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I. Preliminarii. 

Unitatea de curs „Managementul în instituțiile de cultură” este inclusă în curricula disciplinelor de 
specialitate conform planului de învăţămînt.  
 
Unitatea de curs „Managementul în instituțiile de cultură” este una obligatorie care presupune o 
aprofundare în realizarea de valori şi obtinerea de venituri financiare si gestionare în domeniul 
culturii.  
 
Cunoştinţele acumulate la acestă disciplină îl va ajuta pe manager să gândească în perspectivă, să 
devină un om de concepţie, un om de cultură, un lider, un om al rezultatelor. 
Obiectivul fundamental al managementului cultural este descoperirea soluţiilor  organizatorice 
corespunzătoare, care să determine o activitate culturală eficace şi eficientă în domeniul social şi 
al economiei de piaţă.  
 
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoştinţe acumulate de la alte discipline: „Arta 
vorbirii scenice”, „Creaţia artistică de amatori”, „Practica de iniţiere”, „Munca cu copiii şi 
adolescenţii”. 
 
În rezultatul studierii acestui curs elevii trebuie să cunoască:  
 

 Managementul  Instituţiilor de Cultură. 
 Evoluţia managementului cultural. 
 Funcţiile managementului cultural 
 Managementul finanţelor şi resurselor umane în Instituţiile de Cultură 
 Organizarea procesului cultural. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală. 

Prin natura lor problemele conducerii instituţiilor culturale, sunt în linii mari, asemenea tuturor 
organizaţiilor. Ele au o structură organizatorică distinctă, un proces intern specific, foloseşte 
resurse proprii şi atrase, realizează "produse" şi "servicii" culturale în promovarea cărora sunt ele 
interesate şi specializate.  
 
Managementul instituţiei culturale constă în direcţionarea organizaţiei de profil cultural către o 
anume finalitate - producerea de valori în sens estetic, artistic, moral, spiritual, difuzarea, 
promovarea acestor valori, protejarea şi punerea în circulaţie a patrimoniului cultural. Astfel spus 
aflat în slujba cetăţeanului managementul se angajeaza în domeniul unei creativităţi sistematice si 
în atingerea unor obiective de cu o totul alta natură, diferite de cele prezente în sfera 
economicului. El devine astfel un determinant în timp ce cultura apare ca produs al acţiunii. 
 
Aflate în complementarităţi, o infuzie de management ştiinţific în cultura organizată instituţional 
induce la o serie de influenţe precum: 

a)      Creşterea gradului de raţionalitate a unor decizii. 
b)     Ordonarea şi disciplinarea efortului solidar. 
c)     Asigurarea unui climat organizaţional performant. 
d)     Descătuşarea forţelor creatoare latente. 
e)     Impulsionarea dezvoltării fenomenului cultural. 

                      f)      Alocarea judicioasă a resurselor. 
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III. Competenţe profesionale, specifice modulului. 

       CS1. Modelarea organizatorică a sistemului vieţii culturale. 
       CS2. Planificarea dezvoltării culturale.  
       CS3. Instituirea formelor şi modelelor de colaborare. 
       CS4. Dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. 
       CS5. Constituirea reţelelor culturale tematice. 
 

IV. Administrarea modulului. 

 

Semestrul Numărul de ore Modalitate de evaluare Numărul de credite 

Total Contact direct 
 

Lucrul 
indivi- 
dual Prelegeri 

 
Practică/ 
Seminar 

V 60 15 15 30 examen 2 
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V. Unităţi de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Evoluţia managementului în cultura 

UC1. Conceperea sistemului vieţii culturale şi 
modelarea organizatorică a sistemului 

1. Relaţia management - cultura 
2. Definirea managementului cultural  
3. Dreptul la cultura - drept inalienabil 
al omului 
4.Institutia culturala 
5.Cine sunt agenţii culturali  

A1. Respectarea puterii culturale a societăţii. 
A2.  Identificarea noilor stiluri şi curente ale Artei. 
A3. Utilizarea sporită a Internetului.  
A4. Clasificarea agenţilor culturali. 

2. Funcţiile managementului în Instituţiile  de Cultură 

UC2. Formarea bazei structurale a sistemului de 
management cultural 
 
  
 

6. Planificarea 
7.Conducerea 
8.Control-evaluare 
9.Coordonare 
10.Decizie 
 
  
 

A5. Identificarea funcţiilor managementului. 
A6. Integrarea aprofundată în domeniul 
managementului cultural. 
A7. Valorificarea potenţialului cultural şi 
ştiinţifico-educaţional 
A8.  Alegerea instrumentelor necesare de lucru 
A9.  Asumarea responsabilităţilor  

3. Managementul finanţelor în Instituţiile de Cultură  

UC3. Implimentarea capacităţilor de atragere a 
investiţiilor 
 
 
 

11. Bugetul statului 
12. Finanţarea Instituţiilor (din buget, 
şi cont special) 
13. Costuri, devize. Gestionare şi 
control. Aspecte 
14. Regulamentul unei activităţi 
(devizul de cheltuieli 

A11.  Soluţii de dezvoltare  
A12.  Valorificarea potenţialului personal al 
instituţiei 
A13.  Cunoaşterea principiilor şi valorilor 
culturale a diferitor ţări. 

