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I. Preliminarii 

 
Disciplina „Managementul” este inclusă în curricula disciplinelor de specialitate conform planului de 
învăţământ aprobat de Ministerul Culturii de pe data de 31.10.2016, nr. de înregistrare 129 Ministerul 
Educaţiei 16/SC 31.10.2016. 
 
Disciplina „Managementul” este un curs obligatoriu care presupune o aprofundare în domeniul 
managementului general ţinând cont de realizările teoretice ale managementului contemporan, precum 
şi experienţa avansată a Căminelor Culturale, bibliotecilor, teatrelor, direcţiilor raionale de cultură şi a 
celor orăşeneşti din ţară. 
 
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoştinţe acumulate de la alte discipline: „Marketing”, 

„Psihologia”, „Scenaristica”, „Regia activităţilor publice”, „Istoria culturii şi a civilizaţiei universale”, „Arta 
comunicării”. 

 
În rezultatul studierii actualului modul elevii trebuie să cunoască: 

- Ce este managementul 
- Funcțiile managementului 
- Principiile managementului 
- Rolurile managerului 
- Comunicarea managerului – parametrul decisiv în conducere  

 

 
II. Motivaţia, utilizarea modulului pentru formarea profesională 

 
Conducerea oricărei activităţi şi mai cu seamă a activităţii culturale a evoluat de a lungul timpului odată cu 
dezvoltarea societăţii. Conducerea ştiinţifică punea pe prim plan obţinerea unor realizări maxime cu 
eforturi minime prin evitarea atât a irosirii cât şi ineficienţa muncii producţiei culturale. Se simte nevoia 
creării unui cadru organizatoric care să evidenţieze specializarea funcţiilor de conducere şi a celor 
operative. 
 
Sarcina de bază a acestui modul rezidă în asigurarea unei înţelegeri cu discenrnământ de către elevi a: 

- Noţiunii generale de management 
- Analiza conceptului de management 
- Evoluţii ale activităţii de management 
- Managementul sec. XX - concluzii cu valoare metodologică. 

 
III.  Competenţe profesionale, specifice modulului 

 
CS1. Manifestarea calităților organizatorice și a capacităților de comunicare. 
CS2.   Dezvoltarea capacităților de administrare, planificare, coordonare şi control. 
CS3. Achiziționarea abilităților de business și administrare în industria artelor. 
CS4.   Dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. 
CS5.   Elaborarea planurilor de acțiune. 

CS6.   Atingerea unor obiective prin intermediul altor persoane. 
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IV. Administrarea modulului. 

 

 

 
Semestrul 

Numărul de ore Modalitate de 
evaluare 

Numărul de 
credite Total Contact direct Lucrul 

indivi- 
dual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

III 60 15 15 30 Examen 2 
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V. Unitățile de învățare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

                                                                                                                     1. Ce este managementul 

UC1. Cunoaşterea concepţiilor , principiilor,  
metodelor şi tehnicilor prin care sunt examinate 
fenomenele şi procesele existente în conducerea 
instituţiilor . 

1. Definirea managementului general 
2.Evoluţia conceptului de management 
3.Autori consacraţi în domeniul managementului 
4.Şcolile de management 
5.Managementul secolului XX 
-Managementul ca proces; 
-Managementul ca 

disciplină; 
-Managementul ca personal; 
-Managementul ca mijloc 

de a face carieră; 
-Managementul ca artă; 
-Managementul ca ştiinţă. 

A1. Explicarea noţiunii de 
management. 

A2. Cunoaşterea conceptului de 
management. 

A3. Recunoaşterea schimbărilor apărute în 
societate în planul valorilor economice, politice şi 
culturale. 
A4. Distingerea diferitor tipuri 

de şcoli de management. 
A5. Formularea de probleme, cazuri, ipoteze, 
interpretări, dezbateri de grup. 
 
