
 

 

 

 

  
Domeniul de studii: MANAGEMENT  
Program de studii masterale: Managementul strategic al resurselor umane (M.S.R.U.) 

 

PROBA DE CONCURS: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE 
 

Încercuiți varianta corectă: 

1. Printre elementele prezentate în continuare se 
regăsesc şi tipurile de strategii din domeniul 
resurselor umane: 
a) strategii globale, strategii parţiale; 
b) strategii orientate valoric; 
c) strategii de redresare, strategii de dezvoltare; 
d) strategii ofensive, strategii defensive. 

6. Dezvoltarea profesională a angajaţilor are ca scop: 
a) dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice; 
b) dobândirea de noi abilităţi şi tehnici care să le 
uşureze munca; 
c) asumarea de responsabilităţi mai mari în 
actualele funcţii; 
d) realizarea unui plan de carieră profesională. 

2. Planificarea resurselor umane reprezintă orice 
efort raţional şi planificat pentru a asigura: 
a) recrutarea unui număr suficient de personal 
adecvat; 
b) evaluarea performanţelor personalului; 
c) cariera resurselor umane; 
d) pensionarea resurselor umane. 

7. Formarea continuă vizează: 
a) obţinerea diplomei de licenţiat într-un anumit 
domeniu; 
b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în 
carieră, prin sistemul de formare / perfecţionare; 
c) evoluţia individuală a angajatului; 
d) stabilirea de noi contacte umane şi dobândirea de 
noi experienţe. 

3. Ce procent al ratei de fluctuație a personalului este 
considerat ca fiind o problemă majoră? 
a) 100%; 
b) 30%; 
c) 90%; 
d) 20%. 

8. Printre factorii care influenţează alegerea carierei 
se numără: 
a) interesele, personalitatea, educaţia; 
b) mediul social, interesele, mediul economic; 
c) autocunoașterea, personalitatea, cultura; 
d) interesele, personalitatea, mediul social. 

4. Printre avantajele recrutării interne se numără: 
a) provoacă apariţia de posturi vacante în lanţ; 
b) atragerea candidaţilor este mult mai grea; 
c) firmele cunosc mult mai bine punctele forte şi 
punctele slabe ale angajaților; 
d) speranţa angajaţilor în promovare nu se 
materializează. 

9. Planificarea carierei organizaţionale presupune: 
a) dezvoltarea nevoilor resurselor umane; 
b) identificarea potenţialului individului; 
c) solicitarea consilierii carierei; 
d) promovarea propriei imagini. 

5. La baza piramidei motivaţionale a lui Abraham 
Maslow se află: 
a) nevoile de bază, fiziologice; 
b) nevoile de apartenenţă socială; 
c) nevoile de siguranţă; 
d) nevoia de stimă. 

10. O carieră eficientă presupune îndeplinirea 
cumulativă a două condiţii: 
a) discontinuitate şi stabilitate; 
b) instabilitate şi continuitate; 
c) continuitate şi stabilitate; 
d) ritmicitate şi profesionalism. 
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