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I. Preliminarii. 

Unitatea de curs „Managementul artistic” este inclusă în curricula disciplinelor de specialitate 
conform planului de învăţământ aprobat de Ministerul Culturii și Ministerul Educației la data de 
31.10.2016, nr. de înregistrare 129 Ministerul Educaţiei 16/SC 31.10.2016. 

 
Unitatea de curs „Management artistic” este una obligatorie care presupune o aprofundare 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. Vor fi capabili să 
iniţieze programe culturale competitive pentru atragerea publicului la consumul cultural, să 
gestioneze în mod eficient resursele financeare, să stimuleze colaboratorii, să promoveze talente  
etc. 
 
Pentru studierea acestui modul sunt necesare cunoştinţe acumulate de la alte discipline: „Arta 
vorbirii scenice”, „Creaţia artistică de amatori”, „Practica de iniţiere”, „Management general”, 
„Istoria culturii şi a civilizaţiei universale”.  
 
În rezultatul studierii acestui curs elevii trebuie să cunoască:  
 

 Ce este un proiect cultural. 
 Scopul unui proiect 
 Etapele unui proiect 
 Cum atragem investiţii în susţinerea şi realizarea proiectului. 
 Managementul echipei de proiect 
 Cunoaşterea cazurilor de succes în managementul calităţii. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală. 

Cultura este adânc implicată în întregul process al schimbării, în sensul că nici un proiect de 
reformă economică şi nici un program politic eficient nu pot fi concepute în afara perspectivei 
valorice prefigurate de cultura unei societăţi. Se schimbă cererea de cultură în societate, se 
impune schimbarea ofertei agenţilor culturali. De aceea prin realizarea planului de învăţământ ne 
propunem formarea specealiştilor capabili să proiecteze, organizeze şi să desfăşoare activităţi 
manageriale eficiente conform standardelor naţionale şi internationale. 

III. Competenţe profesionale, specifice modulului. 

       CS1. Demonstrarea cunoştinţelor fundamentale de elaborare, de implementare şi de  
               evaluare a unui proiect 
       CS2. Conceperea unei atitudini pro-active, în vederea promovării noului, a manifestării  
                iniţiativei în viaţa personală, socială şi profesională. 
      CS3. Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita în viaţa personală,  
               socială şi profesională, aşa cum sunt: rezolvare de probleme, comunicare eficientă şi   
              colaborare, luare de decizii, gândire critică, negociere.       
       CS4. Realizarea corelaţiilor intra-inter şi pluridisciplinare privind pregătirea în management. 
       CS5. Dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. 
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IV. Administrarea modulului. 

 

Semestr
ul 

Numărul de ore Modalitate de evaluare Număru
l de 

credite 
Total Contact direct 

 
Lucrul 
indivi- 
dual Prelegeri 

 
Practică/ 
Seminar 

VIII 60 30  30 Examen 2 
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V. Unităţi de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Ciclul de viaţă al proiectului 

UC1. Utilzarea noţiunilor specifice 
managementului proectelor în elaborarea, 
derularea, simularea derulării unui proiect.  

 
 

1. Scopul unui proiect cultural 
2. Etapele unui proiect 
3. Proiecte naţionale – proiecte europene 
 

A1. Proiectarea etapelor unui proiect. 
A2. Respectarea puterii culturale a societăţii.  
A3. Utilizarea sporită a Internetului în identificarea 
partenerilor. 

2. Elaborarea proiectului 

UC2. Manifestarea iniţiativei şi a 
responsabilităţii în realizarea unui proiect. 
 
  
 

4. Identificarea pecesităţii proiectului 
5. Identificarea grupurilor ţintă 
6. Scopul şi obiectivele proiectului 
7. Activităţile proiectului: planificarea în timp a 
activităţilor/ 
subactivităţilor 
8. Rezultatele preconizate ale proiectului 
9. Resurse necesare pentru realizarea unui 
proiect (umane, material, informaţionale, 
financeare) 
10. Bugetul proiectului 
- estimarea cheltuielilor pe activităţi/subactivităţi 
- estimarea potenţialelor surse de venituri 
- întocmirea bugetului 

A4. Invocarea problemei în vederea elaborării unui 
proiect. 
A5. Aptitudini specifice manageriatului artistic. 
A6. Determinarea şi definirea obiectivelor. 
A7. Alegerea instrumentelor necesare de lucru  
A8.  Valorificarea potenţialului în vederea selectării 
resurselor 
A9.  Dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă 
A10.  Asigurarea succesului. 
  

2. Implementarea proiectului 

UC3. Practicarea spiritului de echipă la 
implimentarea şi derularea proiectului 
propus. 