 

2. Funcţii , principii , roluri şi abilităţi 

UC2. Formarea bazei structurale a sistemului de 
management 

6. Funcţiile managementului: 
- F1. Planificare 
- F2. Organizare 
- F3. Comandă 
- F4. Coordonare 
- F5. Control 

7. Principiile managementului: 
- Dreptatea 
- Puterea 
- Iniţiativa 
- Disciplina 
- Subordonarea 
- Unitatea direcţională 
- Remunerarea 
- Lanţul ierarhic 
8. Rolurile managerului: 
- Roluri interpersonale; 
- Roluri informaţionale; 

A6. Identificarea funcţiilor 
managementului. 

 
 
 
 

A7. Explicarea, argumentarea şi înţelegerea 
principiilor managementului. 

 
 
 
 
 
 
 

A8. Reflecţia personală asupra rolurilor jucate 
zilnic de un manager. 

 



7/11  

- Roluri decizionale. 
9. Abilităţile managerului: 
- Calitatea tehnică; 
- Calitatea analitică; 
- Calitatea de a lucra; 
- Calitatea computerială; 
- Calitatea de a lucra cu oamenii; 
- Calitatea de a comunica; 
- Calitatea conceptuală. 

10. Liderii formali şi informali. Exemplul personal 
al managerului. 
11.Managementul timpului 

 
A9. Analiza SWOT a abilităţilor 

manageriale. 
 
 
 
 
 

A10.  Colaborarea în grup 
pentru confruntarea soluţiilor. 
A11. Stabilirea unui regim de 
folosire oportună a timpului. 

3. Comunicarea managerului - parametrul decisiv în conducere 

UC3. Realizarea contactelor comunicative,constructi 
ve în limba maternă : verbală, scrisă şi non- verbală 

12. Elementele comunicării 
- Emiţătorul 
- Mesajul 
- Mijlocul de comunicare 
- Limbajul 
- Receptorul 
- Contextul 

13.Comunicarea verbală: 
- de la om la om; 
- telefon, internet 
- zvonuri 

14.Comunicarea scrisă: 
- Documente oficiale 
- Procese verbale, minuta scrisoare de afaceri, 

referat, raport, darea de seamă. 
Comunicarea grafică (auxiliară, 
grafologică). 

15. Comunicarea nonverbală: 
- limbajul spaţiului 
- limbajul timpului 
- limbajul tăcerii 
- limbajul lucrurilor 
- limbajul culorilor 
limbajul paraverbal 

A12. Procesarea mentală pentru evidenţierea 
fiecărui element al comunicării. 

A13. Compararea modelelor de 
comunicare verbală 

A14. Generarea proceselor mentale 
în comunicarea scrisă 

A15. Aplicarea metodelor de dezvoltarea a 
aptitudinilor de comunicare nonverbală în 
educaţia pentru arte. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare. 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

 
Total 

Contact direct  
Lucrul 

individual 
 

Prelegeri 
 

Practică/ 
seminar 

1 CE ESTE MANAGEMENTUL  5 5 10 

 
2 

FUNCŢII , PRINCIPII , 
ROLURI, ABILITĂŢI 

 6 6 10 

3 COMUNICAREA 
MANAGERIALĂ - 
PARAMETRUL DECISIV ÎN 
CONDUCERE 

 4 4 10 

4 Total 60 15 15 30 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni 
de 

realizat 

1. Ce este managementul 

Ce este managementul 
Proiect academic după Dale 
Carnegie 

 

Proiect academic Evoluare la 
public 

Săptămâna 1 

Evoluţia managementului 
Referat: „Pesonalităţi cu 
aptitudini distincte în 
management.” 

Referat Evoluare orală Săptămâna 
2 

Modele de top manager. 
De creat în scris modele 

Portretul omului de 
afaceri 

Prezentare 
Power-
point 

Săptămâna 
3 

2. Funcţii , principii , roluri şi abilităţi 

Piramida conducerii. De 
construit piramida 
conducerii  în colegii. 

Organigrama 
colegiului 

Schiţă 
electronică/scr 
iptică 

Săptămâna 
4 

Tipuri de planuri. 
Cunoştinţă cu planul de lucru 
al Teatrului. 
De făcut cunoştinţă cu planul 
managerial de dezvoltare CAS. 

