
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE MUZICA ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii TEATRU 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (LB. ROMÂNĂ)-ACTOR 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina MANAGEMENT CULTURAL 

2.2 Titular activităţi de curs Conf univ. Dr. DARIDA ȘTEFAN-ANDREI 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei C 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 3
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 42 

3.6 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 - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 

Conf univ. Dr. DARIDA ȘTEFAN-ANDREI 
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 Selectarea şi utilizarea adecvată a teoriilor şi a conceptelor de bază specifice artei actorului.

 Elaborarea şi interpretarea adecvată a unui rol (personaj dramatic), prin utilizarea capacităţii de

gîndire scenică şi a abilităţilor creative.

 Utilizarea elementelor de expresivitate corporală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Identificarea şi interpretarea datelor referitoare la contextul socio-cultural aferent rolului şi sintetizarea

lor într-o viziune unitară.

 Aplicarea de metode şi de strategii specifice pentru dezvoltarea rolului educaţional al teatrului în

societate.
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 - Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului

deontologic.

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Cunoaşterea şi dezvoltarea cunoştinţelor despre legislaţia privind 

reglementarea activităţii instituţiilor de cultură, a drepturilor şi în acelaşi timp şi a 

obligaţiilor artiştilor după finalizarea studiilor universitare în concordanţă cu 

cerinţele de „supravieţuire” ale artistului într-o economie de piaţă; în cadrul cursului 

studenţii vor beneficia de informaţii cu caracter juridic şi legislativ, cu preponderenţă 

din domeniul dreptului civil, cu implicaţii şi în dreptul comercial, specifice domeniului 

cultural şi al instituţiilor artistice. Aprofundarea cunoştinţelor dobândite prin discuţii 

şi rezolvări pe cazuri de speţă concrete. Dobândirea de experienţă practică prin 

realizarea şi prezentarea unor proiecte de contracte vizând drepturile şi obligaţiile 

artiştilor interpreţi şi executanţi, autorilor sau titularilor de drepturi de autor. 

7.2 Obiectivele specifice . Cursul îşi propune să ofere cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru 
întocmirea, interpretarea şi executarea unui contract de cesiune a drepturilor 
de autor. Necesitatea acestor cunoştinţe este cu atât mai mare cu cât în 
perspectiva viitoare toate activităţile desfăşurate individual, ca persoane fizice 
autorizate sau în grup, sub forma unor organizaţii culturale vor presupune 
cunoştinţe minime de legislaţie în domeniul instituţiilor artistice. Dobândirea de 
experienţă practică prin elaborarea de către studenţi a unor proiecte de 
contracte de cesiune a drepturilor de autor, a unor contracte de prestaţii 
artistice, a unui proiect de înfiinţare de asociaţie sau fundaţie 
nonguvernamentală, conform dispoziţiilor legale în vigoare, având ca obiect 
acţiuni şi activităţi cultural-artistice, discuţii pe tema legilor de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor artistice. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Noţiuni general-introductive de legislaţie 
civilă, cunoaşterea unor termeni de 
specialitate juridică. Consideraţii cu privire la 

Explicatie, Demonstratie 



obligaţiile civile. Definiţia obligaţiei civile. 

Raportul juridic civil. 

- Structura rap. Juridic civil:

1. Subiectele rap. j. civ.;

2. Conţinutul rap. j. civ.;

3. Obiectul rap. j. civ.;

4. Sancţiunea rap. j. civ. .

Contractul - principalul izvor al obligaţiilor 

civile: 

- Definiţia contractului;
- Acordul de voinţe;
- Clasificare.

Încheierea contractului. 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Etapaele elaborării unui proiect cultural 

BIBLIOGRAFIE 

1. Ioan Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale - Curs universitar - Ediţia a
2-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006;

2. Prof. univ. dr. Liviu Pop, Drept civil roman, Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000;

3. Prof. univ. dr. Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi Dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 2001;

4. Revista "Dreptul";
5. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată prin Legea nr. 

285 din 23 iunie 2004;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic precum şi Legea nr. 353 din 3 decembrie 2007 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 2007 privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificări;

7. Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent;

8. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 50% 

Referat sau eseu elaborat de fiecare 
student în parte în urma parcurgerii 
conţinutului tematic; 

Examinare scris 50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 



9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Eelaborarea repertoriului individual

Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs :

 Conf. Univ. Dr. Stefan Darida 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.2 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE MUZICA ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii TEATRU 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (LB. ROMÂNĂ) 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina  MANAGEMENT CULTURAL 

2.2 Titular activităţi de curs Conf univ. Dr. DARIDA ȘTEFAN-ANDREI 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei O 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 3 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 42 

3.6 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 - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 

Conf univ. Dr. DARIDA ȘTEFAN-ANDREI 
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 Selectarea şi utilizarea adecvată a teoriilor şi a conceptelor de bază specifice artei actorului.

 Elaborarea şi interpretarea adecvată a unui rol (personaj dramatic), prin utilizarea capacităţii de

gîndire scenică şi a abilităţilor creative.

