
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2  curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
Tutoriat 6 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Resurse umane/Specialist resurse umane 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Negociere și medierea conflictelor de muncă 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Corneliu I. Loghin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Corneliu I. Loghin 
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru 5 2.6 Tip de evaluare* C 2.7 Regimul discipinei** DA 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C3 Diagnoza mediului organizațional 
C4 Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate 
C5. Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode 
specifice 
C6 Analiza interacțiunii resurselor umane 
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CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitatilor empatice de comunicare interpersonală 
și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă  
CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 
profesională asistată (portaluri Internet, aplicați software de specialitate, baze de date, cursuri on line 
etc) atât în limba romană, cât și intr-o limbă de circulatie internatională 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
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l D1. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de 

specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 
D2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interretarea unor variate tipuri de concepte, 
situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice comportamente ale persoanelor implicate, afectate și interesate de stări și/sau situații de 

tip conflictual generice și din cadrul și/sau în legătură cu relațiile de muncă 
 Descrie stări și situații de tip conflictual  generice și din cadrul și/sau în legătură cu relațiile de 

muncă ce pot fi administrate și/sau soluționate prin utilizarea metodelor de tip alternativ 
 Descrie  metode și modele utilizate în managementul stărilor și/sau situațiilor de tip conflictual   

generice și din cadrul și/sau în legătură cu relațiile de muncă generice și din cadrul și/sau în 
legătură cu relațiile de muncă 

 Utilizeze conceptele fundamentale ale managementului de stări și/sau situați ide tip conflictual  
generice și din cadrul și/sau în legătură cu relațiile de muncă prin utilizarea metodelor și modelelor 
de tip alternativ 

 Analizeze stări și situaţii de tip conflicutal  generice și din cadrul și/sau în legătură cu relațiile de 
muncă. 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Comunicarea interpersonală în planul relațiilor 
sociale generice și a celor de muncă 

• descrierea 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 
• conversaţia 
euristică 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Tematica de curs se 
regăsește la 
bibliografie 

2. Stări și situații de tip conflictual în cadrul 
sistemelor sociale generice și a celor de muncă 

3. Managementul conflictului (administrare și 
soluționare) 

4. Entități angajate în conflict și/sau în 
managementul acestuia 

5. Strategii de management al conflictului 



 
 

 
 

6. Metode clasice și alternative de management al 
conflictelor 

7. 
Comunicarea colaborativă,  structurată  și 
eficientă și facilitarea ca metode alternativă de 
management a conflictelor 

8. 
Negocierea clasică/competitivă/de sumă zero și 
cea orientată spre acoperirea nevoilor, bazată pe 
interese și criterii obiective 

9. 

Medierea conflictelor -  concepte, principii, 
tipuri/modele, obiective, stiluri/strategii utilizate, 
tipuri de dispute ce pot/ ce nu pot fi mediate; 
 

10. 

Medierea conflictelor –  etape, activități și 
instrumente utilizate in cadrul procesului, 
participanți, roluri/atribuții si condiții de participare 
la procesul de mediere; 

11. 
Medierea conflictelor -norme cu aplicare în 
medierea disputelor: principii, bune practici, 
standarde, legislatie națională și internatională 

  12. Concilierea și arbitrajul - elemente caracteristice, 
strategii, instrumente, caracteristici; 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
C.I. Loghin – Conflicte. Metode alternative de administrare și soluționare, Editura Universității Alexandru 
Ioan Cuza, Iași, 2016 ; 
C.I. Loghin – Note de curs management de conflict – paradigme de tip restaurativ și metode alternative. 

 
Referinţe suplimentare: 

-Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicării., Ed. Polirom, Psihologie, București; 
-Balahur, D., Littlechild, Smith., R., 2007, Dezvoltarea justiției restaurative în România și Marea Britanie,Editura 
Universității Alexandru Iona Cuza, Iași; 
-DeFleur, Melvin L., Ball-Rokeach, Sandra, 1999, Teorii ale comunicării de masă, Ed. Polirom, Media, 
București; 
-Docherty, Jayne Seminare 2005,  Strategic Negotiation, Negotiating During Turbulent Times, The Little Book 
of Justice & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA, SUA; 
-Edelman, Joel, Crain, Mary Beth, 1994, The Tao of Negotiation, Harper Collins Publishers, New York , SUA 
-Fells, Ray, Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge Univesity Press, 
www.cambridge.org; 
-Fisher, Roger and Ury, William 1983, Getting toYes. Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin 
Books, NY, SUA; 
-Fisher, Roger;  Ury, William,  Getting to Yes, Penguin Book, Second Edition, 1999 
-Floyd, Kory, 2013,  Comunicarea interpersonala, Editura Polirom, Psihologie, Iași; 
-Lederach, John Paul, 2003, Conflict Transformation, The Little Books of Justice  & Peacemaking, Good 
Books,  Intercourse, PA, SUA; 
-Leigh, Thomson, 2006/2007, Mintea şi inima negociatorului. Manual complet de negociere, Editura Meteor 
Press,  
-Maslow, Abraham, 1954, Motivation and personality, Harper, New York; 

http://www.cambridge.org/


 
 