Plan de acţiuni Analiză şi 
sinteză 

Săptămâna 
5 

Planul de afaceri. De 
prezentat Power Point, Plan 
de  afaceri . 

Plan de afaceri Evoluare orală Săptămâna 
6 

Competenţe de business şi 
administrare. Participare în 
concursul planurilor de 

Plan de afaceri Concurs Săptămâna 
7 
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afaceri. Incubatorul de 
afaceri. 

Funcţia control. 
De alcătuit agenda unui 
control intern 

Agenda celui ce 
controlează 

Prezentare 
agendei 

Săptămâna 
8 

Funcţiile managementului. 
Excursie la Comitetul 
Executiv raional. 

Excursie Analiza Săptămâna 
9 

Principiile managementului. 
Descrierea principiilor. 

Descriere Prezentare 
orală 

Săptămâna 
10 

Abilităţile managerului 
Alcătuirea CV-lui personal 

CV Prezentare 
scriptică 

Săptămâna 
11 

3. Comunicarea managerului - parametrul decisiv în conducere 

Elementele comunicării De 
lansat un şir de mesaje către 
subalterni 

Mesaje Prezentare 
orală 

Săptămâna 
12 

Comunicarea verbală 
Training:”Tehnica vorbirii” 

Tehnici de 
comunicare 

Prezentare 
orală 

Săptămâna 
13 

Comunicarea scrisă 
De scris un proces verbal 

Proces verbal al unei 
şedinţe 

Prezentare 
scriptică 

Săptămâna 
14 

Comunicarea non-verbală De 
vizionat spectacolul teatrului 
antic „Pantomima de la 
Roma”. 

Video-spectacol Prezentare 
video 

Săptămâna 
14 

Mic Manual pentru 
manageri. 
De structurat Mic Manual 
pentru manageri. 

Manual Prezentare 
scriptică 

Săptămâna 
15 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

 
1. Schițarea piramidei nevoilor după Maslow 
2. Alcătuirea ciorchinelui rolurilor interpersonale 
3. Elaborarea unui plan de activitate a Căminelor de Cultură 

 

 
IX. Sugestii metodologice. 

 
Managementul confirmă interesul elevilor pentru problematica pusă în dezbatere. Este de 
apreciat în special interesul cadrelor didactice pentru abordarea activităţilor de instruire într-o 
perspectivă managerială. Va atrage atenţia asupra importanţei cunoaşterii contextului în care 
are loc activitatea de instruire, în funcţie de care profesorul manager va şti să adopte deciziile 
optime valorificând din plin resursele tot mai bogate ale metodologiei didactice. 
 
Metodele didactice folosite evoluează în timp ţinând cont de progresul tehnologic care tinde 
să fie generalizat la nivelul tuturor metodelor. Mai des folosim metode de acţiune practică: 

- Elaborarea de proiecte, planuri de acţiuni 
- Activităţi creatoare 
- Metode sistate de calculator 
-  

Metode de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare nonverbală în educaţia pentru arte: 
- Gestul 
- Mimica 
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- Pantomima 
- Mizanscena 
- Machiajul 
- Limbajul corpului 
- Limbajul culorii 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Unitatea de învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1. Ce este managementul.  Conversație 
euristică 

 Demonstra 
ția 

 Descoperirea 

2. Funții, principii, roluri, 
abilități. 

 Povestirea  Asaltul de 
idei 

 Observația 

3. Comunicarea 
managerială –parametrul 
decisiv în conducere. 

 Documentarea 

 Demonstrația 

 Ilustrarea 

 Teatralizar 
ea 

 Simularea 
activității 
creative 

 Descoperirea 

 Studiu de caz 

 Portofoliu. 

 Modelarea. 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Pentru evaluarea competenţelor se recomandă utilizarea unor metode şi instrumente 
de evaluare moderne: 
- Portofoliul 
- Proiectul 
- Utilizarea eficientă a bibliografiei 
- Crearea operei personale - Mic manual pentru manager 

Evaluarea formativă permite elevului să cunoască nivelul de achiziţie a competenţelor, să facă 
remedieri în vedere procesului de învăţare. Elevii vor fi evaluaţi la final numai în ceea ce priveşte 
dobîndirea competenţelor specifice: 
 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a 
produselor 

1. Eseu ,,Părinții managementului”  Punerea în evidență a subiectului. 

2. Slide-show ,,Școlile de 
management” 

 Folosirea limbajului bogat în 
imagini artistice de expresivitate 
metaforice, plastice, alegorice. 

