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Managementul proiectelor 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea FIEB 
Departamentul Economie și Management 
Ciclul de studii Studii superioare de master, ciclul II 
Programul de studiu Administrarea Afacerilor 90 si 120 credite 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativ ă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

  
                 I 

 
I E 

F– unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
II.  ADMINISTRAREA UNIT ĂŢII DE CURS 

 

Codul 

disciplinei 

Anul 

predării  
Semestrul 

Numărul de ore Evaluarea 

Prelegeri Seminare 
Lucrare 

de an 

Lucrul 

individual 
Credite Curentă Finală 

 

F.01.O.004 

 

 

Învăţământ cu frecvenţă 

I I 20 20 - 110 5 
2 

evaluări 
examen 

 
2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Matematica, Teorie economică, Infografică, Tehnologie, Materiale 
de construcție, Management, Bazele marketingului 

Conform competențelor Conștientizarea metodelor teoriei economice și aplicarea procedeelor 
matematice de calcul. 

 
3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Seminar În vederea efectuării calculelor studenții vor avea nevoie de un calculator de 
buzunar. Studenții vor lucra în baza setului de probleme și studii de caz elaborate 
de titular, vor realiza sarcina individuală plasată pe platforma MOODLE, vor realiza 
lucrul individual în baza datelor oferite pe site-ul marplat.eu. 

 
    4.Competenţe specifice acumulate 
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Competenţe 

profesionale 

CP. 1 Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie 

şi de independenţă profesională: 

C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, 

dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  

C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale 

diferite; 

C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor 

situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului. 

 

CP. 2 Asumarea funcţiilor de conducere în activităţile profesionale sau în 

structurile organizatorice: 

C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, 

dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  

C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale 

diferite; 

C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor 

situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului. 

 

 

 

 CP. 3 Realizarea autocontrolului asupra procesului de învăţare, previziunea 

nevoilor de formare, analiza critică a propriei activităţi profesionale: 

C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, 

dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  

C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale 

diferite; 

C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor 

situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului. 
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Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, 

seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor 

eticii profesionale. 

 
 

4. Obiectivele unităţii de curs/modulului 
Obiectivul general Formarea inițială a abilităților privind elaborarea și implementarea proiectelor în 

baza cunoașterii metodologiei generice. 
Obiectivele 
specifice 

1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere 

 -  Prezentarea conceptelor fundamentale specifice domeniului managementului 

de proiecte: definirea, tipologiea, principiile, ciclul de viață, conceperea, 

stabilirea obiectivelor, planificarea activităților și resurselor, evaluarea și 

selectarea proiectelor;  

-  Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de identificare a problemelor, de 

elaborare, evaluare, selectare și implementare a unor proiecte;  

- Dezvoltarea modalităţilor de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a 

proiectelor, în special din fonduri europene. 

   2. La nivel de aplicare, competențe dobândite: 

-  Familiarizarea studenţilor cu aspectele teoretice și practice exprimate în 

literatura de specialitate; 

-  Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză utilizând termeni specifici; 

- Dezvoltarea capacităților de identificare a problemelor și modalităților de 

soluționare a lor prin instrumente specifice managementului de proiect 

   3. La nivel de integrare, performanțe așteptate:  

- Îndeplinirea funcției de manager de proiect în baza cunoașterii teoriei și practicii 

managementului de proiect european ; 
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- Capacitatea de a ocupa pozițiile de  expert relații internaționale, economist, 

marketolog, pablic relations și ate funcții în baza abilităților de planificare și 

execuție a proiectelor mici și mijlocii în comerțul internațional, economie, 

instituții de stat, ONG și alte organizații, inclusiv cu finanțare europeană. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMATICA, REZULTATELE ÎNV ĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI METODE 
DIDACTICE APLICATE 
  

