
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării
1.3 Departamentul Departamentul de Administraţie Publică

Extensia Universitară Sf. Gheorghe / Covasna
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea Administraţie Publică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Managementul organizaţiilor neguvernamentale
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Székely Zsolt
2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd. Szabó Ferenc
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare Col 2.7 Regimul disciplinei DC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 1
Examinări 4
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual 65

3.8 Total ore pe semestru 125

3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a 
cursului

-

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

Participarea la cel puţin 75% din întâlniri



6. Competenţele specifice acumulate
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e  cunoștințe temeinice și detaliate despre sectorul neguvernamental, precum și despre 

aspectele juridice și fiscale din domeniu;
 capacitatea de analiză și relaționare a unor concepte teoretice relevante pentru înțelegerea 

complexă a procesului de management pentru organizaţiile neguvernamentale;
 dezvoltarea capacității de analiză a unor procese complexe, precum planificarea strategică 

în organizaţiile neguvernamentale, cooperarea cross-sectorială etc.
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le  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.

 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în 
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului 
neguvernamental - nonprofit

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea  capacităţii  de  înţelegere  a  fenomenelor  specifice  sectorului
neguvernamental - nonprofit,

 Înţelegerea  rolului  şi  locului  pe  care-l  ocupă  organizaţiile
neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

 Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi  în cadrul
organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Cap. I. Noţiuni  introductive,  funcţii/roluri,
caracteristici
1.  Concepte  şi  definiţii.  Istoricul  sectorului
neguvernamental,  evoluţie  (apariţia  şi  evoluţia
sectorului asociativ).

Expunere, descriere, prezentări 
power-point

2.  Sector  neguvernamental/sector  guvernamental.
Sector  neguvernamental/sector  de  afaceri.  Sectorul
neguvernamental: principalele caracteristici şi funcţii
ale  organizaţiilor  neguvernamentale;  contextul
apariţiei şi dezvoltarea sectorului în anii 90.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

3. Dezvoltarea sectorului neguvernamental în Europa
Centrală  si  de  Est.  Dezvoltarea  sectorului
neguvernamental în România.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

4.  Profilul  sectorului  neguvernamental  în
România:elemente de analiză cantitativă şi calitativă.
Cadrul juridic şi fiscal.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

Cap. II. Managementul organizaţiilor 
neguvernamentale
5.  Elemente  de  management  pentru  organizaţiile
neguvernamentale.

Expunere, descriere, 
problematizare

6. Guvernare şi leadership: rolul consiliului director
şi al directorului executiv.

Expunere, studiu de caz, 
prezentări power-point



7.  Rolul  planificării  strategice  în  organizaţiile
neguvernamentale.

Problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

8.  Elemente  de  management  financiar.  Finanţarea
sectorului asociativ, rolul finanţatorilor în susţinerea
şi dezvoltarea ONG, fundraising.
Verificare  pe  parcurs.  Ultima  săptămână  din  luna
noiembrie

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point.

9.  Organizaţii  neguvernamentale  şi  accesarea
fondurilor structurale (UE).

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

10. Elemente de management al voluntarilor. Cadrul
juridic.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 

11. Elemente de marketing şi comunicare în relaţia cu
beneficiarii,  cu  autorităţile  publice  şi  sectorul  de
afaceri.

Expunere, studiu de caz, 
prezentări power-point

12.  Rolul  planificării  strategice  în  organizaţiile
neguvernamentale.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz

Cap. III. Cooperarea inter-sectorială
13.  Politici  publice  şi  activităţi  de  advocacy  ale
sectorului  neguvernamental.  Cooperarea  cross-
sectorială: raporturile dintre instituţiile administraţiei
publice şi organizaţiile neguvernamentale, relaţia cu
sectorul de afaceri.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

14.  Imaginea  publică  şi  credibilitatea  sectorului
neguvernamental.  Schimbări  şi  tendinţe  în  sectorul
non-profit din România.
Verificare  pe  parcurs  (ultima  săptămână  din
semestru),  din bibliografia obligatorie.

Expunere, descriere, 
problematizare, studiu de caz, 
prezentări power-point

Bibliografie
1. Bădilă,  A.,  Liseţchi,  M.,  Olteanu,  I.,  Ticiu,  R.,  Organizaţii  neguvernamentale.  Ghid  practic,

Brumar, Timişoara, 2002
2. Salamon,  Lester  M.,  Anheier,  Helmut  K.,  şi  asociaţii,  Globalizarea  sectorului  nonprofit:  O

teorie revizuită, Center for Civil Society Studies, The Johns Hopkins University, Baltimore, 1998
3. România  2010.  Sectorul  neguvernamental  –  profil,  tendinţe,  provocări,  Fundaţia  pentru

Dezvoltarea Societăţii Civile, 2010
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
1.  Dezbatere:  diferențierea  definiţiilor  sectorului
neguvernamental. Exerciții practice.

