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A.  
 
Nr.__________din _________                                                                                      Formular USAMV 0109020104 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
1. Date despre program 
 

1.1. Instituția de învățământ 
superior 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Agricultură 
1.3. Departamentul II Cultura plantelor 
1.4.Domeniul de studii Agronomie 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de 
studii 

Managementul resurselor naturale și agroturistice din zona montană  

1.7. Forma de învățământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul Proiectelor 

2.2. Titularul activităților de curs Pleșa Anca-Dorina 
2.3. Titularul activităților de seminar/ laborator/ 
proiect 

Pleșa Anca-Dorina 

2.4. Anul de 
studiu 

II 
2.5. 
Semestrul 

II 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Sumativă 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de 
curriculum 

Contabilitate și analiză economică, Management și inginerie economică, Marketing, Consultanță 
agricolă. 

4.2. de 
competente 

Studentul trebuie să posede cunoștințe cu privire la politicile agrare actuale, a tehnicilor şi 
metodelor specifice utilizate în marketing şi management, respectiv direcţiile de cercetare şi 
dezvoltare la nivelul UE şi global. 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu 
frecvență 

4 
din care: 3.2. 
curs 

2 
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect 

2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 
din care: 
3.5.curs 

28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 19 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

3.4.4.Tutoriala  

3.4.5.Examinări 25 

3.4.6. Alte activități  20 

3.7. Total ore studiu individual 124 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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5.1. de desfășurare a 
cursului 

Cursul este interactiv, iar studenţii au posibilitatea de a adresa întrebări referitoare 
la conţinutul expunerii.  
Disciplina universitara impune respectarea orei de începere şi terminare a cursului. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumătorului  practic, fiecare 
student va desfăşura o  activitate individuală cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie. Disciplina academica se impune pe toată durata de desfăşurare a 
lucrărilor. 

Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor și 
platformelor online utilizate 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Să cunoască  limbajul specific pentru disciplina de Managementul Proiectelor. 
Să înţeleagă rolul proiectelor în dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. 
Să cunoască procesele de formare a resursei umane implicată în cercetare. 
Să îşi însuşească tehnicile de identificare şi atragere a surselor interne/externe de finanţare. 
Să aprofundeze informaţiile din domeniu în vederea creşterii performanţei ştiinţifice. 
Să cunoască  necesitatea stimulării formării echipelor de cercetare. 
Să îşi  însuşească metodologia de redactare şi implementare a proiectelor. 
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Sa demonstreze capacitatea de analiză a direcţiilor de cercetare specifice domeniilor de interes. 
Sa poată dezvolta proiecte prin atragerea de surse de finanţare. 
Să poată gândi activităţi  ştiinţifice pertinente şi să efectueze sinteza lor în proiecte interdisciplinare. 
Să demonstreze preocupări privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii cu privire la 
optimizarea metodelor de cercetare.  
Să participe şi să propună formarea de echipe de cercetare în vederea creşterii performanţei ştiinţifice. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la conceptele fundamentale ale Managementului 
Proiectelor la nivelul exigenţelor  actuale. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Să înţeleagă necesitatea de a dezvolta activităţile de cercetare ştiinţifică în procesul de formare 
a resursei umane, de dezvoltare a capacităţii manageriale în domeniul cercetării ştiinţifice şi a 
capacităţii de a identifica şi atrage sursele interne şi externe de finanţare a cercetării. În acelaşi 
timp, indirect, este propusă contribuţia la creşterea performanţei ştiinţifice şi stimularea 
formării echipelor de cercetare prin implicarea studenţilor la redactarea şi implementarea 
proiectelor. 

 
8. Conținuturi 

8.1.CURS: 28 ore 
 

Metode de 
predare 

 

Observaţii 
 

 
INTRODUCERE 
Scopul şi importanţa atragerii de resurse financiare.  
Surse de finanţare pentru proiecte. Oportunităţi oferite de către Uniunea 
Europeana. Finanţări ale Guvernului României. 

Prelegere 1 prelegere 

FINANTAREA PROIECTELOR DE CATRE UNIUNEA EUROPEANA 
Tipuri de programe ale Uniunii Europene în România. Programe pentru 
agricultură, protecţia mediului şi dezvoltare rurală. Priorităţi pentru 
adoptarea acquis-ului comunitar. Construcţia instituţională şi investiţiile: 
tipuri de sprijin, buget. Prezentarea generală a derulării unui proiect. 
Organisme implicate în programarea fondurilor şi monitorizarea programelor 
de asistenţă financiară. Cadrul  juridic şi structurile bugetare necesare 
coordonării şi implementării programelor. Termenii de Referinţă ai unui 
proiect. Autorităţi naţionale de implementare 

Prelegere 3 prelegeri 

ORGANIZAREA UNUI PROIECT. Proiectul si managerul de proiect. Analiza 
mediului organizatiei. Managementul deciziilor. Definirea unui proiect. 

Prelegere 2prelegere 

ORGANIZAREA UNUI PROIECT. Planificarea activitatilor. Managementul 
riscurilor. Managementul schimbarilor. 

