
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială  

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Resurse Umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Managementul organizaţiilor non-guvernamentale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Răcătău Ionela-Maria 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

- 

2.4 Anul de 

studiu 

2, 3 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

scris şi 

evaluare 

proiect 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţional 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

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 de curs, calculator, proiector. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

-  



6. Competenţele specifice acumulate 
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-- Stăpânirea conceptelor specifice domeniului: definirea şi rolul organitaţiilor non-guvernamentale, procesul de 

management, capacitatea organizatională, campanii de lobby şi advocacy, acţiuni de fundraising, şi a noţiunilor legate 

de istoricul apariţiei sectorului, atât în România cât şi pe plan international; 

-- Înţelegerea cadrului legal de funcţionare şi elaborare a statutului unui ONG; 

-- Înţelegerea procesului de management al unui ONG, rolul si responsabilităţile unui manager,  relaţia dintre 

manager şi personal; 

- Deprinderea unor tehnici şi reguli referitoare la dezvoltarea unei strategii de management, de promovare, vizibilitate 

și de comunicare în interiorul unui ONG; 

- Asimilarea conceptelor asociate activităţii de strangere de fonduri prin elaborarea unei cereri de finanţare 

(redactarea obiectivelor SMART, a diagramei Gantt, a analizei SWOT, a bugetului unui proiect), conform unei 

structuri specificate, utilizand metodologia consacrată în domeniu; 

-- Înţelerea sarcinilor membrilor echipei de management şi echipei de implementare a proiectelor. Deprinderea 

tehnicilor de relaţionare cu presa şi de organizare a unor evenimente publice; 

- Capacitatea de a înțelege și de a explica strategiile unui ONG în raport cu specificul mediului în care acționează şi în 

raport cu ceilalţti actori/ agenţi sociali; 

- Analiza critică a fenomenului ONG în România, dinamica sectorului şi perspectivele de viitor 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

e
rs

a
le

 

- Dobândirea de cunoştinţe despre sectorul ONG şi despre modalitatea de funcţionare şi gestionare a unei 

organizaţii non-guvernamentale 

- Dezvoltarea viziunilor şi abilităţilor de coordonare a unui ONG şi de promovare a principiilor de funcţionare 

- Dezvoltarea capacitarii de identificare şi consultare surse de finanţare, de accesare fonduri structurale şi de 

redactare a unei cereri de finanţare pe baza ghidurilor existente 

- Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, de a comunica eficient şi de a transmite mesaje consistente şi de 

impact în relaţia cu mediul organizaţional şi în afara lui 

- Însuşirea deontologiei profesionale şi a relaţiei cu alţi actori sociali şi economici 

- Dezvoltarea viziunii strategice şi de stabilire de parteneriate sociale şi profesionale cu scopul dezvoltării 

organizaţionale; construirea unei perspective corecte în ceea ce priveste activitatea organizaţiilor non-

guvernamentale şi a modului în care acestea acţionează 

- Realizarea punctuală şi eficientă a sarcinilor profesionale prin efectuarea proiectului de curs în echipe de maxim 

3 persoane 

- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare cu scopul 

dezvoltării personale şi profesionale, şi a surselor informationale (portaluri Internet, aplicatii software de 

specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atât in limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea cunoştinţelor teoretice despre managementul organizaţiilor non-guvernamentale, 

despre modul lor de funcţionare, despre rolul acestora în societate, despre evoluţia acestui 

sector în România şi despre dinamicile lui. Un accent important în cadrul cursului va fi pus 

pe înţelegerea aspectelor legate de modul de relaţionare al ONG-urilor cu alte sectoare ale 

societăţii, cu focalizare pe modalităţile de atragere de fonduri şi pe managementul proiectelor 

de finanţare.  



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni introductive referitoare la sectorul organizaţiilor 

non-guvernamentale 

1.1. Ce sunt organizaţiile non-guvernamentale? 

1.2.Concepte de bază şi istoricul apariţiei sectorului. 

1.3.Scopuri, funcţii şi resurse organizaţionale.  

1.4.Sectorul neguvernamental în România 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

2. Procesul de management al ONG-urilor 

2.1. Capacitatea organizaţională şi funcţiile sale: 

planificare, organizare, coordonare, control 

2.2. Scopul procesului de management 

2.3.Tipuri de manageri, roluri şi responsabilităţi.  

