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A. OBIECTIVELE CURSULUI 
 
Disciplina îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptele, principiile şi tehnicile de bază 
necesare pentru iniţierea şi conducerea cu succes a proiectelor din diverse domenii de 
activitate precum şi deprinderea abilităţilor utile studenţilor pentru executarea acestor 
activităţi. 
 
B. SUBIECTELE CURSULUI 

1. Concepte şi noţiuni de bază în managementul proiectelor 
2. Identificarea şi iniţializarea proiectelor. Plasarea proiectelor în structura 

organizatorică a agentului economic. 
3. Managementul resurselor materiale şi umane necesare proiectului. 
4. Managementul timpului proiectului; 
5. Managementul costului proiectului; 
6. Managementul calităţii proiectului; 
7. Managementul riscului proiectului; 
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului 
9. Managementul achiziţiilor pentru proiect 

 
C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR  
 
SEMINAR 
  
Fiecare student (sau grupe de studenţi) va elabora un proiect după o tematică stabilită pe baza 
cunoştinţelor dobândite la curs. 
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E. PROCEDURA DE EVALUARE 
 
Forma de examinare – E (scris) 

Examenul se finalizează cu o notă ce reprezintă media ponderată a notelor de la activitatea pe 
parcurs (50%) şi de la examen (50%). Nota de la activitatea pe parcurs este media (rotunjită 
la valoare întreagă prin adăugare) a notelor de la laborator şi a temei de casă. Nota de la 
examen este media (rotunjită la valoare întreagă prin adăugare) notelor de la 2 subiecte 
teoretice şi a unei aplicaţii.  

  

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 

 
1. Université de Genève: www.unige.ch 
2. Université de Nantes: www.univ-nantes.fr 
3. Université de Rouen: www.univ-rouen.fr 
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