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MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară  

Catedra/departamentul Economie și Management în Industrie 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Industria Alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învățământ cu frecvență); 
V (învățământ cu frecvență 

redusă) 

7; 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 30 45 - 35 40 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Management general, Economia întreprinderii, Management financiar, 
Management industrial 

Conform competențelor Utilizarea de cunoștințe de management, economie, finanțe. 
Operarea cu concepte fundamentale economice, de management, 
financiare și organizaționale. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu telefoanele mobile închise.  
Nu va fi acceptată întârzierea studenților la curs și seminar. 

Laborator/seminar Studenții vor elabora referate conform tematicii propuse în scopul aprofundării 
cunoștințelor teoretice. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP2. Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor specifice științelor economice pentru 
identificarea și analiza fenomenelor economice specifice întreprinderilor industriei 
alimentare. 

 Descrierea funcțiilor managementului și a funcțiunilor întreprinderilor din industria 
alimentară. 

 Explicarea rolului interacțiunii și exercitări funcțiilor managementului și funcțiunilor 
întreprinderii din industria alimentară. 

 Conceperea funcționării întreprinderilor din industria alimentară. 
 Evaluarea caracteristicilor funcțiunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 Formularea soluțiilor pentru asigurarea activității eficiente a întreprinderii din industria 

alimentară. 

http://www.utm.md/
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Competențe 
profesionale 

CP4. Analiza activității întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanțe la 
întreprinderile industriei alimentare. 

 Identificarea și descrierea elementelor definitorii ale performanțelor întreprinderii din 
industria alimentară. 

 Explicarea interacțiunii factorilor care determină performanțele întreprinderii din 
industria alimentară. 

 Aplicarea metodelor și principiilor de bază pentru creșterea performanțelor întreprinderii 
din industria alimentară. 

 Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a performanțelor întreprinderii din industria 
alimentară. 

 Dezvoltarea de soluții complexe pentru creșterea performanțelor întreprinderii din 
industria alimentară. 

Competențe 
profesionale 

CP5. Sinteza și formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de întreprindere 
din industria alimentară. 

 Precizarea criteriilor de evaluare a eficienței. 
 Utilizarea cunoștințelor interdisciplinare pentru asigurarea eficienței. 
 Utilizarea unor principii și metode fundamentale pentru asigurarea sustenabilității  

activității întreprinderii din industria alimentară. 
 Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare și eficientizare a activității întreprinderii din 

industria alimentară. 
 Realizarea proiectelor ce ar include identificarea și analiza problemelor, planificarea, 

implementarea și realizarea unui feed-back adecvat. 

Competențe 
profesionale 

CP6. Elaborarea variantelor alternative de soluționare a problemelor la nivel de 
întreprindere din industria alimentară. 

 Descrierea subdiviziunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 Utilizarea de metode și instrumente specifice economice și manageriale pentru explicarea 

funcționării întreprinderii din industria alimentară. 
 Aplicarea principiilor și metodelor fundamentale pentru determinarea soluțiilor 

economice și manageriale.  
 Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a performanțelor și eficienței întreprinderii 

din industria alimentară. 
 Elaborarea și implementarea de soluții complexe pentru asigurarea activității eficiente a 

întreprinderii din industria alimentară. 

Competențe 
transversale 

CT2. Identificarea, descrierea și derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă 
și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de 
circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Cursul își propune să contribuie la pregătirea viitorilor specialiști prin dezvoltarea 
gândirii analitice și sintetice a acestora, asigurând abordarea problemelor specifice într-
un proiect, caracteristică inginerilor de largă concepție interdisciplinară. El permite 
însușirea de către studenți a conceptelor de bază privind obiectul său de studiu, a 
metodelor și tehnicilor de elaborarea, planificare și urmare a proiectelor, prin a căror 
aplicare se realizează scopurile specifice a activității întreprinderilor industriale. 

Obiectivele specifice Cunoașterea noțiunilor specifice managementului proiectelor. 
Explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a conținuturilor 
teoretice și practice ale acestei discipline. 
Conștientizarea beneficiilor pe care le aduce managementul proiectelor, în orice 
domeniu de activitate. 
Abilitatea de a concepe proiecte, urmărirea și evaluarea acestora. 
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Cunoașterea metodelor folosite în managementul proiectelor de la conceperea și până 
la faza de evaluare a rezultatelor finale. 
Capacitatea de a atrage, de a motiva, și recompensa membrii echipei de proiect. 
Participarea la luarea unor decizii cu referire la evaluarea resurselor necesare și 
disponibile realizării proiectelor. 
Participarea la identificarea unor soluții pentru problemele privind elaborarea 
proiectelor. 
Valorificare optimă și creativă a potențialului resurselor umane angajate în 
managementul proiectelor. 
Dezvoltarea unor comportamente relaționale privind constituirea echipelor de lucru, 
angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități 
similare, participarea la propria dezvoltare profesională. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Natura și scopul managementului de proiect. 2 

2 T2. Organizarea managementului de proiect. 2 

T3. Definirea proiectului. 2 

T4. Estimările costurilor: definiții și principii. 2 
1 

T5. Estimările costurilor: estimarea în practică. 2 

T6. Managementul comercial. 2 
1 

T7. Introducere în planificare și programare. 4 

T8. Analiza de rețea: schemele logice și drumul critic. 4 
2 

T9. Analiza rețelelor - în practică. 2 

T10. Programarea resurselor: principii. 4 
2 

T11. Programarea resurselor: realizarea practică. 4 

Total prelegeri: 30 8 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

TS1. Natura și scopul managementului de proiect. 2 

2 TS2. Organizarea managementului de proiect. 2 

TS3. Definirea proiectului. 4 

TS4. Estimările costurilor - partea 1: definiții și principii. 4 
2 

TS5. Estimările costurilor - partea a 2-a: estimarea în practică. 4 

TS6. Managementul comercial. 4 2 

TS7. Introducere în planificare și programare. 6 2 

TS8. Analiza de rețea: schemele logice și drumul critic. 6 2 

TS9. Analiza rețelelor - în practică. 4 2 

TS10. Programarea resurselor - partea l: principii. 4 2 

TS11. Programarea resurselor - partea a 2-a: realizarea practică. 5 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 16 
 



                                                                                             FIȘA UNITĂȚ I I  DE CURS/MO DULULUI  
 

 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Buse F., Simionescu A., Bud N., Managementul proiectelor, Editura economica, București, 
2008. 

2. Pascu R., Managementul proiectelor, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 
2010.  

3. Popa V., Managementul proiectului: standarde și bune practice: Standarde. Metodologii, 
Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2014. 

4. Popescu C., Managementul proiectelor: Aspecte teoretice și practice, Editura Universității 
Petrol-Gaze din Ploiești, Ploiești, 2009. 

Suplimentare 5. Brown, M., Managementul proiectelor, Editura Cosmos Viking Pinguin, 2005. 
6. Marinescu P., Management de proiect, Editura Universității din București, București, 2005. 
7. Mocanu M., Schuster C., Managementul proiectelor: Cale spre creșterea competitivității, 

Editura ALL Beck, București, 2001. 
8. Nedelcu, D., Managementul proiectelor, aspecte teoretice și practice, Ed. Politehnicum, Iași, 

2005. 
9. Newton, R., Management de proiect - Pas cu pas, Editura Meteor Press, 2007. 
10. Opran, C., Stan, S., Năstasă, S., Abaza, B., Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, 

București, 2002. 
11. Sandu A., Ponea S.¸ Bradu O., Manager de proiect: Modele operaționale, Editura Lumen, Iași,  

2012. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a competențelor în domeniul managementul proiectelor.  
 