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

3. Echipa unei organizaţii şi relaţia cu managerul 

3.1. Rolul Consiliului Director al unui ONG, al 

Preşedintelui şi al Directorului Executiv 

3.2.Managementul personalului şi al voluntarilor.  

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

4. Acţiuni în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale 

4.1.Acţiuni de voluntariat, lobby si advocacy, campanii 

publice 

4.2.Dezvoltarea de programe sociale.  

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii 

 

5. Finanţarea sectorului ONG: acţiuni de fundraising. 

5.1.Principii şi tehnici de strângere de fonduri 

5.2.Tipuri de finanţatori, surse de finanţare şi rolul lor în 

susţinerea şi dezvoltarea ONG-urilor 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii cu studenţii 

 

6.Rolul proiectelor în dezvoltarea organizaţionala: ce este 

un proiect de finanţare şi care este contribuţia lui în 

dezvoltarea culturii organizaţionale 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

7.Elaborarea unei idei de proiect şi redactarea cererii de 

finanţare (partea 1) 

7.1.Obiective SMART 

7.2.Identificare activităţilor unui proiect 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele specifice ale cursului se referă la însuşirea cunoştinţelor despre managementul 

ONG (ce sunt organizaţiile non-guvernamentale, care este istoricul domeniului, care sunt 

rolurile sale, cum funcţionează sistemul ONG în România) şi despre cadrul legal în care 

acest sector funcţioneză. Studenţii îşi formează abilităţi de management şi coordonare, de 

înţelegere a rolului muncii în echipă, de relaţionare, dar şi de scriere şi implementare a unei 

cereri de finanţare, vor face distincţia între diverse tipuri de strategii de management şi 

coordonare a echipei şi personalului. Îşi vor însuşi principalele concepte din domeniu şi îşi 

vor dezvolta strategii de marketing şi promovare în contextul organizaţiilor non-profit. La 

finalul semestrului, studenţii vor cunoaşte diverse strategii de coordonare, gestionare, 

promovare şi sustenabilitate a activităţii unui ONG, şi vor şti să redacteze o cerere de 

finanţare.  



7.3.Identificarea şi rolul echipei de management şi 

implementare. 

8.Elaborarea unei idei de proiect şi redactarea cererii de 

finanţare (partea 2) 

8.1.Redactarea diagramei Gantt 

8.2.Realizarea analizei SWOT 

8.3.Identificarea indicatorilor de sustenabilitate ai unui 

proiect. 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

9.Elaborarea unei idei de proiect si redactarea cererii de 

finantare (partea 3) 

9.1.Elaborarea bugetului unui proiect de finanţare 

9.2.Rolul parteneriatelor în proiectele unui ONG.  

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

10.Raporturile dintre organizaţiile non-guvernamentale, 

instituţiile publice, societatea civilă şi mediul de afaceri.  

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

11.Vizibilitatea sectorului ONG şi a proiectelor cu 

finanţare publică, asigurarea credibilităţii şi a imaginii 

publice 

11.1.Tehnici de comunicare şi promovare, strategii de 

marketing 

11.2.Relaţia cu mass media 

11.3. Organizarea şi rolul conferinţelor de presă şi a 

evenimentele publice.  

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

12.Tendinţe în sectorul ONG: schimbări şi perspective noi. 

Dinamica sectorului ONG 

Expunere, prezentare power-point, 

întrebări de reflecţie, discuţii  

 

13.Recapitulare. Discuţii pe baza proiectelor. Expunere, discuţii recapitulative   

14.Recapitulare Expunere, discuţii recapitulative  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținuturile predate sunt coroborate cu cerinţele şi modurile de funcţionare ale sectorului ONG, cu 

legislaţia în vigoare, şi sunt actualizate în funcţie de tendinţele din domeniu.  
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Răspunsul corect, elaborat 

adecvat, clar şi concis, la 20 de 

întrebări ce adresează cunoştinţe 

predate la curs şi lecturile 

obligatorii indicate 

Examen scris 50% 

Elaborarea unui proiect de 

finanţare care testeaza practic 

abilităţile însuşite de-a lungul 

semestrului 

Elaborare proiect 50% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă 

- Minim 10 răspunsuri corecte din cele 20 întrebări formulate la examenul scris din sesiune;  

- Minim 4 secţiuni din cele 8 solicitate pentru proiect elaborate adecvat 

 

Data completării 

12.09.2018 

 

Semnătura titularului  de curs 

 

Semnătura titularului  de 

seminar/ laborator/ proiect 

 

Data avizării în departament 

14.09.2018 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 


