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Statutul disciplinei 

Disciplină facultativă 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. Alexandru Dragoș ROBU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 În cadrul disciplinei se urmărește însușirea de către studenți a cunoștințelor legate de 

întocmirea unui proiect. Proiectele pentru care studenții dobândesc cunoștințe se pot referi la 

proiecte de cercetare, proiecte de investiții cu ajutorul unor credite sau proiecte de finanțare 

nerambursabilă. 

 Studenții sunt familiarizați cu conceptele formularelor tipizate disponibile de către 

Autoritățile de Management sau Finanțatori, precum Cererea de Finanțare, Declarațiile 

specifice și îndeosebi Planul de Cercetare, Planul de Afaceri, Memoriul Justificativ sau 

Studiul de Fezabilitate. 

 La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în 

cadrul instrumentelor specifice enunțate mai sus necesare pentru elaborarea unui proiect. Se 

va însuși și se va exersa lucrul cu tehnicile și instrumentele din cadrul aplicațiilor de editare 

text, de calcul tabelar, de elaborare a diagramelor specifice, toate acestea aplicate pe cadrul 

actual al derulării proiectelor în România prin intermediul instrumentelor disponibile pentru 

cercetare și finanțare. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Necesitatea și importanța Proiectelor 

Tipuri de proiecte din domeniul cercetării 

Tipuri de proiecte din domeniul agro-alimentar: categorii de documentații necesare 

pentru depunerea și selectarea unui proiect. 

Coordonate generale privind derularea unui proiect. Forme legale de elaborare și 

derulare a unui proiect printr-un management eficient al proiectului. 

Conceptul de Management al proiectelor: definirea proiectului, managementul proiectelor 

– concept, evoluție, istoric, etapele și fazele dezvoltării managementului proiectelor. 

Tehnici utilizate în elaborarea și analiza proiectelor: Analiza SWOT, Diagrama GANTT, 

Diagrama PERT, Matricea cadrului logic. 

Rolurile și responsabilitățile membriloe echipei de proiect: categorii de persoane antrenate 

în proiecte, realizarea unei echipe eficiente, formarea permanentă în managementul 

proiectelor, leadership în managementul proiectelor. 

Managementul implementării proiectelor: structura procesului de management al 

proiectelor. 

Analiza economică a proiectului. 

Contractarea fondurilor destinate proiectului. 

 

 

 



Lucrări practice 

Piesele principale ale unui dosar – Cerere de Finanțare: Planul de Afaceri, Memoriul 

Justificativ, Studiul de Fezabilitate. Etapele principale ale derulării unui proiect de 

finanțare – elaborarea și implementarea 

Tehnici și instrumente ale aplicațiilor PC necesare la elaborarea unei documentații 

specifice unui proiect de finanțare 

Axe, Măsuri și SubMăsuri de finanțare disponibile în România pentru sectorul rural și 

agroalimentar 

Forme legale existente în România pentru derularea unui proiect: P.F., P.F.A., Î.F., Î.I., 

S.R.L., etc 

Cercetarea pieței în domeniul investiției propuse de către student 

Completarea Cererii de Finanțare 

Completarea Studiului de Fezabilitate 

Diagrame Microsoft Project 

Întocmirea și organizarea Dosarului – Cerere de finanțare 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de 

laborator. 

40% 
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