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Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale 
Managementul proiectelor europene. Partea 

generală. Catedra 
Ştiinţe Socioumane şi 

asistenţa socială 

Domeniul general de 

studiu 
Stiinţe umanistice 

Categoria disciplinei 

(F/G/U/S/M
2
): S 

Semestrul (1-8):   

 

 Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 
 U 

Denumirea specialităţii 

Ştiinţe Reale; 

Ştiinţele Naturii şi 

Agroecologiei; 

Ştiinţele educaţiei.   

Tipul unităţii de curs 

(O/A/L
3
): O 

 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
4 

Total ore de 

activitate 

individuală
5 

Forma de evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
6 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
5 75  Test Româna/rusă 

2 2 1 - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs Conf.univ. Dr. Ion Ciobanu Titular 

Seminar - -   

Laborator - -   

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Microeconomie. Bazele statului şi dreptului. Managementul resurselor umane. 

 

IV. Obiectivele disciplinei (maximum 10 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării, exprimate 

prin deprinderi, aptitudini şi competenţe) 

   Obiectivele: 

Cunoaştere şi înţelegere 

 Cunoaşterea principalelor etape ale elaborării, implementării şi evaluării proiectelor(ciclul unui proiect);  

 Înţelegerea principiilor funcţionării proiectelor europene în statele Uniunii Europene şi state terţe;  

 Cunoaşterea problemelor/riscurilor privind realizarea proiectelor europene; 

 Identificarea surselor de finanţare, atragerea fondurilor europene şi conformarea proiectului cerinţelor 

acestora;  

 Cunoaşterea structurii, atribuţiilor şi modului de organizare a echipei antrenate proiect; 

 Cunoaşterea metodologiei evaluării proiectelor europene;  

 Cunoaşterea principalelor domenii ale managementului de proiect. 

Explicare şi interpretare 

 Capacitatea de a sistematiza şi explica informaţii privind funcţionarea proiectelor europene;  

 Înţelegerea şi înterpretarea ciclului unui proiect, obiectivelor, tipologiei proiectelor europene;  

 Explicarea şi interpretarea etapelor elaborării unui proiect, surselor financiare şi atragerii fondurilor precum şi 

corelarea proiectelor cu resursele;  

 Capacitatea de a explica şi de a aplica tehnici de evaluare şi planificare(metodologia proiectelor europene);  

 Capacitatea de a evalua tipurile de proiecte şi sursele de finanţare europeană(fonduri de pre-aderare, 

structurale şi de coeziune, iniţiative şi programe comunitare);  

 Capacitatea de a analiza şi prelua experienţa altor state, în special a României, în elaborarea, desfăşurarea şi 

                                                 
 



evaluarea proiectelor europene;  

Instrumental-aplicative 

 Capacitatea de a elabora studii teoretice şi practice privind  elaborarea şi funcţionarea proeictelor;  

 Capacitatea de a identifica principalele probleme în realizarea proiectelor (managementul riscurilor realizării 

proiectului); 

 Capacitatea de a propune idei novatoare, sustenabile şi semnificative în vederea elaborării li realizării unui 

proiect;  

 Capacitatea de a accesa şi utiliza principalele surse internet în vederea elaborării şi aplicării online la un 

proiect european;  

 Capacitatea de a implementa metodologia proiectelor, tactici de evaluare şi planificare, diagrame cu bare, 

analiza S.W.O.T;  

 Capacitatea de a utiliza terminologia specifică managementului proiectelor.  

b) Competenţe transversale 

 Capacitatea de a atitudine critică şi constructivă în analiza proiectelor europene;  

 Cunoaşterea programelor şi proiectelor europene la care Republica Moldova este parte;    

 Adoptarea  unui stil constructiv de lucru individual, cât şi în echipă în vederea realizării sarcinilor prevăzute în 

proiect;  

 Capacitatea de autoevaluare a cunoştinţelor, deprinderilor şi necesităţilor de profesionalizare cît şi de evaluare 

a proiectelor conform cerinţelor înaintate de fondurile europene.  