 
 

-Mayer, Bernard, 2000,  Communication, The Dinamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide,  
Jossey-Bass, USA; 
-Mayer, Bernard, 2000, The Dynamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, A Wiley 
 Company, John Wiley & Sons Inc. San Francisco, CA, USA; 
-Mcquail, Denis, 1999, Comunicarea, Institutul European, Iași; 
-Mitchell, Rex C., 2010, Introduction to Conflict Management, California State Univesity, Northridge;  
-Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2004, Comunicarea eficienta, Metode de interacțiune educațională, Ed. Polirom, 
Știintele Educației, București; 
-Prutianu, Ștefan, 2008, Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Polirom, Iași; 
-Rosenberg, Marshall B. , 1999, Nonviolent Communication, A Language of Compassion, Puddle Dancer 
Press, DelMar, CA, USA; 
 -Thompson, Leigh, 2006, Negocierea și inima negociatorului - Manual complet de negociere, Meteor Press, 
București;   
-Tubbs, Stewart L., 2007, Conflict Management, Mc. Graw Hill Companies 
-Umbreit, Mark S., 1995, Mediation Interpersonal Conflicts: A Pathway to Peace, Center for Restorative 
Justice  and Mediation, School of Social Work, University of Minnesota, CPI Publishing, St. Paul SUA; 
-Watzlawic, Paul, Jackson, Don J., 1972, Une logique de la comunication, Paris, Editure du Senil ; 
 

-Consiliul Europei și Comitetul Miniștrilor, Portalul european de  e-justiție 
 https://e-justice.europa.eu/content_crossborder_family_mediation-372-ro.do  
Recomandarea (98)1 către statele membre UE privind medierea în familie;  
Recomandarea (99)19 privind medierea în probleme penale;  
Recomandarea (o1) 9 privind căile alternative de soluționare a litigiilor dintre autoritatile administrative și 
persoanele private,  
Recomandarea (02) 10 privind medierea în materie civilă; 
Appendix la Recomandarea (2001)8, IP(08)628 – privind încurajarea medierii în cauze civile și comerciale ; 
-Codul european de conduită pentru mediatori ttp://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_ro.pdf 
-Legislație națională privind organizarea și funcționarea profesiei de mediator de conflicte (Legea 192/2006, 
Legea 370/2009, Legea 115/2012, Cod etică și deontologie profesională), http://cmediere.ro/legislatie/7/  
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Comunicarea interpersonală în planul relațiilor 
sociale generice și a celor de muncă 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 
• observaţia 
independent 
• explicaţia 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la orar 

• Fiecare student 
trebuie să elaboreze şi 
să susţină două 
proiecte de seminar – 
unul cu temă la 
alegere (din subiectele 
propuse) și unul cu 
temă unică pentru toți 
studenții. 

2. Stări și situații de tip conflictual în cadrul 
sistemelor sociale generice și a celor de muncă 

3. Managementul conflictului (administrare și 
soluționare) 

4. Entități angajate în conflict și/sau în 
managementul acestuia 

5. Strategii de management al conflictului 

6. Metode clasice și alternative de management al 
conflictelor 

7. 
Comunicarea colaborativă,  structurată  și 
eficientă și facilitarea ca metode alternativă de 
management a conflictelor 

8. 
Negocierea clasică/competitivă/de sumă zero și 
cea orientată spre acoperirea nevoilor, bazată pe 
interese și criterii obiective 

9. 
Medierea conflictelor -  concepte, principii, 
tipuri/modele, obiective, stiluri/strategii utilizate, 
tipuri de dispute ce pot/ ce nu pot fi mediate; 

http://www.meteorpress.ro/autori-58-Leigh_Thompson.php
https://e-justice.europa.eu/content_crossborder_family_mediation-372-ro.do%C2%A0
http://cmediere.ro/legislatie/7/


 
 

 
 

10. 

Medierea conflictelor –  etape, activități și 
instrumente utilizate in cadrul procesului, 
participanți, roluri/atribuții si condiții de participare 
la procesul de mediere; 

11. 
Medierea conflictelor -norme cu aplicare în 
medierea disputelor: principii, bune practici, 
standarde, legislatie națională și internatională 

12. Concilierea și arbitrajul - elemente caracteristice, 
strategii, instrumente, caracteristici; 

 
Bibliografie 

  
C.I. Loghin – Conflicte. Metode alternative de administrare și soluționare, Editura Universității Alexandru 
Ioan Cuza, Iași, 2016; 
C.I. Loghin – Note de curs management de conflict – paradigme de tip restaurativ și metode alternative. 