 Utilizarea elementelor de expresivitate corporală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Identificarea şi interpretarea datelor referitoare la contextul socio-cultural aferent rolului şi sintetizarea

lor într-o viziune unitară.

 Aplicarea de metode şi de strategii specifice pentru dezvoltarea rolului educaţional al teatrului în

societate.
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 - Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului

deontologic.

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Cunoaşterea şi dezvoltarea cunoştinţelor despre legislaţia privind 

reglementarea activităţii instituţiilor de cultură, a drepturilor şi în acelaşi timp şi a 

obligaţiilor artiştilor după finalizarea studiilor universitare în concordanţă cu 

cerinţele de „supravieţuire” ale artistului într-o economie de piaţă; în cadrul cursului 

studenţii vor beneficia de informaţii cu caracter juridic şi legislativ, cu preponderenţă 

din domeniul dreptului civil, cu implicaţii şi în dreptul comercial, specifice domeniului 

cultural şi al instituţiilor artistice. Aprofundarea cunoştinţelor dobândite prin discuţii 

şi rezolvări pe cazuri de speţă concrete. Dobândirea de experienţă practică prin 

realizarea şi prezentarea unor proiecte de contracte vizând drepturile şi obligaţiile 

artiştilor interpreţi şi executanţi, autorilor sau titularilor de drepturi de autor. 

7.2 Obiectivele specifice . Cursul îşi propune să ofere cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru 
întocmirea, interpretarea şi executarea unui contract de cesiune a drepturilor 
de autor. Necesitatea acestor cunoştinţe este cu atât mai mare cu cât în 
perspectiva viitoare toate activităţile desfăşurate individual, ca persoane fizice 
autorizate sau în grup, sub forma unor organizaţii culturale vor presupune 
cunoştinţe minime de legislaţie în domeniul instituţiilor artistice. Dobândirea de 
experienţă practică prin elaborarea de către studenţi a unor proiecte de 
contracte de cesiune a drepturilor de autor, a unor contracte de prestaţii 
artistice, a unui proiect de înfiinţare de asociaţie sau fundaţie 
nonguvernamentală, conform dispoziţiilor legale în vigoare, având ca obiect 
acţiuni şi activităţi cultural-artistice, discuţii pe tema legilor de organizare şi 
funcţionare a instituţiilor artistice. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Cu privire la Legea nr. 8/1996 privind

Explicatie, Demonstratie 



dreptul de autor şi drepturile conexe, 

prezentare, cunoaştere, aspecte practice: 

- Noţiuni generale privind dreptul de 
autor; 

- Importanţa dreptului de autor; 
- Noţiunea de autor şi de subiect al

dreptului de autor: Opera comună şi Opera 
colectivă; 

- Obiectul dreptului de autor; 
- Categorii de opere protejate. Operele

derivate; 

- Conţinutul dreptului de autor. 
Drepturile morale şi drepturile patrimoniale; 

- Durata drepturilor patrimoniale de 
autor; 
Valorificarea/transmiterea drepturilor de 
autor.    Cesiunea   drepturilor patrimoniale 
de autor. Contractul de cesiune a drepturilor 
patrimoniale de autor. 

- Alte contracte care fac obiectul drepturilor
Patrimoniale de autor. Contractul de 
reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală;
Reguli/reglementări speciale pentru unele 
categorii de operă; Operele de artă plastică, de 
arhitectură şi fotografice; Drepturile conexe
dreptului de autor şi drepturi sui-generis;
Reglementări comune autorilor, artiştilor 
interpreţi sau executanţi şi producătorilor de 
înregistrări sonore şi audiovizuale; Organismele
de gestiune colectivă a drepturilor de autor
şi a drepturilor conexe. 

- Prezentare, discuţii, analiza şi aspecte
practice cu privire la Ordonanţa Guvernului nr.
21 din 2007 privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic precum şi Legea
nr. 353 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 2007 privind
instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte precum şi desfăşurarea activităţii
de impresariat artistic, cu modificări.

- Prezentare, discuţii, analiza şi aspecte practice 
cu privire la Legea nr. 300 din 28 iunie 2004
privind autorizarea persoanelor fizice şi a
asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent.

- Prezentare, discuţii, analiza şi aspecte practice 
cu privire la Ordonanţa Guvernului nr. 26 din
2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Elaborarea unui proiect cultural 



BIBLIOGRAFIE 

1. Ioan Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale - Curs universitar - Ediţia a
2-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006;

2. Prof. univ. dr. Liviu Pop, Drept civil roman, Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
3. Prof. univ. dr. Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi Dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
4. Revista "Dreptul";
5. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic precum şi Legea nr. 353 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
21 din 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic, cu modificări;

7. Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent;

8. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 50% 

Referat sau eseu elaborat de fiecare 
student în parte în urma parcurgerii 
conţinutului tematic; 

Examinare scris 50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Elaborarea repertoriului individual

Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs : 

Conf. Univ. Dr. Stefan Darida 




