
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul securităţii în societatea contemporană 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul crizei si prevenirii conflictelor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Ioan Manci 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Ioan Manci 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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

3.1. Nr. de ore pe săptămână 3 3.2. Din care curs 2 3.3. Din care seminar/ 

laborator 

1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 3.5 Din care curs 28 3.6  Din care seminar/ 

laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 8 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 

  

 
 
 
 
 

                        



 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Crize si conflicte. Delimitări conceptuale 
Prelegerea, explicarea 

 

2.Evoluţia conceptelor de pace, criză şi război  
Prelegerea, explicarea  

3. Problematica conflictului, crizei şi războiului în 

societatea contemporană 
Prelegerea, explicarea  

4 . Managementul crizelor  în epoca post-război rece. 
Prelegerea, explicarea 

 

5.1 De desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Nu este cazul 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• formarea priceperilor şi abilităţilor în identificarea, argumentarea şi proiectarea 

unor soluţii viabile în promovarea securităţii şi asigurării unui climat de stabilitate la 

nivel regional şi global; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

• înţelegerea şi interpretarea evoluţiei geopolitice şi geostrategice, dezvoltarea 

capacităţii de analiză critică, sinteză şi predicţie necesare analizei crizelor si 

conflictelor internationale; 

• înţelegerea relaţiilor de complementaritate ale principalelor organizaţii 

internaţionale de securitate;  

• dezvoltarea abilităţilor în realizarea analizelor politico- militare si proiectarea 

unor solutii viabile la nivel regional si global; 

• formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile faţă de pregătirea 

continuă, cunoaşterea şi identificarea tendinţelor actuale de evoluţie a mediului de 

securitate internaţional;  



 

 

5. Dimensiunea militara a securitatii.Loc si rol in a 

managementulul crizelor si conflictelor. 

Prelegerea, explicarea  

6.Migratia ilegala si globalizarea insecuritatii. 

7.Crizele  nucleare. 

Prelegerea, explicarea 

Prelegerea, explicarea 

 

8.Consiliul de securitate al O.N.U. şi rolul său în 

managementul securitatii internationale. 

Prelegerea, explicarea  

9.  Sistemul si instrumentele O.S.C.E. în gestionarea 

crizelor si conflictelor. 

Prelegerea, explicarea  

10. Managementul crizelor si conflictelor-componenta de 

baza a PESC a UE. 

Prelegerea, explicarea  

11.NATO  si managementul securitatii regionale si globale. Prelegerea, explicarea  

12.  Managementul crizelor In Romania.  

 

Prelegerea, . explicarea  

13.Companiile militare private si impactul participarii 

in managementul crizelor si conflictelor. 

Prelegerea, explicarea  

14.Reconstructia si dezvoltarea componenta de baza a 

procesului de realizare a stabilitatii.   

Prelegerea, explicarea  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1.Impactul componentei informationale in managementul 

crizei si prevenirea conflictului. 

descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea, 
 

2.Continuumul pace- razboi. descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea 
 

3. Cauze,forme si dinamica crizelor si conflictelor. descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea 
 

4. Criza din Balcani. studiu de caz   
5. Fortele expeditionare in actualul mediu international de 

securitate. 

descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea 
 

6.Riscuri si amenintari generate de globalizarea 

fenomenului terorist. 

studiu de caz  

7. Iranul nuclear. Studiu de caz  

8.Dreptul de VETO si rolul membrilor permanenti ai 

Consiliului de Securitate al ONU. 

descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

9. De la Vancouver la Vladivostok –responsabilitatea 

gestionarii securitatii.. 

descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

10.Viziunea si implicarea UE in managenentul crizelor si 

conflictelor. 

descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

11.NATO- Procesul de luare a deciziei si planificarea 

operatiilor de raspus la criza . 

descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

12. Armata Romana institutie de baza in managementul 

crizelor. 

 descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

 

 

 

     

 

13.Compania BLAKWATER 

 

 

 

studiu de caz  

 

 

 

 

  

 



 

 

14.PRT-contributia la realizarea stabilitatii in Irak si 

Afganistan. 

