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Conţinutul succint al cursului: 

Scopul şi obiectivele disciplinei. 

Abordarea socială a salariului. Salariul minim. Atribuţiile salariului minim.  

Metode şi criterii de fixare a salariilor minime. Indexarea salariilor. 

Definiția, conținutul și obiectivele analizei posturilor 

Procesul analizei posturilor. Descrierea posturilor.    

Specificațiile posturilor. 

 Metode și tehnici de analiză a posturilor 

Proiectarea și reproiectarea posturilor 

Extensia și îmbogățirea posturilor 

Prezentarea şi analiza proiectelor de perfecţionare a  postului ocupat de masteranzi. 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Cunoaşterea noţiunilor 

teoretice ale economiei şi organizării muncii. Să opereze liber cu terminologia disciplinei. Cunoaşterea Legislaţiei RM în domeniul 

salarizării şi problemele de armonizare  la cerinţele UE. Cunoaşterea aspectelor psihologice şi sociologice a  organizării muncii. Să 

identifice şi să interpreteze obiectiv problemele psihologice şi sociologice a organizării muncii. Abilități psihologice şi sociologice a 

organizării muncii; de a  identifica  problemele  şi organizării muncii;  proiectarea  măsurilor de perfecţionare a organizării muncii şi 

selectarea metodelor potrivite scopului cercetării în domeniu (analiza posturilor). Aprofundarea principalelor strategii şi a metodelor 

de cercetare în economia și organizarea muncii.  
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