
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei UO-FSE-DRE.0202_MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – 

facultativă) 
Ob. Numărul de credite 8 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - 

complementară) 
DS 

Total ore din planul de 

învăţământ 
56 

Total ore studiu 

individual 
184 Total ore pe semestru 240 

Titularul 

disciplinei 
Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu Încadrarea (norma de bază/asociat) n.b. 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare 

semestru 

 

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) 

din planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are 

curs de  14_săptămâni x 2_h_curs 

pe săptămână) 
Catedra ECONOMIE 

Domeniul ECONOMIE 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Doc.PUA 

 
 56 28 - - 28 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

 

Obiective:  

 Cunoaşterea şi înţelegerea fondurilor structurale şi de coeziune, ca instrumente de asistenţă 

financiară nerambursabilă pentru România în perioada 2007-2013. 

 Formarea abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru elaborarea cu succes a unui proiect de 

atragere a fondurilor structurale şi de coeziune . 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 cunoaşterea şi înţelegerea instrumentelor structurale ale U.E.; 

 cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor esenţiale cu privire la gestionarea 

asistenţei financiare nerambursabile pentru România în perioada 2007-2013; 

 cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor esenţiale cu privire la matricea cadru logic 

a proiectului şi managementul ciclului de proiect.  

2. Explicare şi interpretare  

 explicarea şi interpretarea obiectivelor prioritare şi a domeniilor de intervenţie 

pentru fondurile structurale şi fondul de coeziune; 

 explicarea şi interpretarea etapelor procesului de programare şi a principiilor de 

programare în Uniunea Europeană în perioada 2007-2013; 

 explicarea şi interpretarea modului de completare a unei matrici cadru logic 

pentru un proiect şi a etapelor ciclului de viaţă a unui proiect . 



3. Instrumental - aplicative  

 utilizarea corectă a noţiunilor, categoriilor, conceptelor din sfera instrumentelor 

structurale ale UE; 

 dezvoltarea abilităţilor intelectuale: studiul independent, activităţi de cercetare 

individuală specifice disciplinei pe baza metodei studiului de caz, elaborarea 

unui proiect etc.; 

 dezvoltarea şi utilizarea competenţelor de cooperare şi activitate comună în 

rezolvarea unei sarcini de instruire, precum şi a competenţelor  de decizie, de 

asumare a responsabilităţii etc.; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare (dialog, dezbatere, susţinere liberă); 

 formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice 

în elaborarea unui proiect concret pentru un domeniu ales pentru atragerea de 

fonduri structurale sau de coeziune. 

4. Atitudinale  

 stimularea unei atitudini active cu privire la  structurale; 

 cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi 

responsabilitate socială; 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil. 

 

Tematica seminarului 

1. Seminar organizatoric (Prezentarea planului de seminar, a cerinţelor şi modului de lucru)  (4 ore) 

2. Fondurile structurale. Obiective prioritare şi domenii de intervenţie. Dezbatere(4 ore) 

3. Fondul de coeziune. Obiective prioritare şi domenii de intervenţie. Dezbatere (4 ore) 

4. Gestionarea asistenţei financiare nerambursabile pentru România în perioada 2007-2013 

Dezbatere (4 ore)  

5. Ideea de proiect. Stabilirea grupurilor de lucru şi alegerea temelor de proiect. (4 ore)  

6. Care sunt etapele procesului de programare a fondurilor structurale?. Dezbatere şi muncă în grup 

pe tema de proiect aleasă. (4 ore) 

7. Care sunt principiile de programare a fondurilor structurale? Dezbatere şi muncă în grup pe tema 

de proiect aleasă. (4 ore) 

8. De ce implementăm fondurile structurale? Dezbatere şi muncă în grup pe tema de proiect aleasă. 

(4 ore) 

9. Care sunt rezultatele aşteptate ale implementării fondurilor structurale şi de coeziune? Impactul 

fondurilor de preaderare. Exemple de proiecte PHARE, ISPA, SAPARD în România. Care sunt 

rezultatele aşteptate ale implementării fondurilor structurale şi de coeziune? Impactul fondurilor 

structurale şi de coeziune. Exemple de proiecte din UE ( 4 ore).  

10. Completarea matricii cadru logic a proiectului. Exemplu de matrice cadru logic. Dezbatere şi 

muncă în grup pe tema de proiect aleasă. (4 ore) 

11. Managementul ciclului de proiect. Ciclul de viaţă al unui proiect: faza de iniţiere, faza de 

planificare. Dezbatere şi muncă în grup pe tema de proiect aleasă. (4 ore) 

12. Managementul ciclului de proiect. Ciclul de viaţă al unui proiect: faza de execuţie. Dezbatere şi 

muncă în grup pe tema de proiect aleasă. (4 ore) 

13. Managementul ciclului de proiect. Ciclul de viaţă al unui proiect: Controlul şi faza de încheiere a 

proiectului. Dezbatere şi muncă în grup pe tema de proiect aleasă. (4 ore) 

14. Prezentarea proiectelor de grup. Prezentarea rezultatelor evaluării proiectelor. Concluzii (4 ore).  

 

 

Metode didactice folosite:  

Prelegere, dezbatere, problematizare, muncă în grup, studiu de caz, proiect de grup. 

 

Bibliografie obligatorie:  

1.  J.Rodney Turner si Stephen J.Simister (coord.) - Manualul Gower de Management de Proiect - Editia a 

III a, Editura Codecs, 2004; 

 



 

2.   Eric VERZUH- The Fast Forward MBA in Project Management. A Practical handbook and reference, 

Third Edition, Published by John Wiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008. 

 

Bibliografie suplimentară:  

3. Bibliografie suplimentara, inclusiv surse Internet este disponibil pe platforma virtuală - 

http://distance.uoradea.ro 

 

Evaluare 
 
La stabilirea notei finale se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată în % 

{Total=100%} 
 
 
- Evaluarea finală  a proiectului de grup şi a contribuţiei 

individuale în cadrul proiectului 
50% 

 
- Prezenţă activă la seminarii 10% 

- Evaluare continuă pe parcursul semestrului (pe baza 

activităţilor individuale şi de grup susţinute în cadrul 

seminariilor: participare la dezbateri, muncă în grup, 

studiu de caz etc.) 

 

40 % 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

 Obţinerea cel puţin a notei 5 pentru 

activitatea de seminar. 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului 

seminariilor la nivelul ideilor esenţiale 

prezentate în materialele didactice. 

 Obţinerea cel puţin a notei 5 la evaluarea 

finală a proiectului de grup. 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a 

conţinutului materialelor didactice puse la 

dispoziţie. 

 Prezenţă activă la seminarii 

 Parcurgerea cel puţin a unei lucrări 

bibliografice recomandate suplimentar. 

 Obţinerea notei maxime pe parcursul 

semestrului. 

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8  8. Pregătire prezentări orale 8 

2. Studiu după manual, suport de curs 14  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 18  10. Consultaţii 4 

4. Documentare INTERNET  62  11. Documentare pe teren 6 

5. Activitate specifică de pregătire  

SEMINAR: proiect 
18  

12. Documentare 

suplimentară în bibliotecă  
20 

6. Repartizare sarcini de lucru în cadrul 

grupului de lucru 
8  13. Alte activităţi … 0 

7. Realizare proiect etc.  8  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 184 

 

Data completării: 1 octombrie 2009           Semnătura titularului: ____________________  

http://distance.uoradea.ro/

