
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  de Teologie şi Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LEGISLAŢIE ŞI IMPRESARIAT 

ARTISTIC  

2.2. Cod disciplină MR 305 

2.3. Titularul activităţii de curs Maria Angela URECHE  

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

Op, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
28 din care: 3.5. curs 28 

  

3.6. seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 12 

Alte activităţi 97 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28  

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  Cunoaşterea şi înţelegerea unor noţiuni generale de drept necesare desfăşurării 

activităţilor de impresariat artistic  

 Fundamentarea rolului dreptului în protecţia drepturilor participanţilor la activităţile de 

impresariat artistic 

 Cunoaşterea şi înţelegerea rolului comunicării şi negocierii în activitatea de impresariat 

artistic  

 Însuşirea cunoştinţelor necesare privind încheierea contractelor juridice în activitatea 

de impresariat artistic 

Competenţe transversale  Competenţe cognitive: Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe 

profesionale şi transversale necesare în activitatea de impresariat artistic. 

 Competenţe profesionale: Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţii de a comunica, 

negocia şi încheia contracte de impresariat artistic. Creşterea randamentului în 

organizarea întâlnirilor de afaceri şi prospectarea pieţei artistice. Dezvoltarea 

capacităţii de a argumenta şi susţine în public cunoştinţele dobândite.  

 Competenţe afectiv-valorice: Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii în 

concordanţă cu textul legii, având în vedere fiecare caz de impresariat artistic; 

Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare corect şi real; Capacitatea de a 

avea un comportament în concordanţă cu principiile deontologiei profesionale; 

Capacitatea de adaptare la noi situaţii; Dezvoltarea spiritului profesional la încheierea 

contractelor de impresariat, în promovarea artiştilor impresariaţi dar şi monitorizarea 

derulării contractelor de prestaţie artistică.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind 

activitatea de impresariat artistic având în vedere legislaţia incidentă 

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşte noţiuni elementare privind comunicarea şi negocierea; 

 înţelege elementele juridice de bază privind activitatea de impresariat artistic; 

 realizează prospectarea pieţei artistice şi impresarierea producţiilor artistice  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în studiul Legislaţiei şi impresariatului artistic  

Prezentarea disciplinei (obiectul, împărţirea materiei, metoda de 

studiu,...); Structura şi bibliografia disciplinei de studiu. 

Prelegere 2 ore fizice 

Noţiuni fundamentale despre drept şi societate 

Originea dreptului. Definirea şi esenţa dreptului. Dreptul şi 

societatea, politica şi  morala. Principiile fundamentale ale dreptului. 

Prelegere 2 ore fizice 

Norma juridică 

Noţiune şi definiţie. Trăsăturile şi structura normei juridice. 

Clasificarea normelor juridice. Acţiunea normelor juridice în timp, în 

spaţiu şi asupra subiectelor de drept. 

Prelegere 2 ore fizice 

Raportul juridic 

Noţiune şi definiţie. Trăsăturile şi elementele raportului juridic. 

Clasificarea raporturilor juridice. Formarea, modificarea şi încetarea 

acestora. 

Prelegere 2 ore fizice 

Capacitatea juridică 

Noţiuni generale privind capacitatea juridică. Capacitatea juridică 

civilă, penală, administrativă, comercială şi de dreptul muncii, 

incidentă impresariatului artistic  

Prelegere 2 ore fizice 

Comunicarea în afaceri 

Reguli de bază şi tipologia comunicării. Mijloace şi tehnici de 

comunicare. Comunicarea interactivă.  

Prelegere 2 ore fizice 



Comportamentul în afaceri 

Organizarea întâlnirilor de afaceri. Comportamentul în cadrul 

întâlnirilor cu clientul. Principii şi reguli comportamentale pentru a 

reuşi în afaceri. 

Prelegere 2 ore fizice 

Strategia şi tehnica negocierilor 

Iniţierea. Strategii, tactici şi stiluri de negociere. Finalizarea 

negocierilor. 

