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la teza de master cu tema
“RAŢIONALIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ŞI INFLUENŢA
ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTĂRII
CAPITALULUI UMAN”
Autor: LătescuAna
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări expuse pe 72 pagini
ale textului de bază, bibliografie cu 44 surse, 3 figuri, 15 tabele, 9anexe.
Cuvinte cheie: resurse umane, managementul resurselor umane, dezvoltare, instruire,
perfecționare, eficienţă, echitate, manager.
Domeniul de studiu: Specialitatea “Managementul relațiilor economice internaționale”.
Scopul cercetării efectuate:constă în evidenţierea specificului managementului
resurselor umane în administrarea întreprinderilor, a rolului acestuia în eficientizarea activităţilor
conducerii întreprinderilor în Republica Moldova şi fundamentarea direcţiilor strategice de
dezvoltare a capitalului uman.
Obiectivele de cercetare se axează pe: determinarea specificului managementului
resurselor umane în întreprinderi; identificarea factorilor motorii şi a tendinţelor privind
prioritățile strategice ale managementului resurselor umane în întreprinderi; evidențierea
specificului activitătii interprinderii ,,URECOOP”

din Străşeni; elaborarea propunerilor de

perfecționare a managementului resurselor umane şi practicilor de performanţă managerială
privind gestiunea personalului.
Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în sistematizarea conceptelor
definitorii privind resursele umane şi gestiunii acestora în cadrul întreprinderii, abordarea și
descrierea

particularităților

managementuluiresurselor

umane

actual

și

formularea

recomandărilor privitor la raționalizarea stabilirii si realizării politicilor de personal in scopul
dezvoltării capitalului uman in cadrul organizației.
Semnificația teoretică a tezei.Constatările teoretice, concluziile şi propunerile formulate pot
forma unele elemente metodologice pentru cercetările ştiinţifice de perspectivă. Teza poate fi
propusă ca sursă didactică şi bibliografică pentru procesul de instruire în instituţiile de
învăţământ superior de profil economic.
Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice formulate în teză pot fi utilizate
pentru perfecționarea politicii de personal în organizație, conturarea priorităților strategice
managerial, elaborarea planurilor si strategiilor privind perfecționarea şi dezvoltarea
personalului.
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