
Managementul proiectelor ( Masterat Anul II SEM III) 

Nr. credite transferabile  8 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

Titular disciplină: 

Prof. Dr. Teodor ROBU 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind conceptul 

general de management de proiect, cunoașterea principalelor strategii de elaborare a unui proiect 

în funcție de cerințele finanțatorului. De asemenea, masteranzii sunt inițiati în cunoașterea 

principalelor metode de evaluare și selectare a proiectelor respectiv modul de implementare. 

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

programele de finanțare existente la ora actuală, referate cu strategii de elaborare a unui proiect și 

susținerea unor studii de caz privind proiectele de investiție în agricultură, sau în cercetare. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

CURS (capitole) 

Managementul proiectelor - generalități 

Uniunea Europeană - Identitate 

Politica Agricolă Comunitară 

Elaborare proiecte 

Evaluare selectare proiecte 

Implementare proiecte de finanțare 

Monitorizarea proiectelor 

Categorii de finanțare pentru agricultură și spațiul rural 

Programe de finanțare (2014-2020) 

Programe de cercetare – Strategii de elaborare 

 

 

 

Lucrări practice 

Referat despre Programe de finanțare 

Referat cu strategii de eleborare a unui proiect 

Studii de caz al proiectelor de investiții în agricultură 

Studii de caz al proiectelor pentru cercetare 

Vizite la organisme de finanțare (BRCT, APIA, AFIR) 
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Evaluare 

 

Forme de evaluare Modalitați de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orala 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

Contact 

Prof. Dr. Teodor ROBU  
Faculty of Agriculture - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, Romania 

telefon: 0040 232 407526, fax: 0040 232 219175  

E-mail: teorobu@uaiasi.ro  
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