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Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 
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FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 
Disciplina: MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 

                                  Responsabil de disciplină/modul: Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

 
S.03.A.0.13 

 
150 

 
20 

 
20 

 
- 

 
110 5 română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor managementului 

resurselor umane performant 

de cunoaștere: 

 A cunoaște formelor de manifestare a conflictelor. 

de aplicare: 

 A stabili cauzelor și factorilor de soluționare a conflictelor. 

 A selecta criteriilor de stabilire a formelor conflictelor. 

 A selecta criteriilor de evaluare a metodelor de soluționare a 
conflictelor. 

de integrare: 

 A propune unor acțiuni privind îmbunătățirea manierei de abordare 

pentru atenuarea şi eliminarea conflictelor organizaţionale 

C2. Cercetarea mediului intern al 

organizației și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

problemelor din sfera resurselor 

umane 

de cunoaștere: 

 A cunoaște elementelor semnificative în apariţia şi declanşarea 

conflictelor 

de aplicare: 

 A determina formelor de manifestare a conflictelor. 

de integrare: 

 A propune unor acțiuni privind prevenirea și soluționarea situațiilor 

conflictuale 

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 tehnicilor moderne de comunicare eficientă cu resursele 

umane. 

 A cunoaște tehnologiilor informaționale de comunicare. 

de aplicare: 

 A selecta și aplicarea metodelor eficiente de comunicare internă a 

personalului prin tehnologii informaționale. 

de integrare: 

 A propune unor acțiuni privind îmbunătățirea comunicării utilizând 
tehnologii informaționale. 

C5. Asigurarea performanțelor 

strategice în baza comunicării 

eficiente în cadrul echipei, inclusiv 

prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale 

de cunoaștere: 

 A cunoaște metodologiei prevenirii conflictelor în organizații. 

de aplicare: 

 A adapta comportamentului managerial la modelele de conflict. 

de integrare: 

 A propune  unor acțiuni orientate la îmbunătățirea diagnosticării 

situațiilor conflictuale 

C6. Gestionarea și promovarea 

schimbărilor prin implicarea 

resurselor umane într-un mediu 

complex și turbulent 

de cunoaștere: 

 A cunoaște metodelor și tehnicilor de soluționare a situațiilor 

conflictuale. 

 A cunoaște diferitor tipuri de conflicte. 

de aplicare: 
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   A stabili criteriilor de soluționare efeicientă a situațiilor conflictuale 

de integrare: 

 A elabora propunerilor și soluțiilor de perfecționare a motivării și a 

gradului de satisfacție în muncă a resurselor umane prin prevenire și 

soluționare eficientă a conflictelor în organizații 

C8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice ale organizației 

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectelor etice în rezolvarea situațiilor comflictuale. 

de aplicare: 

 A stabili diagnozei corecte a situației conflictuale în organizație. 

 A selecta și aplicarea metodelor de rezolvare și negociere a 

conflictelor. 

de integrare: 

 A identifica și propune unor acțiuni orientate la creșterea loialității 
resurselor umane față de organizație prin metode și tehnici eficiente 
de soluționare a conflictelor. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Incursiune în definirea conflictului 

2. 2. Formele de manifestare ale conflictelor 

3. Conflictul individual – forme şi abordări. Conflictul individual interior 

4. Conflictul de grup. Conflictul interpersonal – cauze şi implicaţii 

5. Conflictul de muncă. Conflictul de interese 
6. Abordarea managerială a conflictelor organizaţionale 

7. Prevenirea conflictelor 

8. Manifestarea dezacordurilor. Diagnosticul situaţiilor conflictuale 

9. Caracteristici comparative ale comportamentului managerial în raport cu modelele de conflict 
10. Maniere de abordare pentru atenuarea şi eliminarea conflictelor organizaţionale 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 
Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual Studiu de caz, aprecierea în rezultatul participării la 

seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Studiu de caz cu tematica. 

   Perfecționarea motivației personalului în cadrul organizației 
”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază 
1. Baron R.M. Positive effects of conflict: Insights from social cognition. In: Using conflict in 

organizations, ed. C.K.W. De Dreu and E. Van de Vliert. London: Sage, 1997, p.177–191. 

2. Crăciun I. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I”, 2006. 

3. Cseke B. Analiza complexă a conflictului. Suport de curs. EEA, Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, 2015. 

4. Cseke B. Analiza complexă a conflictului: Suport de curs. EEA, Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Civile, 2015. 

5. Deutsch M., Coleman P. The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice. San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers, 2000. 

6. Eremia L. Managementul conflictelor în organizaţii: Teza de doctor, 2003. 

7. Manolescu A., Lefter V., Deaconu Al. Managementul resurselor umane. București: Editura Economică, 

2007. 

8. Neculau A. (coord.). Psihologie socială. Iaşi: Polirom, 1996 
9. Pestușco N., Blagorazumnaia O. Managementul resurselor umane. Atelier de lucru pentru studenți. 

Chisinau: «Print-Caro», 2016, 57 p. 
10. Stoica-Constantin A., Neculau A. Psihologia rezolvării conflictului. Bucureşti, 1998. 

suplimentară 
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 

2-е изд. Питер, 2009. 

2. Кашапов М.М. Теория и практика конфликтных ситуаций: Учебное пособие / Под ред. А.В. 

Карпова. Москва-Ярославль, 2003. 

http://www.moodle.usm.md/
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