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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Departamentul de Management, Marketing si Administrarea 

afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              COMPORTAMENT ORGANIZAȚIONAL 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Claudia Ogrean 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Anca Văcar 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E  2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                    15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 
Tutoriat 14 
Examinări 10 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Management 
 Comunicare de afaceri 

4.2 de competenţe        ● Cunoasterea si intelegerea notiunilor / conceptelor si 
instrumentarului de baza ale managementului 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Nu este cazul 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si
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al
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei  
 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare 

comportamentului organizational,  în corelaţie cu mediul (intern si extern al) organizaţiei 
 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 

organizaţiei în dinamica acestora 
 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente specifice CO în rezolvarea de 

probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 
 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 

mediului intern şi extern al organizaţiei din perspectiva CO 
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici in domeniul CO 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici in domeniul CO 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizăre şi revizuire a strategiilor şi politicilor in domeniul CO 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor in domeniul CO 
Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale  

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale din perspectiva CO 

 Explicarea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale din perspectiva CO 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale din perspectiva CO 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
din perspectiva CO 

Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea rolului funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare) in contextul CO 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor, proceselor si comportamentelor organizaţionale din 
perspectiva funcţiilor manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii din perspectiva CO 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare din perspectiva CO 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea (integrativa si interdisciplinara a) continutului, 
principiilor si instrumentarului specifice comportamentului 
organizational – in vederea operationalizarii acestora in diferite 
contexte organizationale 

7.2 Obiectivele specifice              înţelegerea şi operarea cu terminologia specifică 
comportamentului organizaţional; 
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 anticiparea, explicarea și managementul comportamentului 
organizaţional; 

 relevarea specificului comportamentului organizaţional în diferite 
contexte culturale ;  

 plasarea comportamentului organizaţional – la nivel individual, de 
echipă şi al organizaţiei ca întreg – în ansamblul preocupărilor 
managementului firmei. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
PARTEA I – INTRODUCERE 
Management şi comportament organizaţional 
 Ce sunt organizaţiile? 
 Ce este comportamentul organizaţional? 
 De ce să studiem comportamentul organizaţional? 
 Scopurile domeniului 
Învăţând despre comportamentul organizaţional 
 Bunul simţ şi comportamentul organizaţional 
 Ce determină opiniile incorecte? 
 Cercetarea în comportamentul organizaţional 

 Prelegere 
 Expunere  
 Dezbatere  

2 ore 

PARTEA A II-A – COMPORTAMENTUL INDIVIDUAL 
Învăţarea si personalitatea in comportamentul organizational 
 Ce este învăţarea? 
 Creşterea probabilităţii comportamentului 
 Scăderea probabilităţii comportamentului 
 Autoconducerea 
 Ce este personalitatea? 
 Personalitatea şi comportamentul organizaţional 

 Prelegere 
 Expunere  
 Dezbatere 

2 ore 

Percepţia, atribuirea şi judecarea celorlalţi 
 Ce este percepţia? 
 Componentele percepţiei 
 Un model al procesului perceptual 
 Câteva predispoziţii de bază în percepţia persoanei  
 Atribuirea: perceperea cauzei şi a motivaţiei 
 Percepţia persoanei şi diversitatea forţei de muncă 
 Perceperea persoanei în cadrul interviului de selecţie  
 Percepţia persoanei şi aprecierea rezultatelor 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Valori, atitudini şi satisfacţia în muncă 
 Ce sunt valorile? 
 Ce sunt atitudinile? 
 Formarea atitudinilor 
 Schimbarea atitudinilor 
 Ce este satisfacţia în muncă? 
 De ce este determinată satisfacţia în muncă? 
 Consecinţele insatisfacţiei în muncă 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Teoriile motivaţiei în muncă 
 De ce să studiem motivaţia? 
 Ce este motivaţia? 
 Teoriile motivaţiei muncii bazate pe nevoi 
 Teoriile procesuale ale motivaţiei muncii 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 
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 Se pot aplica teoriile motivaţiei şi la alte culturi? 
Practica motivării in comportamentul organizational 
 Banii ca motivator 
 Conceperea postului ca motivator 
 Stabilirea obiectivelor ca motivator 
 Programele de lucru alternative ca motivator pentru o forţă de 

