
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

  
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Ştefan cel Mare 

Facultatea Silvicultură 
Departamentul Silvicultură şi Protecția Mediului 
Domeniul de studii Știința mediului 
Ciclul de studii Licenţă, IF 
Programul de studii/calificarea Ecologie și protecția mediului 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Managementul conflictelor de mediu 
Titularul activităţilor de curs Liviu NICHIFOREL 
Titularul activităţilor de seminar Liviu NICHIFOREL 

Anul de 
studiu 

III Semestrul 6 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei: DF - fundamentală, DD - în domeniu, 
DS - de specialitate, DC – complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - 
opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

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

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator - Proiect - 
I b) Totalul de ore din planul de 
învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 
II Distribuţia fondului de timp Ore 
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 
şi pe teren 

2 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
II d) Tutoriat  1 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi: - 

 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 31 
Total ore pe semestru  (I+II+III+IV) 75 
Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum - 
Competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului - 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar - 
Laborator - 
Proiect - 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C6. Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific 
- C6.1 Identificarea şi precizarea informaţiilor ştiinţifice şi a cadrului 

reglementărilor legislative din domeniul Mediului oferite de bibliografia de 
specialitate 

- C6.2 Explicarea şi interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în urma unui 
studiu de caz specific domeniului Ştiinţa mediului 

Competenţe 
transversale 

 

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

Obiectivul general al 
disciplinei 

1. Descrierea modului de utilizare şi gestionare a resursele 
naturale 

2. Analizarea modului în care statul şi societatea organizează şi 
gestionează relaţiile cu mediul înconjurător și identificarea 
intereselor şi a grupurilor de interese în gestionarea resurselor 
naturale 

3. Analiza componentelor conflictelor interpersonale şi dintre 
grupuri şi introducerea metodelor moderne de soluţionare a 
conflictelor (tehnici de mediere, facilitare, evaluare etc) 

Obiectivele specifice - Introducerea problemele de mediu la nivel global şi a 
noţiunilor de dezvoltare durabilă/sustenabilitate 

- Înţelegerea dimensiunilor economice, sociale şi politice ale 
conflictelor de mediu privitoare la gestionarea pădurilor 

- Dezvoltarea capacităţilor de identificare a intereselor şi 
grupurilor cu impact în gestionarea resurselor forestiere; 

- Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a caracteristicilor 
conflictelor 

- Deprinderea tehnicilor de soluţionare a conflictelor de mediu. 
 
8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Înţelegerea conflictelor inter-umane: atitudini, 
comportamente, surse de conflict 2 

expunere sistematică 
interactivă 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

2. Tipologii comportamentale în relația cu natura 
2 expunere sistematică 

interactivă 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

3. Identificarea problemelor de mediu la nivel global 
(analiza filmului documentar Home de Yann 
Arthus-Bertrand, 2009 ) 

4 
vizionare 

documentar și 
sinteză 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

4. Clasificarea resurselor naturale şi identificarea 
surselor de conflict în utilizarea lor 2 

expunere sistematică 
interactivă, 

comparare și sinteză 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

5. Conceptul de sustenabilitate/Gestionarea durabilă 
a resurselor natural 2 expunere sistematică 

interactivă 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

6. Provocări globale și naționale în gestionarea 
resurselor forestiere 2 

expunere interactivă, 
studii de caz 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 
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7. Grupuri de interes în gestionarea resurselor 
forestiere 2 expunere interactivă, 

studii de caz 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

8. Interesele guvernamentale în gestionarea 
resurselor naturale 

2 
expunere interactivă, 

studii de caz 
invitat din partea 

administrație silvice 

9. Interesele mediului privat în gestionarea 
resurselor naturale 2 expunere interactivă, 

studii de caz 

invitat din partea 
mediului privat de 

afaceri 
10. Rolul ONG-urilor de mediu în soluționarea 

conflictelor de mediu  
2 expunere interactivă, 

studii de caz 
invitat din partea 
societății civile 

11. Metode alternative de rezolvare a conflictelor 
interpersonal 2 

expunere interactivă, 
studii de caz 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

12. Particularitățile medierii conflictelor de mediu 
2 expunere interactivă, 

studii de caz 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

13. Instrumente de rezolvare a conflictelor specifice 
sectorului forestier 2 expunere interactivă, 

studii de caz 

expunere orală 
susținută de 
prezentare 

Bibliografie 
- Petelean, A., 2006. Managementul conflictelor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 
- Stoica – Constantin Ana., 2004. Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare şi diminuarea 

conflictelor, Ed. Polirom 
Bibliografie minimală 

- Prezentările on-line din sectiunea www.silvic.usv.ro 
 

 
Aplicaţii Seminar Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Definirea şi identificarea conflictelor inter-
personale: aplicaţie pentru relaţia profesor-
student  

2 Expunere interactivă 
Sistematizarea 
conversației 

2. Caracterizarea conflictelor de mediu la nivel 
global  2 Expunere interactivă 

Sistematizarea 
conversației 

3. Introducerea unor exemple celebre: Roşia 
Montana și Gazele de Șist - identificarea 
actorilor şi a surselor de conflict  

2 Studiu de caz 
Sistematizarea 
conversației 

4. Aplicaţii ale teorie jocurilor în caracterizarea 
conflictelor de mediu: dilema prizonierului şi 
gestionarea comuna a resurselor  

2 Joc educațional 
Prezentări 
individuale 

5. Introducerea studiilor de caz: identificare 
exemple în managementul resurselor forestiere 2 Problematizare Lucrul în echipă 

6. Analiza pe grupe de lucru a unui studiu de caz 
privind conflicte specifice gestionării resurselor 
forestiere  

2 Studiu de caz Lucrul în echipă 

7. Prezentarea rezultatelor 2 Analiza critică 
Prezentare 
individuală 

Bibliografie 
- Petelean, A., 2006. Managementul conflictelor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 

Bibliografie minimală 
- www.naturalist.ro 
- www.ecomagazin.ro/eco/fondul-forestier 
- www.romania.panda.org 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

- Noţiunile studiate asigură competențele necesare referitoare la dezvoltarea capacităţii de a
reflecta asupra diferitelor abordări în gestionarea relaţiilor dintre om şi mediu înconjurător
și a atitudinilor de prevenire şi gestionare a conflictelor.

10. Evaluare
Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Curs 

Criteriile generale de evaluare: corectitudinea 
cunoştinţelorşi forţa de argumentare 
Criterii specifice disciplinei: capacitate de sinteză şi 
de analiză comparativă 

Evaluare sumativă 
prin discuții 
colocviale 

50% 

Seminar 

Criteriile generale de evaluare corectitudinea 
cunoştinţelor, fluenţa de exprimare şi forţa de 
argumentare 
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi 
motivaţionale: participarea activă la discuţii şi 
rezolvarea problemelor ridicate prin studiile de caz 

Prezentarea 
rezultatelor 

50% 

Proiect - - - 
Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru nota 5: 

- Prezentarea rezultatelor studiului de caz
- Definirea conflictelor de mediu
- Definirea conceptelor de gestionare durabilă a resurselor natural
- Enumerarea instrumentelor alternative de rezolvare a conflictelor

Standarde minime pentru nota 10: 
- Integrarea aspectelor teoretice în studiul de caz şi explicarea acestora
- Explicarea tipologiilor comportamentale umane în relația cu natura
- Definirea metodelor de rezolvare a conflictelor și a particularităților acestora

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar 

22 septembrie 2018 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26 septembrie 2018 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
26 septembrie 2018 