Prelegere 2 ore fizice 

Managementul negocierii afacerilor 

Obiectivul, organizarea, pregătirea, desfăşurarea, argumentarea şi 

strategia negocierii. Tactica şi tehnica de negociere. Administrarea 

procesului de negociere. 

Prelegere 2 ore fizice 

Prospectarea pieţei artistice şi elaborarea ofertelor de prestaţie 

artistică 

Identificarea artiştilor şi a potenţialilor beneficiari. Culegerea şi 

analiza datelor privind concurenţa. Elaborarea studiului de piaţă. 

Selecţia cererilor de ofertă şi a artiştilor impresariaţi. Elaborarea 

ofertelor de prestaţie artistică.   

Prelegere 2 ore fizice 

Selecţionarea artiştilor şi promovarea artiştilor impresariaţi 

Evaluarea artiştilor neconsacraţi. Selecţia artiştilor consacraţi. 

Stabilirea termenilor precontractuali. Stabilirea bugetului pentru 

promovare şi alegerea tipului de promovare. Organizarea şi 

participarea la manifestări promoţionale. 

Prelegere 2 ore fizice 

Contractele civile şi comerciale. Contractul de impresariat 

artistic 

Noţiuni generale privind contractele civile si comerciale. Tipuri de 

contracte. Model şi analiza contractului de impresariat artistic. 

Prelegere 2 ore fizice 

Negocierea contractelor de prestaţie artistică. Încheierea 

contractelor de impresariat artistic 

Susţinerea ofertei de prestaţie artistică. Negocierea clauzelor 

contractuale şi obţinerea acceptului din partea beneficiarului. 

Întocmirea proiectului de contract, prezentarea acestuia şi negocierea 

clauzelor contractuale. Încheierea contractului de impresariere. 

Prelegere 2 ore fizice 

Monitorizarea derularii contractelor de prestaţie artistică şi 

acordarea de asistenţă la încheierea contractelor între artişti şi 

beneficiari  

Culegerea de informaţii privind contractele în derulare şi propunerea 

de soluţii privind eliminarea disfuncţionalităţilor. Mediaerea 

dialogului dintre părţi şi rezolvarea diferitelor disensiuni. Verificarea 

modului de încheiere a contractului între artist şi beneficiar. 

Prelegere 2 ore fizice 

8.2 Bibliografie 

1. Hinescu A., Hinescu E.M., URECHE Maria, Managementul resurselor umane, Cluj Napoca, 

edit.Napoca Star, 2010. 

2. Hinescu A., Todoran R.M., URECHE Maria, Cîmpean V., Cîmpean M., Managementul afacerilor, Alba 

iulia, edit.Altip, 2010. 

3. POPA N., Teoria generală a dreptului, Bucureşti, edit.CH Beck, 2012. 

4. STĂNCIULESCU L., CĂRPENARU S., Contracte civile şi comerciale, Bucureşti, edit.Hamangiu, 

2009. 

5. OG nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic 

6. Legea nr.353/2007 privind aprobarea cu modificări a OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 

7. HG 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi 

avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau 



retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic. 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului sunt elaborate în conformitate cu programele analitice aprobate de Sinodul BOR şi sunt 

corelate cu  cele ale facultăţilor de teologie ortodoxă din ţară şi din spaţiul european, precum şi în acord cu 

solicitările profesionale ale instituţiilor de ocrotire socială ale Bisericii, cu legislaţia în domeniu şi cu 

standardul ocupaţional pentru impresariatul artistic. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Colocviu  80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Referat cu aplicaţii 

practice 
20% 

- Activitate la seminar -  

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 (cinci) 
-  Cunoaşte, înţelege şi explică corect noţiunile ce ţin de impresariatul artistic; 

- Cunoaşte şi aplică legislaţia incidentă în mod corespunzător; 

- Elaborează şi prezintă un referat cu aplicaţie practică; 

- Cunoaşte conţinutul unui contract cadru de impresariat artistic, ii poate negocia clauzele şi îl poate încheia. 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 25.06.2013     ……………..………….           …………………………. 

 

Data avizării în catedră      Semnătura director de departament 

 

   3.07.2013.       ……………………. 
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