
FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică 

Domeniul de studii Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii Automatică și Informatică Aplicată 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Carmen Emilia CHAŞOVSCHI 

Titularul activităţilor aplicative - 

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1,5 Curs 1,5 Seminar  Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

21 Curs 21 Seminar  Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 26 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 50 

Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum Management general 

Competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Parcurgerea anticipată a bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul. 

• Google Meet; 

Desfăşurare 

aplicaţii 

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv 

transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor 

codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si 

atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3. Identificarea  oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 



 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Cursul explică în mod exhaustiv, principiile managementului de proiect, 

modalităţile de stabilire a obiectivelor şi bugetului, respectiv de alegere a echipei 

de proiect, ciclul de viaţă al proiectului, tehnicile de comunicare internă şi de 

management al riscului, toate aceste noţiuni fiind exemplificate pe larg în 

capitolele cursului. 

Obiective specifice • Familiarizarea studenţilor problematica managementului proiectelor  

• Familiarizarea studenţilor cu modalităţile de stabilire a obiectivelor şi bugetului, 

respectiv de alegere a echipei de proiect 

• Familiarizarea studenţilor cu tehnicile de comunicare internă şi de management 

al riscului 

• Înţelegerea cunoască rolul managementului proiectelor in organizaţii 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Managementul proiectelor - mod 

de dezvoltare a afacerilor  

 

 

2 • Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi 

vizuale; 

• Explicaţia abordărilor conceptuale; 

• Încurajarea participării active a studenţilor la curs; 

 

Managementul de proiect  

 

4 • Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi 

vizuale; 

• Explicaţia abordărilor conceptuale; 

• Prezentarea de explicaţii alternative; 

• Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; 

• Încurajarea participării active a studenţilor la curs; 

 

Tehnici utilizate în conceperea 

proiectelor  

4 • Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi 

vizuale; 

• Explicaţia abordărilor conceptuale; 

• Prezentarea de explicaţii alternative; 

• Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; 

• Încurajarea participării active a studenţilor la curs; 

 

Etape ale managementului 

proiectelor  

6 • Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi 

vizuale; 

• Explicaţia abordărilor conceptuale; 

• Prezentarea de explicaţii alternative; 

• Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; 

• Încurajarea participării active a studenţilor la curs; 

 

Managementul ciclului de proiect 

– PCM ca metoda specifica de 

planificare participativă 

 

 

3 • Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi 

vizuale; 

• Explicaţia abordărilor conceptuale; 

• Prezentarea de explicaţii alternative; 

• Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; 

• Încurajarea participării active a studenţilor la curs; 

 

Instrumente specifice 

managementului de proiect 

2 • Prezentarea de explicaţii alternative; 

• Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; 

• Activități pe grupe de lucru, în vederea dezvoltării 

unei aplicații de proiect. 

 

Bibliografie 

1. Managementul Proiectelor / Opran, C., Stan S., Abaza B. –, comunicare.ro, Bucuresti, 2002  

2. Managementul operational al proiectelor / Corneliu Neagu si Lucia Violeta Melnic. - Constanta : Ovidius University 

Press, 2001 

3. Managementul proiectelor - Project Management : Manual pentru construirea proiectelor / Nicolae Postavaru. - Ed. a 

3-a. - Bucuresti : Matrix Rom, 2003  

4. Managementul proiectelor : cale spre cresterea competitivitatii / Mariana Mocanu si Carmen Schuster. - Bucuresti : 

All Beck, 2001 



5. Happy Projects ! – Roaland Gareis, Editura ASE, Bucureşti 2006. 

Bibliografie minimală 

1. Managementul operational al proiectelor / Corneliu Neagu si Lucia Violeta Melnic. - Constanta : Ovidius University 

Press, 2001 

2. Managementul proiectelor - Project Management : Manual pentru construirea proiectelor / Nicolae Postavaru. - Ed. a 

3-a. - Bucuresti : Matrix Rom, 2003  

3. Managementul proiectelor : cale spre cresterea competitivitatii / Mariana Mocanu si Carmen Schuster. - Bucuresti : 

All Beck, 2001 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 

licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor 

profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 

competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

• Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu 

oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însuşirea conţinutului teoretic conceptual 

al disciplinei predate; 

Capacitatea de utilizare adecvată a 

conceptelor, metodelor şi procedeelor 

specifice disciplinei; 

Utilizarea corectă a termenilor de 

specialitate 

Evaluarea cunoştinţelor generale de bază 

necesare practicii managementului 

resurselor umane. 

Să participe la activităţile didactice 

în proporţie de minim 80%; 

Să facă dovada cunoaşterii 

noţiunilor teoretice prin participarea 

la examen Examenul final este scris, 

tip grilă (60% din nota finală).  

Prezentarea orală a proiectului cu 

respectarea cerințelor și includerea 

fișelor de proiect: Analiza 

stakeholderilor; Arborele problemă 

(diagrama cauze-efect); Arborele 

obiectivelor; WBS – 

workbreakdown structure; Diagrama 

GANTT; Fișa jaloanelor proiectului 

(project milestones) (60% din nota 

fială) 

 

100% 

Standard minim de performanţă 

• Cunoaşterea noţiunilor, fenomenelor, proceselor specifice disciplinei. 

• Nota 5 pentru fiecare dintre cele două forme de evaluare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020  - 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în consiliul facultății Semnătura decanului 

01.10.2020  

 

 

 


