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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:CULTURI ORGANIZAȚIONALE ȘI NAȚIONALE 

Responsabil de disciplină/modul: Veronica Prisăcaru, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 
Limba de 

predare 

S.03.A.0.16 150 20 20 - 110 5 Română 

Rezultatele 

învăţării  

 

Competențele Finalități de studiu 

C 1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor managementului 

resurselor umane performant  

de cunoaștere: 

● definirea culturii, subculturii, culturii naționale, 
culturii organizaționale; 

● elucidarea nivelurilor programării mentale, precum și 

a fazelor programării culturale;  

● descrierea dimensiunilor generale ale culturii, precum 

și a dimensiunilor culturii naționale;  

● cunoașterea reperelor culturale ale  planificării  
activităților de personal; 

de aplicare: 

● argumentarea rolului diferitor factori în evoluția în 
timp a dimensiunilor culturii naționale; 

●   argumentarea semnificației culturii organizaționale 

pentru performanța managementului  acesteia; 

de integrare: 

● evaluarea  comparativă a  sistemului de management 

al resurselor umane în diverse organizației autohtone 
prin prisma impactului exercitat de cultura 

organizațională. 

C 2. Cercetarea mediului 

intern al organizației și 

integrarea cunoștințelor în 

soluționarea problemelor din 

sfera resurselor umane 

de cunoaștere: 

● descrierea  evoluției conceptului de cultură 

organizațională;  

● cunoașterea componentelor culturii organizaționale, 

criteriilor de clasificare și a tipurilor de cultură 

organizațională, factorilor de formare a culturii 
organizaționale;  

● explicarea modalității de  manifestare a diferitor 

componente ale culturii organizaționale;  

de aplicare: 

● argumentarea relației dintre cultura națională și cultura 

organizațională; 

● argumentarea influenței internaționalizării, 

globalizării și internaționalizării asupra formulării 

conceptului de cultură organizațională; 

● elucidarea relației dintre cultura organizațională și 

climatul organizațional; 

● elucidarea rolului eticii ca component și factor al 

culturii organizaționale;  

de integrare: 
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● evaluarea comparativă a diferitor tipuri de cultură 

organizațională cu precizarea particularităților 

manifestării lor în managementul resurselor umane;  

● analiza comparativă a  organizațiilor autohtone prin 

prisma componentelor culturii organizaționale. 

C 4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

resurselor umane conform 

legilor și normelor stabilite, 

prin integrarea surselor de 

informații în contexte noi și 

necunoscute 

de cunoaștere: 

● definirea procesului de formare a culturii 
organizaționale;  

de aplicare: 

● operare eficace cu instrumente manageriale în 
vederea optimizării funcțiilor culturii manageriale; 

de integrare: 

● sporirea eficacității funcțiilor culturii manageriale în 

organizație prin raționalizarea instrumentelor de 
management al resurselor umane. 

C 5. Asigurarea 

performanțelor strategice în 

baza comunicării eficiente în 

cadrul  echipei, inclusiv prin 

utilizarea tehnologiilor 

informaționale 

de cunoaștere: 

● redarea modului de manifestare a componentelor  
culturii organizaționale în comunicarea managerială;  

 

de aplicare: 

● identificarea și operarea cu diverse stiluri de stiluri de 

comunicare managerială în contextul cultural 

existent; 
 

de integrare: 

● optimizarea procesului de comunicare managerială în 
contextul cultural existent în raport cu obiectivele de 

performanță stabilite. 

 

 

C 6. Gestionarea și 

promovarea schimbărilor 

prin implicarea resurselor 

umane într-un mediu 

complex și turbulent  

de cunoaștere: 

● elucidarea  conceptului de management al culturii la 

nivel microeconomic; 

● caracteristica funcțiilor culturii organizaționale;  

● descrierea modului de manifestare a culturii 

organizaționale în activitățile de personal;  

 

de aplicare: 

● argumentarea utilității cunoașterii culturii 

organizaționale;  

● argumentarea  rolului culturii organizaționale în 

eficacitatea și eficiența sistemului motivațional; 

de integrare: 

● propunerea măsurilor de sporire a rolului culturii 

organizaționale în creșterea performanței 

întreprinderii. 

 

C 8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice ale 

organizației  

 

de cunoaștere: 

● descrierea  dimensiunilor generale ale culturii;   

de aplicare: 

● explicarea  modului de manifestare a dimensiunilor 

generale ale culturii în situații manageriale concrete;  

● explicarea modului de manifestare a dimensiunilor 

culturii naționale în comportamentul uman, inclusiv în  

sistemul de relații manageriale de diverse niveluri;  
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de integrare: 

● demonstrarea  impactului dimensiunilor culturii 

asupra calității activității umane;  

● propunerea măsurilor  de sporire a rolului culturii 

organizaționale în realizarea activităților  de personal. 

Conținutul 

disciplinei 1. Abordări conceptuale ale culturii  
2. Conceptul și dimensiunile culturii naționale 

3. Definirea şi evoluţia conceptului de cultură organizațională 

4. Componentele culturii organizaționale 
5. Tipurile de cultură organizațională 

6. Formarea, funcţiile şi utilitatea culturii organizaţionale 

7. Cultura organizațională – variabilă de management 

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. 

 

Studiul 

individual 
Studenții vor elabora și prezenta public un    program de raționalizare a culturii 

organizaționale 

Bibliografie 

recomandată 
De bază: 

1. Bădescu, A.,       Mirci, C.,      Bögre, G.      Managementului Resurselor Umane - 
manualul profesionistului. Timişoara: Brumar, 2008         ISBN 978-973-602-369-9. 103 

p.  

2. Blajin, A., Rașcov, M.,  Popa, V., Țepordei; A. Managementul resurselor umane. 

Chișinău, 2015.  
3. Burdus,  E. Fundamentele managementului organizatiei. 

https://www.academia.edu/35481382/Burdus_E_Fundamentele_managementului_organi

zatiei_pdf 
4.   Covaş, L., Pîrlog, A.  Dimensiunile culturii organizaţionale şi culturii naţionale: analiză 

cross-naţională. Revista „ECONOMICA” nr.3 (101), 2017.  

http://oaji.net/articles/2017/1425-1511954284.pdf 
5.   Emilian, R. Tigu, G., State, O., Tuclea, C. Managementul resurselor umane. 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&idb 

Suplimentară: 

1.   Dumitrescu, F.B.  Cultura organizațională – între teorii și conținut. 

http://www.psihologiaonline-
ro.pensiunionline.com/download/art/A100_Cultura_organizationala.pdf 

2. Grove; C.N.  Worldwide Differences in Business Values and Practices: Overview of 

GLOBE Research Findings. https://www.grovewell.com/wp-content/uploads/pub-

GLOBE-dimensions.pdf 
3. Rkibi, T. Cunoașterea distanțelor culturale generează avantaj concurențial? 

https://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_19_1.pdf 
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