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Descrierea  unității de curs: 

Cursul Managementul Proiectelor doreşte să ofere noțiuni introductive despre proiecte şi modul lor de gestionare, cât 

şi despre locul şi rolul pe care acestea îl ocupă în societate. Pentru atingerea acestui obiectiv, pe parcursul semestrului 

studenţilor le vor fi prezentate concepte de bază folosite în domeniu. Cursul se va axa în general pe familiarizarea 

studenţilor cu conceptele fundamentale specifice domeniului managementului de proiecte. Se urmărește dezvoltarea 

la nivel individual a capacităților de elaborare, implementare şi evaluare a unor proiecte, precum şi modalitățile de 

identificare a unor potențiale surse de finanţare a proiectelor.  

Conținutul unității de curs: 

Introducere Fundamentarea teoretică generală a noțiunii de proiect. Natura și scopul managementului proiectelor. 

Organizarea structurală a managementului proiectelor. Principiile fundamentale ale managementului proiectelor. 

Procese specifice managementului proiectelor. Managerul proiectului și echipa de proiect. Tipologia ciclurilor de 

viață ale proiectelor. Planificarea proiectelor. Implementarea proiectelor. Evaluarea și încheierea proiectelor.  

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul va putea demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe: 

✓ cunoaște concepte fundamentale și instrumentele necesare pentru elaborarea și gestionarea, aplicarea și follow-

upul proiectelor. 

✓ interpreta metodologiile de analiză şi decizie în aplicarea proiectelor; 

✓ evalua principalele raționamente vizând impactul proiectelor asupra dezvoltării instituţionale, societale, locale, 

regionale. 

✓ evalua noile oportunități tematice și practice pentru proiecte dictate de condițiile noi provocate de pandemia 

Covid-19; 

✓ formula teme și proiecte, dar și găsi surse pentru potențiale proiecte. 
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