Studiu de caz  
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Reviste de studii de securitate şi politice  
 1.Revista Impact strategic-colectia,2011,2012 ,2013, 2014, 2015, 2016. 
     Revista are statutul de publicaţie cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică, conform evaluării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) şi este indexată în BDI. 

  Revista Impact strategic este publicaţia ştiinţifică trimestrială bilingvă a CSSAS cu acces liber, 

editată în limba română începând cu anul 2001, şi în limba engleză din anul 2005. 

 
 ISSN: 1582-6511 
e-ISSN: 1842-810X 
ISSN-L: 1582-6511 
http://cssas.unap.ro/ro/is.htm 

2.Revista Gandirea militara romaneasca-colectia,2011,2012, 2013, 2014, 2015 ,2016. 

    Revista este inclusă în bazele de date Index Copernicus International, în Journals Master List: 

(din 2009) şi EBSCO, domeniul International Security & Counter-Terrorism Reference Center (din 2014). 

Din anul 2011, Gândirea militară românească este revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul 

„Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, potrivit evaluării făcute de către Consiliul Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/11/reviste-militare1.pdf 

3. Revista Spirit militar modern, 

smm@presamil.ro 

4.  Revista Română de Studii de Intelligence 

           Revista Română de Studii de Intelligence (RRSI) valorifică experienţa practicienilor şi cercetătorilor în 

intelligence şi concretizează, într-o manieră instituţionalizată, dezbaterile din acest domeniu. 

Publicaţie semestrială, RRSI este deschisă contribuţiilor ştiinţifice ale specialiştilor din mediile academice, mediatice şi 

politice, naţionale şi internaţionale. Propunându- şi să faciliteze înţelegerea şi abordarea unitară şi specifică a 

domeniului intelligence în plan naţional, revista se adresează tuturor celor interesaţi, de la studenţi la publicul larg, dar 

şi celor implicaţi direct în procesul de intelligence, de la ofiţeri de informaţii la beneficiari. 

Ca structură şi conţinut, RRSI dedică spaţii generoase studiilor de intelligence şi zonelor conexe de interes, între care 

figurează în mod constant relaţiile internaţionale şi evoluţiile mediului de securitate. 

Oferta cu care RRSI apare pe piaţa publicistică se referă, aşadar, la o îmbinare constantă a studiilor teoretice şi 

empirice asupra intelligence- ului, deopotrivă descriptive, prescriptive şi explicative. 

 http://www.sri.ro/revista-romana-studii-intelligence.html  

5.Revista Intelligence , 

http://www.sri.ro/publicatii.html 

6.perConcordiam-Journal of European Security and Defense Issues,  

    per Concordiam is a professional journal published quarterly by the George C. Marshall European Center for 

Security Studies that addresses defense and security issues in Europe and Eurasia for military and security 

practitioners and experts. Opinions expressed in this journal do not necessarily represent the policies or points of view 

of this institution or of any other agency of the German or United States governments. All articles are written by per 

Concordiam staff unless otherwise noted. Opinions expressed in articles written by contributors represent those of the 

author only. The secretary of defense determined that publication of this journal is necessary for conducting public 

business as required of the U.S. Department of Defense by law. 

1.  http://perconcordiam.com n,Vladimir,  la BCU cotele 200509294, 200711325, 201005915 

       Surse internet 

NATO (http://www.nato.int), UE (http://www.europa.eu) si OSCE (http://www.osce.org). 

     Manualul NATO, Office of Information and Press, Bruxelles, 2001, http://www.nato.int/library 

http://cssas.unap.ro/ro/is.htm
http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/11/reviste-militare1.pdf
mailto:smm@presamil.ro
http://www.sri.ro/revista-romana-studii-intelligence.html
http://www.sri.ro/publicatii.html


 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al 

unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel 

naţional şi internaţional. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs examen Colocviu 50 % 

10.5 Seminar/laborator Redactarea unui referat 

/eseu/proiect                       

implicarea în discuţii 

Prezentarea în cadrul grupei 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  



 

 

-răspunsurile să nu cuprindă erori grave  

- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, prezenţă 70 % la 

seminarii,    

• descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


