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Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea De Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 

Program de master: Managementul resurselor umane (Mp) 
 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina: COMPORTAMENT ORGANIZAȚIONAL 

Responsabil de disciplină/modul: Postolachi Valentina, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.03 210 30 30  150 7 
Romănă, 

rusă, 

engleză 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea 

teoriilor, concepțiilor, 

principiilor și 

practicilor 

managementului 

resurselor umane 

performant 

de cunoaștere: 

 A defini și cunoaște comportamentul organizațional 

 A descrie rolul comportamentului organizațional  

de aplicare: 

 A argumenta rolul diferitor factori în evoluția comportamentul 

organizațional 

de integrare: 

 A evalua cele mai oportune și eficiente metode a comportamentului 

organizațional  

C2. Cercetarea 

mediului intern al 

organizației și 

integrarea 

cunoștințelor în 

soluționarea 

problemelor din sfera 

resurselor umane. 

de cunoaștere: 

 A descrie evoluția conceptului comportament organizațional 

de aplicare: 

 A aplica cunoașterea componentelor comportamentului organizațional  

 A elucida interacțiunea comportamentului în dferte structuri organzaționale  

de integrare: 

 A evalua comparativ diferite tipuri de comportament organizațional 

C3.  Iniţierea şi 

dezvoltarea resurselor 

umane în baza 

elaborării planului de 

personal și efectuarea 

studiului de 

fezabilitate 

de cunoaștere: 

 A cunoaște fundamentele teoretice și aplicative aferente comportmanetului 

organizațional.  

de aplicare: 

 A aplica instrumentele de previzionare a comporatmentului oragnizațional 

al clienților 

de integrare: 

 A folosi, într-o manieră critică și sistemică, informații colectate și procesate 

cu referire la comportmanentul organizațional. 

C4  Organizarea și 

gestionarea 

activităților resurselor 

umane conform 

legilor și normelor 

stabilite, prin 

integrarea surselor de 

informații în contexte 

noi și necunoscute 

de cunoaștere: 

 A cunoaște instrumentele de investigare a problemelor apărute în organizație 

aferente comportmanentului organizațional 

de aplicare: 

 A aplica diferite metode, modele și tehnici de analiză a activității 

organizației prin prizma comportmanentului organizațional. 

de integrare: 

 A evalua prin metode simple și în baza analizei factoriale, interpretarea 

rezultatelor într-o manieră critică și sistemică.  

C5.  Asigurarea 

performanțelor 

strategice în baza 

comunicării eficiente 

în cadrul  echipei, 

inclusiv prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale  

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectele teoretice și aplicative ale comportmanentului 

organizațional 

de aplicare: 

 A colecta și procesa informații aferente comportmanentului organizațional.  

de integrare: 
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 A folosi informația aferentă comportmanentului organizațional într-o 

manieră critică şi sistemică, identificând direcții de sporire a eficacității 

sistemului de management al performanței.  

 C6. Gestionarea și 

promovarea 

schimbărilor prin 

implicarea resurselor 

umane într-un mediu 

complex și turbulent 

de cunoaștere: 

 A aplica conceptul comportament organizațional la nivel microeconomic 

 A descrie dimensiunile generale ale comportamentului organizațional 

de aplicare: 

 A propune măsurile de eficientizare a comportamentului organizațional  

de integrare: 

 A caracteriza funcțiile comportamentului organizațional 

C7.  Proiectarea 

funcțiunii de resurse 

umane în dependență 

de prioritățile de 

dezvoltare a 

organizației. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectele teoretice și aplicative ale comportmanentului 

organizațional 

de aplicare: 

 A colecta și procesa informația necesară pentru planificarea gestiunii 

comportmanentului organizațional 

de integrare: 

 A interpreta critic și sistemic a datelor rezultate din procesarea informației 

aferente comportmanentului organizațional  

C8.  Cunoașterea și 

aplicarea normelor 

etice, profesionale și 

sociale în activitatea 

diferitor niveluri 

ierarhice ale 

organizației. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște descrierea dimensiunii generale a comportamentului 

organizațional  

de aplicare: 

 A propune măsuri de eficientizare a comportamentului organizațional 

 A realiza unei comunicări interpersonale bazate pe principii etice. 

de integrare: 

 A explica modul de manifestare generală a comportamentului organizațional  

Conținutul 

disciplinei 

1. Introducere în disciplina Comportamentul organizațional  

2. Componente ale comportamentului organizațional 

3. Orgaizații: aspecte conceptuale 

4. Structuri organizaționale 

5. Cultura organizațională 

6. Caracteristicile culturii organizaționale 

7. Cultura organizațională a companiei 

8. Diferențele de gen în mediul organizațional 

9. Conflictul și stresul organizațional 

10. Climatul organizațional:aspecte conceptuale 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor, 
precum și a testărilor realizate conform calendarului academic. Ponderea evaluării curente constituie 60 

% din nota finală. 

Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, compus 

din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, 

integrare) sau o altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din nota finală la unitatea de 

curs. 

Evaluarea produsului lucrului individual – se efectuează în afara orelor de contact direct: la orele de 

consultaţie sau la şedinţele cercului ştiinţific. 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora și prezenta public un studiu de caz cu subiectul Abordări selective in 

comportamentul organizațional în diverse domenii realizat în baza unei analize comparative. 

Bibliografie 

recomandată 

De bază  

1. Burduş Eugen– Management Comparat Internaţional, Ed. II, Editura Economică, 2004 

2. Comănescu M.– Management European, Ed. Economică, 2001 
3. Costea M. I. – Interferenţe economice româno – americane, Editura Economică, Bucureşti, 2000 

4. Drâmba Ovidiu– Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1985 

5. Dunn C. Christopher – Global Formation: Structures of the Worl – Economy, Rowman & 

Littlefield Publishers, Inc. New York, 1998 

6. Hammer M., J. Champy – Reengineering the Corporation, Harper Business, USA, 1993 

7. Harrington H. J., J. S. Harrington – Total Improvement Management , McGraw Hill, 1995 

8. Hill Charles W.– International Business, Third Edition, Mc Graw – Hill, New York, 2002 



3 

 

9. Hinkelman E.– USA Business, World Trade Press, 1994 

10. Holroyd C., Ken Coates – Business in Japan, Times Media, 2000 

11. Ionescu R., coord – Roboţi industriali, Ed. Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, 1997 

12. McCarmick John– Undestanding the EU, Palgrave, Second Ed. 2002 

13. Mockeler Robert– Multinational Strategic Management SMRG, 2001 

14. Nica Panaite, Aurelian Iftimescu Management, Concepte şi Aplicaţii, Ed. Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, 2003 

15. Nicolescu Ovidiu – Managemnt Comparat. Uniunea Europeană Japonia şi SUA, Ediţia a II a 

Editura Economică, Bucureşti, 2001 

16. Nicolescu Ovidiu, I. Plumb ş.a., coord.Abordări Moderne în Managementul şi Economia 

Organizaţiei, Vol. I, II, III, IV, Editura Economică, Bucureşti, 2003 

Suplimentară  

1. Бердичевская Н.Ф. Организационное поведение. Ульяновск: Ул ГТУ. 1998 

2. Васильев Г.А., Деева Е.М. Организационное поведение. Москва: Юнити-Дана. 2005. 

3. Стаут Ларри. Управление персоналом. Москва: ООО «Издательство Добрая книга». 

4. 2006. 

5. Buletin of the European Union. http://europa.eu.int 

6. http://www.polgrave.com/politics/eu 

7. http://www.palgrave.com/politica/eu/  
8. http://www.palgrave.com/politică/eu/ 

9. http://www.stat.org 