muncă diversă 
 Managementul calităţii totale şi motivaţia 
PARTEA A III-A – COMPORTAMENTUL SOCIAL ŞI PROCESELE 
ORGANIZAŢIONALE 
Grupurile şi munca în echipă 
 Ce este un grup? 
 Formarea grupurilor 
 Dezvoltarea grupului 
 Structura grupului şi consecinţele acesteia 
 Coeziunea grupului 
 Chiulul social 
 Alcătuirea unei echipe de lucru eficace 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Influenţa socială, socializarea şi cultura  organizationala 
 Influenţa socială în organizaţii 
 Influenţa socială în acţiune 
 Socializarea: obţinerea unei anumite conformări din partea 

membrilor 
 Cultura organizaţională 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Leadershipul in comportamentul organizational 
 Ce înseamnă leadership? 
 În căutarea unui portret de lider 
 Leadershipul spontan şi învăţăturile sale 
 Comportamentul liderilor desemnaţi 
 Teoriile situaţionale despre leadership 
 Leadershipul participativ: implicarea subordonaţilor în decizii 
 Leadershipul transformaţional şi charisma  
 Gen, cultură şi stil de leadership 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Comunicarea in comportamentul organizational 
 Ce este comunicarea? 
 Importanţa comunicării 
 Bazele comunicării organizaţionale 
 Comunicarea între şef şi subordonat 
 Bursa noutăţilor  
 Limbajul verbal de la serviciu 
 Limbajul nonverbal de la serviciu 
 Comunicarea transculturală 
 Abordarea individuală a îmbunătăţirii comunicării 
 Abordarea organizaţională a îmbunătăţirii comunicării 
Procesul decizional in comportamentul organizational 
 Ce este procesul decizional? 
 Decidentul complet – un model raţional al procesului decizional 
 Procesul decizional de grup 
 Îmbunătăţirea procesului decizional în organizaţii 
 Grupurile electronice de decizie – promisiuni şi probleme 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

 

Putere, politică şi etică in comportamentul organizational 
 Ce este puterea? 
 Bazele puterii individuale 
 Cum se obţine puterea? 
 Împuternicirea – a plasa puterea acolo unde e necesară 
 Tacticile de influenţare – a pune puterea la lucru 
 Cine vrea puterea? 
 Controlul contingenţelor strategice – cum obţin puterea subunităţile 
 Acţiunea politică în organizaţie – uzul şi abuzul de putere 
 Etica în organizaţii 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Conflictul şi stresul organizational 
 Ce este conflictul? 
 Cauzele conflictului organizaţional 
 Tipuri de conflicte 
 Procesul conflictual 
 Stiluri de management al conflictelor 
 Managementul conflictului prin negociere 
 Este orice conflict rău în sine? 
 Un model de stres în organizaţii 
 Factorii de stres în viaţa de organizaţie 
 Reacţii la stresul organizaţional 
 Strategii pentru a face faţă stresului 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

PARTEA A IV-A – ORGANIZAŢIA ÎN ANSAMBLU 
Structura organizaţiei si implicatiile acesteia in sfera comportamentului 
organizational 
 Rolul şi conceptul structurii organizaţionale 
 Diviziunea şi coordonarea muncii 
 Caracteristici structurale tradiţionale   
 Reacţiile angajaţilor la caracteristicile structurale 
 Organizaţiile reţea 
 Impactul dimensiunii 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Mediu, strategie şi tehnologie 
 Mediul extern al organizaţiilor 
 Răspunsuri strategice la incertitudine şi dependenţa de resurse 
 Tehnologiile organizaţiilor  
 Implicaţiile tehnologiei informatice avansate 
Schimbare, dezvoltare şi inovaţie 
 Conceptul de schimbare organizaţională 
 Aspecte ale procesului de schimbare 
 Dezvoltarea organizaţională – schimbare organizaţională planificată 
 Strategii specifice de DO 
 Funcţionează DO? 
 Procesul de inovaţie 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Cariere profesionale 
 Peisajul schimbător al carierei 
 Ce este o carieră? 
 Diferenţe individuale în orientarea carierei 
 Cariera şi stadiile vieţii adulte 
 Managementul unei cariere de succes 
 Dezvoltarea unei cariere elastice 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

 

 Rolul organizaţiei în promovarea elasticităţii carierei 
Bibliografie: 
 Boboc, I., Comportament organizaţional şi managerial, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, 2 volume 
 Greenberg, J., Baron, R., Behavior in Organizations, 9-th ed., Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008 
 Johns, G., Comportament organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii, Ed. 

