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Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 
Curs Seminar Laborator 

150 40 110 20 20 - E 5 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Actualmente, proiectele reprezintă cea mai eficientă cale de realizare a obiectivelor strategice ale 

unei organizații. Trăim într-o lume a proiectelor, susține Stanley E. Portny, este vremea proiectelor – 

ceea ce ne rămâne de făcut este sesizarea la timp a oportunităților și integrarea schimbărilor 

organizaționale sau personale, dorite în sistemul de lucru. Conceperea și elaborarea unui proiect, 

succesul realizării acestuia sunt determinate de utilizarea corectă a metodelor, tehnicilor și 

instrumentelor cu care operează elaborarea și administrarea proiectelor, domeniu relativ nou, care 

cunoaște o dezvoltare din ce în ce mai dinamică și un impact major asupra tuturor tipurilor de 

organizații. În acest context, suportul de curs Elaborarea și administrarea proiectelor are menirea de a-i 

familiariza pe masteranzi, doctoranzi și persoane interesate cu conceptele fundamentale specifice 

domeniului, etape în evoluţia ştiinţei manageriale, metodologia de elaborare și implementare a 

proiectelor, activități de monitorizare și control, rolul/ responsabilitățile membrilor echipei şi a 

managerului de proiect. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

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

 înţelegerea şi interpretarea 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; 

 explicarea şi aplicarea tehnicilor 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. 

Competenţe generale: 

 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 cât 

şi de evaluare a proiectelor conform cerinţelor înaintate de fondurile europene. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 



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

 capacitatea de a identifica principalele probleme în realizarea proiectelor (managementul riscurilor 

realizării proiectului);  

la nivel de integrare: 

 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. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Elaborarea și administrarea proiectelor este necesară 

finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Noțiuni generale privind conceptele de management, proiect și managementul 

proiectelor; Informare, diseminare, conceperea ideii de proiect; Redactarea proiectului; Implementarea 

proiectului; Monitorizarea și evaluarea proiectelor; Finalizarea proiectelor; Managerul de proiect și 

echipa 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 

verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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