
 
 

Curs perfectionare: “Referent de specialitate asezamant cultural” 
 

 
 Descrierea Ocupatiei / Cursului 

Asezamintele culturale de drept public, cu 
personalitate juridica, isi desfasoara activitatea in 
principal pe baza de programe si proiecte, urmarind 
sa satisfaca nevoile culturale comunitare, in scopul 
cresterii gradului de acces si participare a 
cetatenilor la viata culturala. Ocupatia de referent 
de specialitate asezamant cultural este practicata 
de angajati ai asezamintelor culturale – camine 
culturale, case de cultura, scoli populare de arte si 
meserii, centre culturale, formatii sau ansambluri 
profesioniste pentru promovarea culturii 
traditionale, centre zonale pentru educatia 
adultilor, centre pentru conservarea si promovarea 
culturii traditionale. 

 Cod COR: 262207 
 Tip Program: Perfectionare 
 Durata: 40 ore 
 Pregatire minima: Studii medii 

Documente necesare inscriere ( copii) : 
 Carte de identitate   
 Certificat de nastere   
 Certificat de casatorie   
 Ultimul act de studii   
 Adeverinta medicala / Fisa de aptitudini 

 

 
  Descrierea Ocupatiei / Cursului 

Asezamintele culturale de drept public, cu personalitate juridica, isi desfasoara activitatea in principal pe 
baza de programe si proiecte, urmarind sa satisfaca nevoile culturale comunitare, in scopul cresterii 
gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala. Ocupatia de referent de specialitate 
asezamant cultural este practicata de angajati ai asezamintelor culturale – camine culturale, case de 
cultura, scoli populare de arte si meserii, centre culturale, formatii sau ansambluri profesioniste pentru 
promovarea culturii traditionale, centre zonale pentru educatia adultilor, centre pentru conservarea si 
promovarea culturii traditionale. 
Ocupaţia “Referent de specialitate aşezământ cultural” este practicată de persoanele care lucrează în 
instituţii publice de cultură ce desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara 
sistemului naţional de învăţământ formal, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale: 
cămine culturale, case de cultură, şcoli populare de arte şi meserii, centre de cultură, formaţii şi 
ansambluri profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, centre zonale pentru educaţia adulţilor, 
centre judeţene pentru promovarea şi conservarea culturii tradiţionale şi Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale.  
 Referentul de specialitate aşezământ cultural care activează în cadrul aşezămintelor culturale 

trebuie să dovedească:  
 bună pregătire în domeniul său de specialitate şi o preocupare permanentă pentru perfecţionarea 

profesională proprie 
 cunoştinţe solide de cultură generală conjugate cu aptitudini organizatorice şi manageriale pentru 

gestionarea programelor şi proiectelor culturale;  
 cunoaşterea cadrului juridic şi administrativ privind managementul instituţiilor de cultură;  
 stăpânirea unor noţiuni de relaţii publice cu aplicabilitate în domeniul instituţiilor de cultură;  
 capacitatea de concepere a unei strategii de promovare a imaginii instituţiei şi a activităţilor 

desfăşurate în cadrul acesteia; 
  solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu beneficiarii;  
 flexibilitate, politeţe, fermitate şi eficienţă în relaţiile cu colaboratorii, disponibilitate pentru 

comunicarea interpersonală; 



 
  capacitatea de a menţine şi stimula un climat de colegialitate în regim de lucru în echipă; 
  capacitate operaţională de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă în 

raport cu necesităţile impuse de managementul proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale;  
 stăpânirea tehnicilor de planificare şi gestionare a proiectelor şi programelor culturale; 
  capacitatea de evaluare a etapelor activităţii pe care o desfăşoară, în raport cu obiectivele 

propuse, resursele disponibile şi cerinţele beneficiarilor. 
 Referentul de specialitate aşezământ cultural este capabil să iniţieze în bune condiţii relaţiile 

profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate în cadrul aşezământului 
cultural, orientându-le cu profesionalism spre activităţile cele mai indicate, în funcţie de domeniul 
de interes al acestora şi aptitudinile demonstrate. El participă la integrarea beneficiarilor în 
colectivele de lucru, pe baza opţiunilor formulate şi furnizează toate informaţiile şi explicaţiile 
necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor incluse în grafic.  

 Referentul de specialitate din cadrul aşezămintelor culturale elaborează proiecte şi/sau programe 
cultural-artistice şi de educaţie permanentă, analizează fezabilitatea acestora, pregăteşte 
implementarea lor şi asigură derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul prestabilit, având 
permanent în vedere satisfacerea cerinţelor beneficiarilor.  

 
Coordonarea activităţii din aşezămintele culturale subordonate este opţională; competenţa de coordonare 
a activităţii din aşezămintele culturale subordonate trebuie dovedită numai de referenţii de specialitate 
care îndrumă şi controlează activitatea aşezămintelor culturale din teritoriu (comună, oraş, municipiu). 

 
 Avantajele participarii la curs 

 cursul este sustinut de specialisti in domeniile cultural – artistic, educatie, organizare evenimente 
culturale si de divertisment, facand astfel posibila insusirea cat mai completa a cunostintelor 

 cursul este acreditat, diploma fiind recunoscuta la nivel national si al Uniunii Europene (dupa 
traducere si apostilare) 

 programul cursului este flexibil, fiind stabilit in functie de disponibilitatea participantilor 
 pregatirea practica se poate efectua si la locul de munca, nefiind necesara deplasarea in alte 

unitati specializate dupa programul de munca obisnuit 
 participantii primesc GRATUIT suportul de curs in format electronic 
 participantii primesc GRATUIT slide-urile prezentate la curs 
 participantii primesc GRATUIT documentele de lucru pentru exercitiile desfasurate pe perioada 

cursului 
 posibilitatea de a achita in rate contravaloarea cursului 

 
 Competente profesionale dobandite 

 Derularea contactelor preliminare cu potentialii beneficiari 
 Promovarea activitatilor din cadrul asezamantului cultural 
 Integrarea beneficiarului in activitatile asezamantului cultural 
 Elaborarea proiectelor/programelor cultural-artistice si de educatie permanenta 
 Pregatirea implementarii proiectelor/programelor cultural-artistice si de educatie permanenta 
 Implementarea proiectelor/programelor cultural-artistice si de educatie permanenta 
 Coordonarea activitatii din asezamintele culturale subordonate 

 
 Certificatele de absolvire eliberate sunt acreditate la nivel national. 