Rezultatele învăţării Con ţinuturi 

Prelegeri Subiecte, metode de predare Lucrări de 

laborator/ 

seminare 

 În rezultatul însuşirii 

cursului   studentul 

trebuie: 

să cunoască: 

Î  n rezultatul însuşirii temei 

studentul trebuie să 

cunoască: scopul şi 

obiectivele disciplinei, ce 

reprezintă obiectul 

Managementul proiectelor 

 T.1.Generalități: 

Actualitate, scurt 

istoric, 

profesionalizare  

1.1. Actualitatea studierii 
MP 

1.2. Scurt istoric în plan 
modial, european și 
RM 

1.3. Profesionalizarea MP 
 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog;  

 LP1. 

Generalități: 

Actualitate, 

scurt istoric, 

profesionalizar

e 
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să fie capabil: 

• Studentul trebuie să 
fie capabil: să 
comunice eficient, 
utilizând 
terminologia şi 
noţiunile de bază a 
managementului 
proiectelor 
să cunoască: 

 În rezultatul însuşirii 
temei studentul trebuie 
să cunoască:  care sunt 
aspectele teoretice ale 
diferitor concepte ale 
proiectelor 

să fie capabil: 

 sa explice diferențele 
între proiect, plan de 
afaceri, program. 

T.2.Conceptul de 

proiect 

2.1. Definitrea proiectelor; 

2.2. Tipologia proiectelor; 

2.3. Proiect vs program, 

studiu de fezabilitate, plan de 

afaceri – tangenţe şi 

distincţii; 

2.4. Managerul de proiect 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

LP2. Conceptul 

de proiect 

să cunoască: 

Principiile 

managementului 

proiectelor; 

 Organizarea 

structurală a MP; 

 Organizația 

centrată pe proiecte 

 

T.3.Principiile și 

organizarea 

structurală a MP 

3.1. Principiile 

managementului proiectelor 

3.2. Organizarea structurală 

a MP 

3.3. Organizația centrată pe 

proiecte 

 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

LP3. Principiile

și organizarea 

structurală a 

MP 
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să fie capabil: 

să elaboreze 

organigrama proiectului 

să cunoască: . 

Procesele de 

management a 

proiectului vs 

procesele de 

management 

general 

 Ciclul de viață al 

proiectului și 

etapele lui. 

 Tipologia 

ciclurilor de viață 

 

să fie capabil: 

să identifice și realizeze 

etapele proiectului 

T.4.Ciclul de viață 

al proiectului 

4.1. Procesele de 

management a proiectului vs 

procesele de management 

general 

4.2. Ciclul de viață al 

proiectului și etapele lui. 

4.3. Tipologia ciclurilor de 

viață 

 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

 LP4. Ciclul de 

viață al 

proiectului 

 

 

să cunoască: 

Concepția 

proiectelor în 

context strategic 

 Identificarea și 

definirea problemei 

de proiect 

T.5.Concepția, 

problema și logica 

planificarii 

obiectivelor 

5.1. Concepția proiectelor în 

context strategic 

5.2. Identificarea și definirea 

problemei de proiect 

5.3. Obiectivele proiectului 

LP5. 

Concepția, 

problema și 

logica 

planificarii 

obiectivelor 
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 Obiectivele 

proiectului 

 Matricea logica a 

proiectului 

 

să fie capabil: 

 să elaboreze MLP. 

5.4. Matricea logica a 

proiectului 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

să cunoască: 

Instrumente de 

planificare a 

activităților:Graficul 

Gantt, ciclograma, 

matricea și graficul-

rețea 

 

să fie capabil: 

să planifice duratele 

activităților și bugetelor 

T.6.Planificarea 

activităților și 

resurselor 

6.1. Aspect metodologico-

organizațional 

6.2. Instrumente de planificare a 

activităților:Graficul Gantt, 

ciclograma, matricea și graficul-

rețea 

6.3. Planificarea duratei 

activităților 

6.4. Planificarea bugetului 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

LP6. 

