
 

 

 

Recenzie a lucrării Introducere în conflictologie,  

autor prof. univ. Mihai Golu, Editura Fundaţiei Opinia Naţională, 2019. 
 

 

Noua lucrare a domnului profesor universitar Mihai Golu, Introducere în 

conflictologie, se constituie, cum ne-a obişnuit, într-o realizare de înaltă ţinută ştiinţifică, 

caracterizată de claritate, rigoare şi metodă în plan teoretic. În literatura de specialitate au 

mai apărut, de-a lungul timpului, studii care analizează, în general sau mai detaliat, 

subiecte legate de teoria conflictului însă, prin modul în care este structurată şi prin felul 

de abordare şi de tratare a problematicii specifice, cartea domnului profesor deschide o 

perspectivă „unitară şi integrată” de cercetare, în cadrul unei discipline noi, pe care 

domnia sa o numeşte Conflictologie. El produce aici un discurs conceptual, pe baza 

căruia se pot trage concluzii sintetice foarte valoroase, care localizează conflictul într-un 

context mai larg, deschizând drumul spre analiza cauzelor sale fundamentale într-un 

spectru sociouman şi ştiinţific de convergenţă. Introducere în conflictologie devine astfel 

o analiză esenţială şi actuală pentru cercetători, dar şi pentru cititorul preocupat, căruia i 

se pune la dispoziţie o lectură serioasă, care oferă o reprezentare obiectivă şi sinceră a 

conflictului, implicit a noţiunii de criză la nivel uman. Prin intermediul ei, putem pricepe 

toţi că, în acerbul sistem concurenţial socio-politic şi economic capitalist de azi, este 

absolut necesar să fii permanent pregătit pentru competiţie şi să ai încredere în propriile 

instincte, dar în acelaşi timp trebuie să ştii să transgresezi cu inteligenţă această „condiţie 

esenţială şi inestricabilă a naturii umane” şi să foloseşti în avantaj mutual legea 

contrariilor, în aşa fel încât prezenţa conflictului să fie una permanent pozitiv-

constructivă (victorie-victorie). Intelegând că toate raporturile personale, legăturile de 

familie, prietenia, relaţiile dintre vecini şi comunităţi, precum şi cele din interiorul 

organizaţiilor, sunt supuse concurenţei ca instinct vital, pătrunzând în mecanismul care 

generează conflictul şi cunoscând noţiunile sale vectoriale de bază (amplitudine, punct 

critic etc), putem să stăpânim mai bine situaţiile de 

competitivitate tot mai nevrotică care apar în viaţa 

noastră intra şi interpersonală şi să ne menţinem de 

fiecare dată drept şi în echilibru cu noi înşine şi cu 

societatea. 

Mai mult decât atât, consider că tabloul 

conceptual-explicativ al lucrării poate fi valorificat 

într-un suport cu dimensiuni practice, chiar la limita 

dintre teorie şi realitatea imediată, pentru pregătirea 

studenţilor şi a el evilor din instituţiile de învătământ, 

dar şi a personalului din structurile operative ale 

Ministerului Afacerilor Interne, în sprijinul găsirii 

unor soluţii mai bune de gestionare şi de deescaladare 

a diferitelor circumstanţe profesionale. 

 

Cezar Cristea 