Prelegere 1 prelegere 

REDACTAREA UNUI PROIECT. (Documente necesare redactarii unui proiect). 
Matricea cadru logic. Cererea de finantare. 

Prelegere 1 prelegere 

REDACTAREA UNUI PROIECT. (Documente necesare redactarii unui proiect). 
Planul de afaceri. Documentatia tehnica. 

Prelegere 1 prelegere 

MANAGEMENT FINANCIAR. Notiuni de contabilitate. Managementul 
bugetelor. 

Prelegere 
1 prelegere 
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MANAGEMENT FINANCIAR. Surse de finantare. Previziuni financiare. Prelegere 1 prelegere 
MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII UNUI PROIECT. Monitorizarea derularii 
proiectului. Managementul achizitiilor. 

Prelegere 1 prelegere 

MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII UNUI PROIECT. Conducerea resurselor 
umane alocate unui proiect. Managementul calitatii. 

Prelegere 1 prelegere 

PROGRAME PENTRU PROIECTE MULTIANUALE DE CERCETARE 
STIINTIFICĂ/CREAŢIE ARTISTICĂ. Tipuri  de programe de cercetare 
naţionale. Obiectivele specifice programelor de cercetare. Criterii de 
eligibilitate. Priorităţi de finanţare. Condiţii de finanţare. Metode de accesare a 
fondurilor. Documentaţia necesară. 

Prelegere 1 prelegere 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE: 28 ore    

Structura cadru a unui proiect. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Etapele unui proiect. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Obiectivul general şi obiectivele specifice ale unui proiect. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Stabilirea resurselor unui proiect. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Identificarea surselor de venit. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Locaţiile proiectului. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Programarea proiectului. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Descrierea organizaţiei implementatoare şi a partenerilor. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Echipa şi managementul proiectului. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Monitorizarea, evaluarea şi continuarea proiectului. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Pachetul informativ al unui proiect. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Sistemul finanţărilor nerambursabile. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Cererea de finanţare. 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

Tip de informaţii; resurse internet; persoane de contact 
Studiu teoretic şi 

practic 
1 prelegere 

   
 Bibliografie obligatorie: 

1. Vidican Roxana, (2005) –Notite de curs 
2. site-uri internet: www.mie.ro 
3. www.infoeuropa.ro 
4. www.europa.eu.int/comm 
5. www.apdrp.ro 

Bibliografie facultativă: 
1. www.madr.ro 
2. www.afir.ro 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, 
asociaților profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificării unor cai de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu 
cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la Simpozioanele organizate de 
Universităţile de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară, Simpozioane din domeniile de interes organizate 
de Universităţi din ţară şi străinătate, reuniunea anuala a Societăţii Române de Pajişti şi a altor Societăţi cu 
activitate în domeniile de interes unde se întâlnesc cu fermierii, fiind dezbătute aspecte actuale si de perspectivă a 
dinamicii Managementului de Proiecte în România şi Europa 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere 
din nota 

finală 

http://www.madr.ro/
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10.4. Curs 
Cunoaşterea scopului şi importanţei atragerii de resurse 
financiare şi a oportunităţilor la nivelul Uniunii europene 
şi României.. 

sumativă (E) 20% 

 
Însuşirea cunoştinţelor cu privire la derularea generală a 
unui proiect: Organisme implicate, cadrul juridic, 
termenii de referinţă şi autorităţile de implementare. 

sumativă (E) 10% 

 
Cunoașterea organizării unui proiect, modul de redactare 
a unui proiect, metodele de management financiar și 
componentele specifice implementării unui proiect 

sumativă (E) 20% 

 
Cunoaşterea programelor pentru proiecte multianuale 
de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi a indicatorilor 
specifici derulării acestui tip de programe. 

sumativă (E) 10% 

    
10.5. 

Seminar/Laborator 
Cunoaşterea structurii şi a etapelor generale ale unui 
proiect. 

continuă 
(VP) 

10% 

 
Cunoaşterea obiectivului general şi a obiectivelor 
specifice ale unui proiect 

continuă 
(VP) 

5% 

 
Stabilirea surselor de venit, a resurselor  şi programarea 
proiectului. 

continuă 
(VP) 

5% 

 
Însuşirea cunoştinţelor despre programarea şi 
implementarea proiectelor, echipa, managementul şi 
evaluarea proiectului. 

continuă 
(VP) 

15% 

 
Aprofundarea şi sintetizarea cunoştinţelor prin 
accesarea resurselor de informaţii cu privire la sistemul 
de implementare al proiectelor. 

continuă 
(VP) 

5% 

    
10.6. Standard minim de performanță 
Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea notei de 
trecere la verificările pe parcurs este o condiţie esenţială pentru promovare. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licență/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut)- conform planului de învățământ 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina opțională) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
10.09.2020 

Titular curs 
Dr. ing. Pleșa Anca-Dorina 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Dr. ing. Pleșa Anca-Dorina 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2020  
 

Director de departament 
Șef lucr. Cristina Moldovan 

 

 