3. Referat „Cinci cicluri ale 
vieții” 

 Atingerea unor obiective prin 
intermediul altor persoane. 

4. Plan de activitate a 
Căminului de Cultură 

 Argumentarea abilităților 
de business și 
administrare în industria 
artelor. 

 Elaborarea unui plan de acțiune. 

5. 44 de adjective care caracterizează 
liderul eficient și ineficient. 

 Stăpânirea calităților de lider. 
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6. Proces verbal.  Crearea uverturii scenografice. 

7. Soluții de remediere a 
stresului. 

 Demonstrarea deprinderilor de a 
lucra în 
echipă 

8. Anchetă ,,Stabilirea eficacității 
comunicării non-verbale. 

 Manifestarea calităților 
organizatorice și a 
capacităților de comunicare 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

 
Sălile de clasă să corespundă cerinţelor actuale ale învăţământului de calitate, dotate cu 
proiector, ecran, boxe, calculator. 
 
Fiecare elev să aibă acces liber la reţeaua de internet pentru consultarea în timpul orei a 
unei surse bibliografice. 
 

II. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care 
poate fi 

consultată/ 
accesată/ 

procurată resursa 

Numărul 
de 

exemplare 
disponibile 

1. ABRIC J. ,,Psihologia comunicării” 
Editura ,,Polirom” Iaşi, 2002 

Biblioteca  
4 

2. DALE C. „Lider poţi fi tu,” Editura 
,,Cartea veche” 2011 

Biblioteca  
4 

3. CALLO T. ,,Educaţia centrată pe elev” 
Editura ,,Lumina” Chişinău 2010 

Biblioteca  
20 

4. CHELCEA S. ,,Comunicarea nonverbală: 
gesturile şi postura” Editura ,,Polirom” Iaşi 
2005 

Biblioteca  
5 

5. CRISTEA G. ,,Managementul lecţiei, 
Didactică şi pedagogică” 2008 

Biblioteca  
8 

6. FLINCY P. ,,O istorie a comunicării moderne” 
Editura  ,,Polirom” Iaşi, 199 

Biblioteca 4 

7. GIEP H. „Managementul artelor în stil 
antreprenorial” Monitorul Oficial, 2006 

Biblioteca 5 

8. ,,Cheia succesului” Ghid pentru antreprenori 
începători, Chişinău, 2012 

Biblioteca 5 

9. ,,Managerii şi managementul resurselor 
umane” Ovidiu Nicolescu 

Biblioteca 3 

10. http://www.apubb.ro/wp- 
content/uploads/2011/03/Management_si_le 
adership_in_organizatii_publice.pdf 

Internet - 

11. http://www.ase.md/files/catedre/mgs/Manag 
ement.pdf 

Internet - 

12. http://www.spiruharet.ro/facultati/manageme 
nt- 
bucuresti/zone/eec8d4d8f9996085bb1bf0be0 
b139f0d.pdf 

Internet - 

http://www.apubb.ro/wp-
http://www.ase.md/files/catedre/mgs/Management.pdf
http://www.ase.md/files/catedre/mgs/Management.pdf
http://www.spiruharet.ro/facultati/management-bucuresti/zone/eec8d4d8f9996085bb1bf0be0b139f0d.pdf
http://www.spiruharet.ro/facultati/management-bucuresti/zone/eec8d4d8f9996085bb1bf0be0b139f0d.pdf
http://www.spiruharet.ro/facultati/management-bucuresti/zone/eec8d4d8f9996085bb1bf0be0b139f0d.pdf
http://www.spiruharet.ro/facultati/management-bucuresti/zone/eec8d4d8f9996085bb1bf0be0b139f0d.pdf


  

 