Dezbatere
Prezentări power-point, interactiv

2. Exerciții practice: recunoașterea elementelor de bază,
ale  caracteristicilor  sectoarelor  societății:
neguvernamental/guvernamental/de afaceri.

Exerciții practice
Prezentări power-point, interactiv

3.  Dezbatere:  identificarea  elementelor  care contribuie
la dezvoltarea sectorului neguvernamental.

Dezbatere Prezentări power-point, 
interactiv

4. Exerciții practice: recunoașterea formelor/tipurilor de
asociere, precum și identificarea caracteristicilor de bază
ale acestora, în contextul cadrului juridic existent.

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv

5.  Dezbatere:  aspecte  practice  privind  funcţionarea/
conducerea ONG..

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv

6.  Exerciții  practice:  diferenţa/asemănarea  care  există
între managementul general, studiat de către cursanţi în
cadrul  altor  discipline,  şi  managementul  organizaţiilor
nonprofit.

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv

7. Exerciții practice: punctarea elementelor strategice în
dezvoltarea  organizaţiilor  neguvernamentale.  Exerciții
practice: redactarea cererilor de finanțare.

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv 
Exerciții practic, interactiv

http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf
http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/


8. Elaborarea şi predarea unei lucrări (ultima săptămână 
din luna noiembrie) Evaluarea lucrărilor. Discutarea 
rezultatelor.

Discuţii, precizări

9.  Dezbatere:  identificarea  diferitelor  tipuri  de
finanțatori.

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv

10.  Exerciții  practice:  definirea  şi  prezentarea
principalelor  acţiuni  colective derulate  de organizaţiile
neguvernamentale.

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv

11. Dezbatere: elemente de marketing şi comunicare în
relaţia cu beneficiarii, cu autorităţile publice şi sectorul
de afaceri.

Dezbatere 
Prezentări power-point, interactiv

12. Exerciții practice: recunoașterea paşilor care trebuie
parcurşi în elaborarea planului strategic pentru un ONG.

Exerciții practice
Prezentări power-point, interactiv

13.  Dezbatere:  conştientizarea  importanţei  cooperării
între sectorul neguvernamental şi cel public, în special;
prezentarea organizaţiilor neguvernamentale ca furnizori
de servicii publice.
Dezbatere:  impact-schimbări  în  societate  în  urma
activităţii organizaţiilor neguvernamentale.
Recapitulare.

Dezbatere

Dezbatere

14.  Elaborarea  şi  predarea  unei  lucrări  pe  baza
bibliografiei (ultima săptămână din semestru) Evaluarea
lucrărilor. Discutarea rezultatelor.

Discuţii, precizări

Bibliografie
1. Bădilă,  A.,  Liseţchi,  M.,  Olteanu,  I.,  Ticiu,  R.,  Organizaţii  neguvernamentale.  Ghid  practic,

Brumar, Timişoara, 2002
2. Salamon,  Lester  M.,  Anheier,  Helmut  K.,  şi  asociaţii,  Globalizarea  sectorului  nonprofit:  O

teorie revizuită, Center for Civil Society Studies, The Johns Hopkins University, Baltimore, 1998
3. România  2010.  Sectorul  neguvernamental  –  profil,  tendinţe,  provocări,  Fundaţia  pentru

Dezvoltarea Societăţii Civile, 2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Cursul este susţinut cu studii de caz şi exemple practice.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală
10.4 Curs Verificare pe parcurs din 

materia parcursă până în săpt. 8
Test grilă cu 9 întrebări 20%

Verificare pe parcurs din 
bibliografia obligatorie

Test grilă cu 9 întrebări 20%

Susţinerea examenului final Test grilă cu 18 întrebări 30%
10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei lucrări de 4 

pagini pe o temă stabilită de 
comun acord

15%

Elaborarea unei lucrări de 4 
pagini pe o temă stabilită de 
comun acord pe baza 
bibliografiei

15%

10.6 Standard minim de performanţă
 Susţinerea examenului final şi 
 Participarea la una dintre cele două verificări pe parcurs SAU (!!!)
 Elaborarea ambelor lucrări de seminar

http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf


Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

25 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Székely Zsolt drd. Szabó Ferenc

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament

........................................... …............................