Economică, Bucureşti, 1998 şi urm. 
 Militaru, Gh., Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 2005 
 Moldoveanu, G., Analiză şi comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 2005 
 Preda, M., Comportament organizational. Teorii, exercitii si studii de caz, Ed. Polirom, 2006 
 Robbins, S., Judge, T., Organizational Behavior, Pearson International Edition, 2009 
 Stanciu, S., Cultura si comportament organizational, Ed. Comumnicare.ro, 2005 
 Ursu, M, Stresul organizational – modalitati de identificare, studiere, prevenire si combatere, Ed. Lumen, 

2007 
 Vlasceanu, M., Organizatii si comportament organizational, Ed. Polirom, 2003 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Aparitia si dezvoltarea comportamentului organizational ca 
domeniu al managementului 

 Problematizare 
 

 Studiu de caz 
 

 Discutii, dezbateri 
 

 Cercetarea 
documentelor 
 

 Mozaic  
 

 Harta cognitiva 
 

 Brainstorming  
 

 Testare  

2 ore 

Utilizarea tehnicilor de cercetare specifice comportamentului 
organizational 

2 ore 

Invatarea si personalitatea in comportamentul organizational 2 ore 
Percepţia, atribuirea şi judecarea celorlalţi 2 ore 
Valori, atitudini şi satisfacţia în munca 2 ore 
Teoriile motivatiei si practica motivarii organizationale 2 ore 
Grupurile şi munca în echipă; Influenţa socială si 
socializarea 

2 ore 

Cultura organizationala in comportamentul organizational 2 ore 
Leadership si comunicare in comportamentul organizational 2 ore 
Comunicare si decizie in comportamentul organizational 2 ore 
Putere, politica si etica in comportamentul organizational 2 ore 
Conflictul si stresul organizational 2 ore 
Schimbare, dezvoltare si inovatie in comportamentul 
organizational 

2 ore 

Dezvoltarea carierei 2 ore 
Bibliografie: 
 Covey, S.R., Etica liderului eficient sau conducerea bazata pe principii, Ed. Allfa, 2001 
 Deaconu, A., Podgoreanu, S., Rasca, L., Factorul uman si performantele organizatiei, Biblioteca digitala 

ASE 
 Griffin, R., & Moorhead, G. (2011). Organizational behavior. Cengage Learning. 
 Vlasceanu, M., Organizatii: proiectare si schimbare. Introducere in comportamentul organizational, Ed. 

Comunicare.ro, 2005 
 Wagner III, J. A., & Hollenbeck, J. R. (2010). Organizational behavior: Securing competitive advantage. 

Routledge. 
 McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. Y. (2010). Organizational behavior: Emerging knowledge and 

practice for the real world. Boston: McGraw-Hill Irwin. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Se realizeaza prin: 

 Cunostintele (teoretice si aplicative) dobandite  
o consonante cu noile teorii si practici ale domeniului  
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o adaptate nevoilor dinamice ale pietei muncii 
o capabile a dezvolta abilitati si competente relevante practicii in domeniu 

 Dimensiunea accentuat aplicativa a: 
o studiilor de caz dezbatute saptamanal  

 Competente transversale dobandite de studenti in directiile: 
o Gandire critica, creativa si inovativa 
o Comunicare / dezbatere 
o Lucru in echipa 
o Operare PC 
o Realizare de conexiuni – cu alte discipline si cu realitati organizationale concrete 
o Studiu individual si dezvoltare personala / profesionala 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de  
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs               Participarea la dezbateri  Notare pe 
parcursul 
semestrului 

10% 

 Cunoasterea si intelegerea 
continutului si instrumentarului 
specifice disciplinei 

 Examen 
scris/test grila 

40% 

10.5 
Seminar/laborator 

 Intelegerea situatiei concrete 
 Problematizarea 
 Identificarea si formularea 

solutiilor 

 Proiecte / teme, 
studii de caz 

 Testare pe 
parcursul 
semestrului 

 
30% 

 
 

20% 
10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 studentul sa stie care sunt principalele coordonate si niveluri de abordare care definesc comportamentul 

organizational 
 studentul sa recunoasca termenii (conceptele) de baza ai (ale) disciplinei, precum si principalele 

instrumente de operationalizare – si sa ii (le) inteleaga 
 studentul sa utilizeze corect vocabularul specific 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  .........................................      .........................................   
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
     03.10.2016         .........................................   

 


