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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.07.O.0.47 120 28 28 -  4 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

C 2. Identificarea și 

formularea unor idei 

relevante de afaceri, evalurea 

oportunităților de aplicare a 

acestoraîn realizarea 

sarcinilor profesionale 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea particularităților actuale de dezvoltare a societății cu 
impact asupra managementului, precum  și a modalității de 

transpunere a acestora în managementul proiectelor. 

 Cunoașterea  metodelor și tehnicilor de identificare a nevoilor 

reale care pot constitui baza pentru o idee relevantă de proiect, 
precum și de atragere  a resurselor necesare.  

de aplicare: 

 Evaluarea factorilor de risc prin investigarea mediului intern și 

intern în care se preconizează derularea proiectului. 

de integrare: 

 Adoptarea deciziilor aferente elaborării propunerii de proiect, 

precum și procesului de monitorizare a proiectului la diverse 

etape, în condiții de certitudine, risc și incertitudine; 
 Evaluarea diferitor variante de decizii utilizând  instrumente 

moderne.    

C 4. Organizarea și 

monitorizarea activităților 

organizației în conformitate 

cu cadrul normativ și mediul 

ambiant 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea cadrului normativ aferent gestionării activităților 
proiectului. 

de aplicare: 

 Promovarea unui management al proiectelor  axat pe prevederile 

legislative și normative. 

de integrare: 

 Reacționarea promtă și adecvată și luarea de decizii aferente 

proiectului în situaţii de incertitudine şi risc, bazate pe respectarea 
reglementărilor în vigoare.  

C 7. Identificarea și 

gestionarea informațiilor 

adecvate și relevante în 

vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de 

afaceri derulate 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea  reperelor teoretice și metodologice ale dezvoltării 

activităților proiectului. 

de aplicare: 

 Operarea cu instrumentele metodologice de planificare a 

activităților proiectului;  

 Estimarea  riscurilor aferente gestionării proiectului.  

de integrare: 
 Raționalizarea instrumentelor metodologice de planificare a 

activităților proiectului în funcție de prioritățile strategice.  

C 8. Elaborarea și 

coordonarea proiectelor 

aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea 

eficientă a resurselor 

organizaționale 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea reperelor etice, profesionale și sociale  ale 
comunicării manageriale în contextul diferitor activități ale 

proiectului. 

de aplicare: 
 Aplicarea eficace a instrumentelor  de creare și menținere a unui 

climat favorabil de dezvoltare în cadrul proiectului prin utilizarea 

eficienta a resurselor organizaționale;  

de integrare: 
 Adaptarea normelor etice, profesionale și  sociale la specificul 

proiectului, perfecționarea continuă a acestora. 
 



Conținutul 

disciplinei 

1. Introducere în managementul de proiect 

2. Ciclul de viață al proiectului  

3. Dezvoltarea Misiunii, Viziunii, Scopului si obiectivelor proiectului 

4. Rolul managerului in gestiunea proiectelor 

5. Etapele  managementului proiectelor  

6. Planificarea proiectului 
7. Managementul Stakeholderilor (părților interesate) în procesul de planificare a proiectului 

8. Elaborarea planurilor de management al riscului și de comunicare a proiectului 

9. Utilizarea structurii de repartizare a sarcinilor pentru a planifica un proiect   

10. Controlul și Evaluarea proiectului 

11. Procesul de control al schimbărilor în proiect 

12. Managementul echipei de proiect 

13. Managementul financiar al proiectului 

14. Managementul calității proiectului 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul unității de curs se realizează: 

1. Evaluarea curentă -   se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor, 

precum și a testărilor realizate conform calendarului academic. Ponderea evaluării curente constituie 60 % din 
nota finală. 

2. Evaluarea finală -  se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, compus  din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o altă 

variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM (www.moodle.usm.md).  

Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% din nota finală la unitatea de curs. 

3. Evaluarea produsului studiului  individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie  sau la şedinţele cercului ştiinţific. 

Studiul 

individual 

Studenții vor propune un proiect cu finanțare nerambursabilă.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Studiu 

individual”. 
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Data completării Semnătura titularului de curs 
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