 
 

11. Punerea în practică a proiectului 
12. Managementul echipei de proiect 
13. Monitorizarea şi controlul proiectului 
14. Factorii de risc 

A11.  Valorificarea potenţialului personal. 
A12.  Soluţii de dezvoltare  
A13.  Cunoaşterea principiilor şi valorilor culturale. 
A14.  Asumarea responsabilităţilor şi riscului. 

4. Evaluarea proiectului 

UC4. Determinare indicatorilor de evaluare 
care pot fi utilizaţi în context diferit, atât în 
activitatea culturală cât şi în alte domenii. 

 
 

15.  Evaluarea proiectului propus (internă, 
externă) 
26. Indicatorii de evaluare a proiectului (de 
eficienţă, de eficacitate) 

A15. Evaluarea eficientă. 
 
A16. Participarea la evaluarea proiectului propus, 
prin raportare la indicatori. 
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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.   
CICLUL DE VIAŢĂ A PROIECTULUI 

12 6 3 3 

2. ELABORAREA PROIECTULUI  24 12 6 6 

3. IMPLEMENTAREA PROECTULUI 
 

16 8 4 4 

4. EVALUAREA PROECTULUI 
 

8 4 2 2 

 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.  Ciclul de viaţă al proiectului 

Proiecte Culturale: Definiţie şi 
caracteristici. 

Descriere Comunicare  Săptămâna 1 

Instituţii finanţatoare de proiecte. Studiu de caz Analiză Săptămâna 2 

2. Elaborarea proiectului 

Capacitatea asociaţiei de a realiza 
proiectul. 

Explicaţia  Prezentare Săptămâna 3 

Fundamentarea obiectivelor. Eseu Comunicare  Săptămâna 4 

Originalitatea şi performanţe, resurselor 
umane. 

Eseu Testare Săptămâna 5 

Importanţa culturală a proiectului  Prezentări Power 
Point 

Prezentare Săptămâna 6 
 

Actualitatea proiectului, încadrarea în 
obiectivele şi acţiunile strategice de 
dezvoltare a culturii naţionale 

Descriere Comunicare  Săptămâna 7 

Alternativa culturală 
 

Descriere  Testare Săptămâna 8 

3. Implementarea proiectului 

Durabilitatea proiectului  Prezentări Power 
Point 

Evaluarea  Săptămâna 9 

Parteneriatul în cadrul unui proiect Referat  Prezentare Săptămâna 
10 

Impactul proiectului 
 

Eseu  Comunicare Săptămâna 
11 

Managementul riscurilor. Lectura sau lucrul cu 
manualul 

Conversaţia Săptămâna 
12 

Modele de proiecte culturale Lucrări practice Prezentare Săptămâna 
13 
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4. Evaluarea proiectului 

Calitatea mecanizmului de monitorizare şi 
evaluare a rezultatelor 

Eseu  Comunicare 
scrisă 

Săptămâna 
14 

Realizarea şi prezentarea unui proiect 
cultural 

Elaborare de proiecte Tehnicile 
video, 
prezentare 

Săptămâna 
15 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

1. Glosar de termeni de specialitate. 
2. Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli . 
3. Ghidul evaluatorului pentru proiecte culturale. 

 
IX. Sugestii metodologice 

Prezentul curriculumul la unitatea de curs „Management Artistic”, cuprinde diverse unităţi de 
învăţare ce ţin de o viziune largă asupra rolului oamenilor de cultură şi a culturii în general în 
societate. 
Este un instrument de lucru care se adresează profesorilor care predau în colegii această 
disciplină, fiind concepută în aşa fel încât să le permită acestora: 

� - să-şi orienteze propria activitate înspre formarea la elevi a competenţelor specifice 
domeniului. 

� - să-şi manifeste creativitatea şi să-şi adecveze demersurile didactice la particularităţile 
elevilor cu care lucrează. 

Dezvoltarea competenţelor cheie, considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv-
educative şi orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice, accentuarea caracterului 
practic-aplicativ al disciplinei presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile. 
Cursul îşi propune obţinerea unui bagaj cât mai mare de informaţii din domeniul managementului 
artistic care sa le permită elevilor să se adapteze cerinţelor actuale ale artei. Acest lucru va permite 
o intrare mai rapidă şi mai eficientă pe piaţa muncii. 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Ciclul de viaţă 
al proiectului 

 Simularea  

 Explicație 

 Demonstrare 

 Instructaj  

 Anchete  

 Prezentare 

2.  Elaborarea 
proiectului 

 Problematizarea 

 Tehnici video 

 Învăţarea prin 
descoperire 

 Conversația 

 Analiza 

 Argumentare 

 Prezentare 

3.  Implementar
ea proiectului 

 Simularea 
Prezentare 

 Discuție colectivă 

 Jocuri de rol 

 Analiza 

 Argumentare 

4.  Evaluarea 
proiectului 

 Tehnici video 

 Discuţia colectuvă 

 Observația 

 Studiu de caz 

 