 

V. Tematica disciplinei 

Curs 

  1. CONCEPŢIE DE PROIECT 

1.1. Definiţiile şi trăsăturile specifice proiectelor 

1.2. Ciclul unui proiect 

1.3.Tipologia şi clasificarea proiectelor comunitare 

1.4. Scopul şi obiectivele proiectelor 

1.5. Istoricul managementului de proiect. 

2. Etapele elaborării şi implementării proiectului 

2.1. Propunerea de proiect 

2.1.1. Identificarea şi comentarea etapelor principale ale managementului de proiect 

2.1.2. Identificarea surselor financiare şi atragerea fondurilor 

2.1.3. Caracteristicile managementului proiectelor 

2.2. Corelarea proiectelor cu resursele 

2.3. Identificarea oportunităţilor 

2.4. Categorii de persoane antrenate în proiecte 

2.5. Importanţa Managementului Proiectelor 

3. Metodologia evaluării proiectelor europene 

3.1. Tehnici de evaluare 

3.2. Tehnici de planificare 

3.2.1. Diagrame cu bare 

3.2.2. Diagrama momentelor cheie  

3.2.3. Reţete de planificare 
3.2.4. Tehnica evaluării şi analizei grafice (GERT) 

3.2.5. Analiza S.W.O.T 

4. Principalele domenii ale managementului de proiect 

4.1. Managementul costurilor unui proiect 

4.2. Managementul riscului 

4.3. Managementul timpului 

4.4. Managementul informaţiilor 

4.5. Managementul asigurării calităţii 

4.6. Managementul resurselor umane 
4.7. Managementul schimbării. 

5. Clasificarea tipurilor de proiecte. surse de finanţare europeană 

5.1. Instrumente de sprijin instituţional 



5.2.1.Fondurile de pre-aderare 

5.2.2. Fondurile structurale 

5.2.3. Fondul de coeziune 

5.3. Iniţiative comunitare 

5.4. Programe comunitare 

Seminar  

Laborator 1-3. Concepţie de proiect. 
4-7 Etapele elaborării şi implementării proiectului. 

7-10 Metodologia evaluării proiectelor europene. 

11-13 Principalele domenii ale managementului de proiect. 

14-15Clasificarea tipurilor de proiecte. surse de finanţare europeană. 

 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

1. Ciobanu I. Managementul proiectelor europene.(Note de curs/reader). Chişinau: FS-Moldova. 2012. 

78p. 

2. Dennis Lock. Management de proiect. Bucureşti. Ed. Codecs, 2000; 

3. Constantin Mircea Duică, Managementul proiectul. Târgovişte. Bibliotheca, 2009; 

4. Ciocoiu, Nadia, Managementul riscului. Teorii, practici, metodologii, Editura ASE, Bucuresti, 2008  

5. Bodea C. Managementul proiectelor. Glosar, Editura economică, Bucureşti, 2002.  

6. Ion Vasilescu. Managementul proiectelor: curs postuniversitar de masterat. Braşov, Infomarket, 

2008; 

7. Ion Vasilescu – Pregătirea, evaluarea şi auditul proiectelor, Ed. Eficon Press, Bucureşti, 2006.  

8. Ion, Vasilescu, Managementul proiectelor, Ed. Eficon Press, Bucuresti, 2005. 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii,  studiul documentaţiei 

în domeniu şi al bibliografiei. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea tezei de an 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examinare combinată/ Teză de proiect 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar - 30% 

Laborator 
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de 

laborator 

30% 

Teza de an Susuţinerea tezei de an  

 

Data avizării, 

 

 

Şeful Catedrei Ştiinţe Socioumane şi asistenţă socială,              Titular curs, 

Pădureac Lidia,  dr., conf.univ.                                                conf.univ., dr.,  Ciobanu Ion 

       

 

 

 

___________________ 
 


