficiale şi cum sunt ele susţinute de către angajaţi?
2.3. Care sunt valorile manifestate de angajaţi?
2.4. Cum este mediul de lucru, colaborativ sau competiţional? (prezentare argumentelor şi
descrierea mediului de lucru)
2.5. Ce tip de comunicare aţi identificat la nivelul organizaţiei?
CAPITOLUL III. Sistemul de conducere
3.1. Care este evoluţia sistemului de conducere a companiei?
3.2. Ce tip de management aţi identificat: management autocratic, consultativ, persuasiv,
democratic, flow?
3.3. Cum este aliniat sistemul de conducere cu tipul de forţei de muncă?
3.4. Care este stilul de lucru, la posturi individuale sau în echipe autonome?
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CAPITOLUL IV. Analiza eficienţei gestiunii resurselor umane în cadrul organizaţiei
4.1. Analiza efectivului de salariaţi din punct de vedere cantitativ, structural şi calitativ
(după domeniul de activitate - muncitori, personal TESA, personal de conducere; după
nivelul de pregătire - studii superioare, studii medii, şcoală profesională, şcoală generală);
pe categorii de vârstă - 25 ani, 25-35 ani, 35-45 ani, 45-55 ani, peste 55 ani; structura pe
sexe – femei şi bărbaţi; în funcţie de vechimea în muncă)
4.2. Analiza stabilităţii efectivului de salariaţi (circulaţia şi fluctuaţia resurselor umane)
4.3. Analiza utilizării timpului de muncă şi a efectelor economico-financiare
4.4. Analiza eficienţei utilizării resurselor umane (indicatorii de productivitate medie şi
marginală, fiecare caracterizând o reacţie particulară între factorul uman şi volumul de
activitate):
4.4.1. Analiza productivităţii medii a muncii
4.4.2. Analiza productivităţii marginale a muncii
4.4.3. Analiza profitului pe un salariat
CAPITOLUL V. Aspecte ale activităţilor de resurse umane desfăşurate în cadrul organizaţiei
5.1. Proceduri de planificare, recrutare şi selecţie a personalului de conducere şi de execuţie
5.2. Care sunt etapele procesului de recrutare? Care sunt documentele folosite?
5.3. Elaborarea fişelor de post
5.4. Care sunt paşii administrativi ai angajării?
5.5. Proceduri de evaluare a personalului (forme, indicatori de performanţă, metode de
evaluare)
5.6. Sistemul de motivare şi salarizare a personalului companiei
5.7. Ce sistem de gestionare al resurselor umane este folosit?
5.8. Cum sunt integraţi noii angajaţi? Ce activităţi sunt planificate în perioada de probă?
CAPITOLUL VI. Eficienţa departamentului de resurse umane
6.1. Ce indicatori ai activităţii de resurse umane sunt evaluaţi? (de exemplu: durata şi
costul recrutării, calitatea recrutării, numărul de ore de pregătire/angajat, rotaţia angajaţilor
etc)
6.2. Ce măsuri se iau în urma evaluări departamentului de resurse umane?
CAPITOLUL VII. Dezvoltarea personalului
7.1. Există plan de carieră comunicat către angajaţi? Care sunt paşii procesului?
7.2. Cum este decisă dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor (proces şi criterii)?
7.3. Cum este aliniat procesul de dezvoltare al angajaţilor cu procesul de management al
performanţei?
CAPITOLUL VIII. Analiza SWOT şi PEST
8.1. Analiza SWOT, factori interni şi externi care evidenţiază zonele ce pot performa mai
bine şi cele care prezintă vulnerabilităţi
8.2. Analiza PEST, factori externi, politici, economici, sociali şi tehnologici, care
influenţează performanţa organizaţiei
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Pornind de la problemele identificate în urma analizării managementului resurselor umane în
cadrul organizaţiei se vor formula o serie de recomandări/propuneri/măsuri care să contribuie la
îmbunătăţirea activităţilor specifice domeniului resurselor umane.