Planificarea  

activităților și 

resurselor 

să cunoască: Metode 

de evaluare 

 Metoda de selecție a 

proiectelor pe baza 

listei 

 

T.7.Evaluarea și 

selectarea 

proiectelor 

 

 

7.1. Metode de evaluare 

7.2. Metoda de selecție a 

proiectelor pe baza listei 

 

 

LP7. Evaluarea 

și selectarea 

proiectelor 
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 Selectarea proiectelor 

în baza scorului 

 

să fie capabil:  

să evalueze și selecteze 

proiecte 

7.3. Selectarea proiectelor în 

baza scorului 

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

să cunoască: 

conținutul general al 

proiectelor de 

perfecționare 

curriculară.  . 

să fie capabil: 

 să elaboreze obiective ce 
ţin de perfecționarea 
programelor și 
curriculelor. 

 

T.8.Studiu de caz: 

proiect european 

TEMPUS 

 

8.1. Problema.Necesități în 
RM.Crearea noilor 
locuri de muncă 
atractive; 

8.2. Formarea personalului 
de înaltă calificare pe 
cicluri de studii licență 
și master în UE  
(Suedia, Olanda); 

8.3. Obiectivul general și 
obiectivele 
specifice.SMART; 

8.4. Matricea logică a 
proiectului; 

8.5. Planul de activități; 
8.6. Determinarea duratelor 

de execuție; 
8.7. Planificarea bugetului; 
8.8. Managementul 

proiectului; 
8.9. Monitorizarea și 

raportarea periodică; 
8.10. Dezvoltarea durabilă.  

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

 

LP8. Studiu 

de caz: proiect 

european 

TEMPUS 
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să cunoască: Programul 

european de dezvoltare în 

Bazinul Mării Negre 

să fie capabil: 

 să elaboreze pachetul de 
documente necesar 
administrării unui 
proiect 

T.9.Studiu de caz: 

proiect european 

de cooperare în 

Bazinul Marii 

Negre 

I. Programul european de 
dezvoltare în Bazinul 
Mării Negre; 

II.  Actualitatea proiectului în 
contextul necesităților de 
dezvoltare a culturii, 
industriei și educației 
maritime în R.M. 

III.   Obiectivul general și 
obiectivele 
specifice.SMART; 

IV.  Matricea logică a 
proiectului; 

V. Planul de activități; 
VI.  Determinarea duratelor de 

execuție; 
VII.  Planificarea bugetului; 
VIII.  Managementul 

proiectului; 
IX.  Monitorizarea și 

raportarea periodică; 
X. Dezvoltarea durabilă.  

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

LP9. Studiu 

de caz: proiect 

european 

de cooperare 

în Bazinul 

Marii Negre 

să cunoască: 

conținutul cadru al 

proiectelor de dezvoltare 

să fie capabil: 

 să elaboreze pachetul de 
documente necesar 
administrării unui 
proiect de dezvoltare 

T.10.Studiu de 

caz: proiectul 

Community 

conections, SUA  

I. Obiectivul general și 
obiectivele 
specifice.SMART; 

II.  Matricea logică a 
proiectului; 

III.  Planul de activități; 
IV.  Determinarea duratelor de 

execuție; 
V. Planificarea bugetului; 
VI.  Managementul proiectului; 
VII.  Monitorizarea și raportarea 

periodică; 
VIII.  Dezvoltarea durabilă.  

Prezentari Power Point/ 

www.marplat.eu; problematizarea; 

dialog 

LP10. Studiu 

de caz: 

proiectul 

Community 

conections, 

SUA 
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8.EVALUAREA UNIT ĂȚII DE CURS 

Forma de 
învățământ  

Periodică   
Curentă   

Lucrul 
individual  

Examen final  Atestarea 
1  

Atestarea 2  

Cu frecvență  15%  15%  15%  15%  40%  
Cu frecvență 

redusă  
25%  25%  50%  

Standard minim de performanţă  
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator  

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 
 


