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Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.44 150 30 60 - 60 5 Română/rusă 

S.08.A.0.44 120 12 16 - 92 4 Română/rusă 

 
Rezulta

tele 

învățări

i: 

Compet

ențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 3. Crearea și monotorizarea echipelor 

multidisciplinare în corespundere cu 

activitatea organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive, de colaborare în 

cadrul echipelor; aplicarea și 

raționalizarea instrumentelor de motivare 

a participanților acestora. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște reperele teoretice ale inițierii și 

elaborării proiectelor economice. 

de aplicare: 

 A aplica instrumentele de motivare a echipelor de 

proiect în funcție de performanțele obținute; 

de integrare: 

 A propune măsuri privind sporirea eficienței muncii 

echipelor de lucru în cadrul proiectelor economice. 

CP 5. Adoptarea deciziilor optime în 

condiții de certitudine, incertitudine și 

risc; gestionarea eficace a riscurilor în 

afaceri. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște, metodele și instrumentele de evaluare 

a riscurilor proiectelor economice; 

de aplicare: 

 A efectua studii de fezabilitate în scopul selectării 

alternativelor decizionale privind implementarea 

proiectului economic.; 

de integrare: 

 A evalua eficiența deciziilor și riscurile în vederea 

implementării proiectelor economice. 

CP 8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea eficientă a 

resurselor organizaționale  

de cunoaștere: 

 A cunoaște modul de organizare, coordonare și 
monotorizare a muncii echipei proiectului economic; 

de aplicare: 

 A aplica procedurile de monitorizare a activităților 

resuselor umane aferente proiectului; 

de integrare: 
 A propune măsuri în vederea sporirii eficienței 

implementării proiectelor aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea rațională a resurselor 

organizației. 

Conți

nutul 

discipl

inei 

1. Fundamentarea teoretică generală a noţiunii de proiect economic 

2. Fazele şi ciclul de viaţă al proiectelor economice 

3. Natura şi scopul managementului proiectelor economice 

4. Managerul proiectului economic şi echipa de proiect 

5. Planificarea proiectului economic 

6. Estimarea necesarului de resurse al proiectului economic 

7. Implementarea proiectului 

8. Evaluarea eficienței proiectelor economice 

9. Managementul riscului proiectelor economice. 
Evalu

area 
rezult

atelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. De 
asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se desfășoară în 

perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% (50% - la forma de 



studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit 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% (50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală la 

disciplină. 

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

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiu

l 

indivi

dual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în care vor realiza următoarele sarcini: 
1. Identificarea și analiza problemei. 
2. Formularea ideii de proiect. 

3. Descrierea echipei de proiect. 
4. Stabilirea misiunii și obiectivelor proiectului. 
5. Estimarea resurselor necesare. 
6. Elaborarea planului de activități. 
7. Analiza rezultatelor proiectului 
8. Evaluarea riscului proiectului; 

9. Argumentarea impactului proiectului asupra dezvoltării întreprinderii 

Biblio

grafie 

recom

andată 

De bază: 

1. Băncescu, M. Managementul proiectelor pentru analiza afacerilor. Bucureşti, Edutura ASE, 

2016, 164 p. ISBN978-606-34-0135-0 

2. E. Maxim, Managementul organizaţiilor, Proiect economic nr. 1, Fundamentarea strategiilor, 

Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 

3. Prisăcaru, V. Managementul proiectelor. Note de curs pentru studenții programelor de master 

„Administrarea afacerilor” și „Managementul resurselor umane”. Chișinău, Ed. CEP USM 

2020, 124 p., ISBN978-9975-152-55-6 

4. Sturza, R. Ghendov-Moşanu, A. Managementul proiectelor - Materiale didactice, Chişinău, Ed. 

Tehnica-Info, 2022, 128 p. ISBN978-9975-45-838-2 

5. Ţurcanu, Nicolae. Managementul proiectelor.Ghid didactic de planificare : Teste de 

autoevaluare, Chişinău Ed. Tehnica-UTM, 2020, 56 p. ISBN978-9975-45-635-7  

6. Verboncu, I., (coord.) – Managementul societăţilor comerciale. Proiect economic, Editura 

PRINTECH, Bucureşti, 2008 

Suplimentară 

1. Androniceanu, A., Abaluta, O., Curteanu, D., Popescu, R., Managementul proiectelor cu 

finanţare externă. Bucureşti: Editura Universitară, 2006, 491 p. ISBN 973-749-032-0. 

2. Bârgăoanu, A. Managementului proiectelor. Curs. 

https://ru.scribd.com/document/79321691/Alina-Bargaoanu-Managementul-Proiectelor. 

3. Brezuleanu, S., Managementul și planificarea proiectelor, Iaşi Ed. "Ion Ionescu de la Brad", 

2015, 238 p., ISBN978-973-147-191-4. 

4. Bulat, V.  Ghid de reguli și principii de bază de scriere a unui proiect. Ediția a II-a. Chișinău, 

2011. 

https://www.iom.md/sites/default/files/publications/Migration%20and%20development/pdf/1

9_Project%20Development%20Guide%20for%20Diaspora%20Associations_ROM.pdf. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/81-94_3.pdf 

5. Călugăreanu, I., Antoci, N. Configurarea managementului proiectelor internaționale în baza 

parteneriatului public-privat. Administrare publică, nr. 1, P. 81-93 2022. 

6. Cucerescu, V. Managementul proiectelor europene. Chişinău , Ed. ECSA Moldova, 2019, 250 

p, ISBN978-9975-56-677-3 

7. Stan, Mari-I. Managementul proiectelor: Elaborarea unui proiect. Ed. Constanţa "Ovidius" 

University Press. 2013. 92 p. ISBN978-973-614-795-1 

8. Tecău, Alina Simona. Managementul proiectelor şi planificarea de marketing. Bucureşti Editura 

universitară,2015, 388 p. ISBN978-606-28-0401-5 
Verboncu, Ion. Oportunităţi de afaceri cu managementul prin proiecte. București 2015, Vol. 16, Nr. 

148 P. 31-36 ISSN1582-2559 
Data completării Semnătura titularului de curs 
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