4. Managementul Resurselor umane în Instituţiile de Cultură  

UC4. Crearea şi menţinerea relaţiilor între 
angajator şi angajaţi. 

15. Competenţa profesională (testare, 
concurs) 
16. SV 
17. Contractul individual de muncă 
18. Fişa postului 
19. Protecţia muncii în domeniu (condiţii 
de muncă) 

A14. Dezvolarea limbajului de comunicare şi 
convingere.  
A15.  Formularea SV personal 
A16. Distingerea diferitor tipuri de contracte de 
muncă 
A17. Simţul responsabilităţii şi riscului 
18. Manifestarea unei atitudini pozitive față de 
locul de muncă. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţămînt 

Nr. 
crt. 

 
Unităţi de învăţare 

 
 

             Numărul de ore  

 
 

Total 

Contact direct  
Lucrul  

individual 
Prelegeri Practică

/ 
seminar 

1. EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI ÎN 
CULTURĂ 

16 8 4 4 

2. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI ÎN 
INSTITUŢIILE DE CULTURĂ  

16 8 4 4 

3. MANAGEMENTUL FINANŢELOR ÎN 
INSTITUŢIILE DE CULTURĂ 

12 6 3 3 

4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
ÎN INSTITUŢIILE DE CULTURĂ  

16 8 4 4 

 Total 
 

60 30 15 15 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 

  Materii pentru studiul individual      
 

Produse de elaborat Modalităţi 
de evaluare 

Termeni de 
realizare 

                                                               1.  Evoluţia managementului în cultura 

Conceptul de culturală Descriere Comunicare  Săptămâna 1 

Contextul naţional al politicilor culturale Descriere Comunicare  Săptămâna 2 

Contextul global al politicilor culturale Eseu Analiză  Săptămâna 3 

Cultura ca şi formă de capital Referat Prezentare Săptămâna 4 

                                             2. Funcţiile managementului în Instituţiile de Cultură 

Diferenţe din perspectivă managerială a 
produselor întreprinderilor culturale  

Eseu Testare Săptămâna 5 

Natura „experienţei" livrate publicului.  Eseu Prezentare Săptămâna 6 
 

Ciclul de viaţă al produsului cultural  Descriere Comunicare  Săptămâna 7 

Managementul strategic al instituţiilor  
culturale  

Descriere Testare Săptămâna 8 

  Managementul evenimentelor.  Referat Prezentare Săptămâna 9 

3. Managementul finanţelor în Instituţiile de Cultură 

Cultura, piaţa şi elementul concurenţial, 
(elemente de organizare a 
întreprinderilor  
culturale în mai multe zone ale Europei, 
elemente de specificitate a pieţii 
produsului  
cultural, probleme de marketing cu 
referire la întrep. culturale).  

 
 

Prezentări Power 
Point 

 
 
 
 
 

 
 
Evaluarea  

 
 
Săptămâna 
10 
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Audienţa Descriede Prezentare Săptămâna 
11 

Cercetarea de marketing Eseu Comunicare 
scrisă 

Săptămâna 
12 

Politici de preţ şi generarea venitului Referat Evaluare Săptămâna 
13 

4. Managementul Resurselor umane în Instituţiile de Cultură 

Promovare şi relaţii publice  Descriere Comunicare Săptămâna 
14 

Distribuţia produsului cultural Referat  Prezentare Săptămâna 
15 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

1. Management public (referat) 

2. Cultura organizațională în sectorul public și non profit (eseu) 

3. Sisteme de Gestionare a Conflictelor 

4. Tehnici de Mediere 

5. Cultură și dezvoltare urbană. Rolul festivalurilor și a industriilor creative în dezvoltarea 
urbană 

IX. Sugestii metodologice 

Cultura, ca orice manifestare umană, poate şi trebuie să formeze obiectul managementului, 
întrucât managementul ştiinţific determină, în toate domeniile şi întodeauna, o amplificare a 
performanţelor. În ciuda acestei axiome tot mai larg difuzate, sunt încă multe domenii majore ale 
activităţii umane în care manifestarea ştiinţei managementului profesionist se află într-un stadiu 
incipient. Printre aceste se enumeră şi cultura.  
Curriculumul la unitatea de curs „Managementul în instituțiile de cultură”, cuprinde diverse unităţi 
de învăţare ce ţin de o viziune largă asupra rolului oamenilor de cultură şi a culturii în general în 
societate. 
 
Pentru studierea acestui modul se propune. 

- Reliefarea interdependenţelor dintre management şi cultură, din perspectiva dezvoltării 
culturii şi a creşterii performanţelor sale în contextul globalizării. 

- Abordarea sistemică a managementului în cultură. 
- Evidenţierea cu pregnanţă a numeroaselor particularităţi ale proceselor de management şi 

subsistemelor de management în cultură. 
- Fundamentarea modalităţilor de utilizare a unor concepte şi abordări metodologice de 

bază în domeniul cu o specificitate atât de ridicată care este cultura. 
- Schiţarea unui raţional şi binevenit program de profesionalizare a managementului în 

cultură, cu reflectarea la un nivel apreciabil a stării actuale din ţară, atât din punct de 
vedere cultural, cât şi din punct de vedere economic. 