 Instruirea 
asistată de 
calculator 

 Prezentarea 

http://www.afcn.ro/media/glosar%20de%20termeni%20martie%202017%20%20%201.pdf
http://www.afcn.ro/media/Formularul%20pentru%20descrierea%20bugetului%20de%20venituri%20si%20cheltuieli.xls
http://www.afcn.ro/media/Ghid%20evaluare%20final.pdf
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. În perspectiva unui demers 
educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu preponderenţă a evaluării 
continue, formative. Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, recomandăm 
utilizarea unor forme şi instrumente complementare, cum sunt: autoevaluarea, evaluarea în 
perechi, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. Procesul de evaluare 
va pune accent pe: 

- corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de 
programa şcolară; 

- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; 
- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor 

dobândite în contexte non-formale sau informale; 
- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare. 

 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Glosar de termeni 

 

 Nivelul de erudiţie. 

 Coerenţa şi logica expunerii. 

2.  Rezumat oral  Formularea termenilor specifici domeniului pe înţelesul 
tuturor.  

 Definirea unei probleme şi analiza acesteia utilizând 
„diagrama Ishikawa”. 

 Identificarea cauzelor principale ale unor probleme, 
finalizat prin realizarea „diagramei Ishikawa”. 

3. Elaborare de proiect  Exerciţii de elaborare a obiectivelor proiectului, utilizând 
acronimul SMART ca listă de verificare a corectitudinii 
formulării obiectivelor. 

 Planificarea în timp a activităţilor/subactivităţilor proiectului, 
prin utilizarea diagramei Gantt. 

 Aplicarea analizei SWOT pentru analizarea unui potenţial 
promotor de proiect şi definirea modalităţilor în care acesta 
se poate implica în proiect; 

 Exerciţii de întocmire a bugetului unui proiect, pornind de la 
activităţi şi subactivităţi, de la resursele necesare pentru 
fiecare activitate/subactivitate propusă şi încadrate în buget 
pe categorii de cheltuieli. 

 Exerciţii de exemplificare a unor indicatori de monitorizare a 
proiectului (de input, de output, de rezultat, de impact). 

 Analizarea riscurilor care pot interveni în derularea 
proiectului propus, precum şi a unor măsuri de atenuare a 
riscurilor  

        identificate. 
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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. BROWN Mark, Managementul proiectelor, Editura 
Cosmos Viking Pinguin, 2005 

Bibliotecă 1 
 

2. CORBEANU Aura: ,,Managementul proiectelor 
culturale” (Ed. Comunicare.ro, Bucureşti 2000). 

Bibliotecă 1 

2 GHERGUŢ Alois, Ciprian CEOBANU, Elaborarea şi 
managementul proiectelor în serviciile 
educaţionale. Ghid practic, Editura Polirom, Iaşi, 
2009. 

Bibliotecă 1 
 

3  
NEDELCU Dumitru, Managementul proiectelor, 
aspecte teoretice si practice, Ed. Politehnium, Iaşi, 
2005. 

Bibliotecă 1 
 

4 OPREA  Dumitru, Managementul 
proiectelor: teorie şi cazuri practice, 
Sedcom Libris, Iaşi, 2001 Radu VICTOR 
(coord.), Managementul proiectelor, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

Bibliotecă 1 
 

5. Managementul proiectului – ghid pentru formatori 
şi cadre didactice, M.E.C, Consiliul Naţional pentru 
pregătirea profesorilor, 2001 

 
 

Internet 

 
 
- 

6. http://www.nemzetiszinhaz.ro/fileadmin/user_upl
oad/Proiect-de-management-pentru-perioada-
2016-2021.pdf 
 
 

 
Internet 

 
- 

7.  http://www.cjhunedoara.ro/documente/anunturi/
PROIECT%20DE%20MANAGEMENT%20TEATRU%20
DEVA%202015-2020.pdf 
 

 
Internet 

 
- 

http://www.nemzetiszinhaz.ro/fileadmin/user_upload/Proiect-de-management-pentru-perioada-2016-2021.pdf
http://www.nemzetiszinhaz.ro/fileadmin/user_upload/Proiect-de-management-pentru-perioada-2016-2021.pdf
http://www.nemzetiszinhaz.ro/fileadmin/user_upload/Proiect-de-management-pentru-perioada-2016-2021.pdf
http://www.cjhunedoara.ro/documente/anunturi/PROIECT%20DE%20MANAGEMENT%20TEATRU%20DEVA%202015-2020.pdf
http://www.cjhunedoara.ro/documente/anunturi/PROIECT%20DE%20MANAGEMENT%20TEATRU%20DEVA%202015-2020.pdf
http://www.cjhunedoara.ro/documente/anunturi/PROIECT%20DE%20MANAGEMENT%20TEATRU%20DEVA%202015-2020.pdf


1/10 
 

 