 
Referinţe suplimentare: 
 

-Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicării., Ed. Polirom, Psihologie, București; 
Balahur, D., Littlechild, Smith., R., 2007, Dezvoltarea justiției restaurative în România și Marea Britanie,Editura 
Universității Alexandru Iona Cuza, Iași; 
-DeFleur, Melvin L., Ball-Rokeach, Sandra, 1999, Teorii ale comunicării de masă, Ed. Polirom, Media, 
București; 
-Docherty, Jayne Seminare 2005,  Strategic Negotiation, Negotiating During Turbulent Times, The Little Book 
of Justice & Peacemaking, Good Books, Intercourse, PA, SUA; 
-Edelman, Joel, Crain, Mary Beth, 1994, The Tao of Negotiation, Harper Collins Publishers, New York , SUA 
-Fells, Ray, Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge Univesity Press, 
www.cambridge.org; 
-Fisher, Roger and Ury, William 1983, Getting toYes. Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin 
Books, NY, SUA; 
-Fisher, Roger;  Ury, William,  Getting to Yes, Penguin Book, Second Edition, 1999 
-Floyd, Kory, 2013,  Comunicarea interpersonala, Editura Polirom, Psihologie, Iași; 
-Leigh, Thomson, 2006/2007, Mintea şi inima negociatorului. Manual complet de negociere, Editura Meteor 
Press, ; 
-Mayer, Bernard, 2000,  Communication, The Dinamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide,  
Jossey-Bass, USA; 
-Mayer, Bernard, 2000, The Dynamics of Conflict Resolution, A Practitioner’s Guide, Jossey-Bass, A Wiley 
Company, John Wiley & Sons Inc. San Francisco, CA, USA; 
-Mcquail, Denis, 1999, Comunicarea, Institutul European, Iași; 
-Mitchell, Rex C., 2010, Introduction to Conflict Management, California State Univesity, Northridge;  
-Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2004, Comunicarea eficienta, Metode de interacțiune educațională, Ed. Polirom, 
București; 
-Prutianu, Ștefan, 2008, Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Polirom, Iași; 
-Rosenberg, Marshall B. , 1999, Nonviolent Communication, A Language of Compassion, Puddle Dancer 
Press, DelMar, CA, USA; 
 -Thompson, Leigh, 2006, Negocierea și inima negociatorului - Manual complet de negociere, Meteor Press, 
București;   
-Tubbs, Stewart L., 2007, Conflict Management, Mc. Graw Hill Companies 
-Umbreit, Mark S., 1995, Mediation Interpersonal Conflicts: A Pathway to Peace, Center for Restorative 
Justice  and Mediation, School of Social Work, University of Minnesota, CPI Publishing, St. Paul SUA; 
-Consiliul Europei și Comitetul Miniștrilor, Portalul european de  e-justiție 
 https://e-justice.europa.eu/content_crossborder_family_mediation-372-ro.do  
-Recomandarea (98)1 către statele membre UE privind medierea în familie;  
-Recomandarea (99)19 privind medierea în probleme penale;  
-Recomandarea (o1) 9 privind căile alternative de soluționare a litigiilor dintre autoritatile administrative și 
persoanele private,  

http://www.cambridge.org/
http://www.meteorpress.ro/autori-58-Leigh_Thompson.php
https://e-justice.europa.eu/content_crossborder_family_mediation-372-ro.do%C2%A0


 
 

 
 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Dr.Corneliu I. Loghin Dr. Corneliu I. Loghin 
  

 
 

Data avizării în departament Director de Departament 
 27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 

 

-Recomandarea (02) 10 privind medierea în materie civilă; 
-Appendix la Recomandarea (2001)8, IP(08)628 – privind încurajarea medierii în cauze civile și comerciale ; 
-Codul european de conduită pentru mediatori ttp://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_ro.pdf 
-Legislație națională privind organizarea și funcționarea profesiei de mediator de conflicte (Legea 192/2006, 
Legea 370/2009, Legea 115/2012, Cod etică și deontologie profesională), http://cmediere.ro/legislatie/7/  

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina “Negociere și medierea conflictelor de muncă” răspunde nevoilor de înțelegere, de administrare 
și/sau de soluționare prin abordări / metode alternative a stărilor și/sau situațiilor de tip conflictual care pot 
apare în relații de muncă și interpersonale de tip public și/sau privat; competențele pot fi utile atât pentru 
oferirea de servicii de asistare specializate sau nu în managementul conflictelor din cadrul sau în legătură cu 
conflictele de muncă și precum și a celor din spațiul privat.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 
• Calitatea proiectului, a 

prezentării și a susținerii 
acestuia 

Evaluare a participării în 
cadrul cursului 
Evaluare prezentare 
proiect și a cunoștințelor 
utilizate și legate de acesta 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea 
unui proiecte de seminar 

• Evaluare a participării la 
seminarii 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea, prezentarea, susținerea și predarea unui proiect de specialitate cu temă la alegere (dintr-

o sumă de teme propuse în acest scop) 
• Elaborarea și predarea unui proiect de specialitate cu temă dată aplicând  valori, principii etice, bune 

practici, standarde profesionale și legi cu aplicare în domeniul managementului de conflict de tip 
restaurativ și prin metode alternative  

• Rezultatul evaluării este influnețat de calitatea activității și de nivelul prezenței studenților la 
desfășurarea cursurilor și semniariilor  

http://cmediere.ro/legislatie/7/

