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MANAGMENTUL PROIECTELOR SOFTWARE 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă); 

7 E 

U – unitate 
de curs de 
orientare 

socio-
umanistică 

A- unitate de 
curs 

opțională 
5 

 
1. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 15/30 - 30 45 

 
2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Interacțiunea om-calculator, Tehnici și mecanisme de proiectare 
software, Dezvoltarea aplicațiilor securizate  

Conform competenţelor Să cunoască metodele si instrumentele managementului 
proiectelor. 
Să evalueze și interpreteze date obținute în procesele de masurare 
a indicatorilor managementului proiectelor  

 
3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de 
proiector şi calculator și microfon. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, 
precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor efectua calcule ale indicatorilor economici, vor analiza situațiile 
economice, care pot provoca crize economice sau de carieră, vor efectua 
simulări ale situațiilor de producție cu ulterioarele soluții de rezolvare. 

 
4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 
 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe 

fundamentale și aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor 
informaționale.  
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 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 
principiilor din științele exacte și aplicative . 

 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special 
al tehnicilor și metodelor de calcul numeric . 

 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 
metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de calcul 
numeric.  

 Modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul 
matematic.  

 Identificarea și aplicarea metodelor și algoritmilor învățați pentru probleme 
tip ale științelor fundamentale și aplicative. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri (de execuție și conducere)  
CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor 
cunoștințe profesionale, economice și de cultura organizațională 

 
5. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Dezvoltarea de competente in domeniul realizării și coordonării unui proiect  

Obiectivele 
specifice 

După parcurgerea disciplinei studenții vor fi capabili să:  

 Gestioneze și să finalizeze proiecte complexe; 

 Discute cu managerii de proiecte folosind termeni specifici; 

 Utilizez concepte legate de planificarea proiectelor: tipuri de plan, 
activități, costuri, resurse, buget, formarea și coordonarea unei echipe 
de lucru;  

 Monitorizeze și să controleze proiectele: determinarea stadiului 
proiectului, analiza întârzierilor, actiuni corective; 

 Coordoneze managementul aprovizionării în cadrul proiectelor: 
determinarea și alegerea distribuitorilor, convenții ;  

 Realizeze managementul proiectelor integrate: integrarea proiectelor 
în standardele organizației; 

 Utilizeze analiza riscului: determinarea potențialelor probleme, acțiuni 
corectiv  

 
6. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

 

T1. Elemente fundamentale – explicarea unor concepte esențiale 
utilizate în managementul proiectelor  
 

6 

T2. Definirea Motivului și a Obiectivului unui proiect  6 
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T3. Întocmirea planului de proiect - misiunile componente și 
jaloanele  

6 

T4. Întocmirea planului de proiect - abordarea costurilor  6 

T5. Întocmirea planului de proiect – dezvoltarea planului într-un 
Program  

6 

Total prelegeri: 30 

             Tematica activităţilor didactice   Numărul de ore 

Nr/o Tematica lucrărilor de laborator/seminariilor învăţământ cu frecvenţă 

LL1 Managementul execuției – Progres, Probleme   
5 

LL2 Managementul execuției – Riscuri, Schimbări  6 

 LL3 Managementul execuției – începerea proiectului  4 

 LL4 Managementul execuției – monitorizarea proiectului  6 

 LL5 
 

Managementul execuției – exemplu de Acțiuni pentru 
asigurarea succesului unui proiect  

4 

LL6 Managementul execuției – finalizarea proiectului  4 

LL7 Managementul calității – seria de standarde ISO 9000  4 

LL8 Utilizarea unui software specializat pentru managementul 
proiectelor  

6 

LL9 Utilizarea unui software specializat pentru managementul 
proiectelor  

6 

 Total lucrări de laborator/seminare: 45 
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Pavelescu, ed. Meteor Press, București, 2007, ISBN: 978-973-728-206-4  

2. Armenia Androniceanu coord., ”Managementul proiectelor cu finanțare externă”, 
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8. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 

 

 

 