-  
Însuşirea viziunii promovate în această unitate de curs este de natură să le potenţeze elevilor 
capacitatea de a înţelege, acţiona şi conduce efficient şi eficace în cultură, la nivelul standardelor 
internaţionale. 
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Nr. 
crt
. 

Unitatea de 
învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Evoluţia 
managementului în 
cultura 

 Povestire 

 Explicație 

 Demonstrare 

 Instructaj  

 Anchete  

 Prezentare 

2.  Funcţiile 
managementului în 
Instituţiile de 
Cultură 

 Expunere 
didactică 

 Tehnici 
video 

 Demonstrație 

 Conversația 

 Analiza 

 Argumentare 

 Prezentare 

3.  Managementul 
finanţelor în 
Instituţiile de 
Cultură 

 Povestire 

 Prezentare 

 Discuție colectivă 

 Demonstrația  

 Anchete  

 Analiza 

 Argumentare 

4.  Managementul 
Resurselor umane 
în Instituţiile de 
Cultură 

 Povestire 

 Explicație 

 Observația 

 Demonstrația 

 

 Învățare prin 
descoperire 

 Prezentarea 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Într-o societate cum e a noastră, în care nici în economie, şi cu atât mai puţin în cultură, succesul 
în muncă şi afaceri nu este considerat esenţial, iar viitorul aproape că frizează miracolul atunci 
când este vorba de managementul cultural.  Aplicarea cu precădere a  acestei unităţi de curs în 
instituţiile de învăţământ artistic constituie un pas real în realzarea adevăraţilor manageri culturali, 
care în ziua de azi sunt mai puţin creativi şi nu dezvoltă cultura în vederea durabilităţii unei 
comunităţi.  
 
Evaluarea periodică pe parcursul întregului semestru la lecţiile teoretice şi practice în scopul 
estimării competenţelor specifice şi instrumentale,  va contribui la acapararea noilor cunoştinţe a 
managerul cultural, care  trebuie să aibă o vastă şi solidă cultură generală, să înveţe să fie 
organizat, tenace, răbdător, riguros, vizionar, să  îşi asume riscurile, să-şi dezvolte simţul artistic şi 
abilităţile în realizarea contactelor şi să fie  rezistent la stres dând astfel dovadă de  calităţi de 
manager.  
 
Ca mai apoi specializânduse într-un domeniu specific, să poată face faţă cerinţelor în permanentă 
schimbare. 
  
Managementul cultural defineşte spaţiul în interiorul căruia se pot realiza condiţiile creaţiei 
culturale şi, mai ales, artistice, formele implementării acesteia şi ale receptării lor de către publicul 
larg. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză; 

 Corectitudinea formulării gândului; 

 Exprimare corectă; 

 Respectarea termenilor de elaborare; 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona 
mesajul lucrării supuse rezumării; 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic; 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Pătrunderea în esență și orientarea în conținutul 
temei. 

2. Fișa de post  Indicarea organizației; 

 Denumirea postului ; 

 Titularul postului ; 

 Descrierea postului;  

 Competențe profesionale ; 

 Poziția în organigramă și relații organizaționale ; 

 Sfera de răspundere și competență;  

 Atribuții ; 

 Restricții ; 

 Alte responsabilități;  

 Condițiile postului de muncă. 

3. Agenda formării 
profesionale. 

 Veridicitatea agendei; 

 Corectitudinea formulării conținutului; 

 Structurarea și sistematizarea informației; 

 Respectarea normelor ortografice. 

4. Referat.  Corespunderea referatului temei ; 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei; 

 Coerența și logica expunerii; 

 Gradul de originalitate și de noutate; 

 Nivelul de erudiție ; 

 Modul de structurare a lucrării. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii. 

Sălile de clasă să corespundă cerinţelor actuale ale învăţământului de calitate, dotate cu tablă  

interactivă sau proiector multimedia, boxe calculator. 

Conexiune la internet reţea cu fir şi reţea fără fir, ca elevii în caz de necesitate să aibă acces la  

consultarea surselor bibliografice în timpul orelor. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor. 

Nr.crt Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 
procurată resursa. 

Numărul de 
exemplare 
disponibile. 

1.  NĂSTASE M. „Cultura organizational şi 
managerială”, Bucureşti ed. ASE, 2004 
 

Bibliotecă 1 
 

2.  NĂSTASE, M. „Lideri, leadership şi 
organizaţia bazată pe cunoştinţe, Bucureşti, 
Editura ASE, 2007 

Bibliotecă 1 
 

3.  ZECHERU Vasile: „Management în cultură” 
(Ed. Litera Internaţional, Bucureşti 2002) 
 

Bibliotecă 1 
 

4.  www.google.com 

 
Internet - 

5.  Managementul instituţiilor publice de 
cultură: Legea nr. 185/2014 
 

Internet - 

6.  https://image.slidesharecdn.com/politicicul
turale-republicamoldova 
 
 

Internet - 
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