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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Anul universitar 2012/2013 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Semi 
nar 

Lucră
ri 

practi
ce 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Metodologia elaborării 

şi implementării 

proiectelor 

 Metodologia elaborării şi implementării 

proiectelor  

  
14 7 7 

 

V 3 

Sisteme şi proceduri de  Sisteme şi proceduri de achiziţii 14 7 7  V 3 



achiziţii   

Plan de afaceri 
 Plan de afaceri  

  
14 7 7 

 
V 3 

Organizarea timpului in 

proiect 

 Organizarea timpului in proiect  

  
14 7 7 

 
V 3 

Managementul 

Resurselor Umane 

 Managementul Resurselor Umane 

  
14 7 7 

 
V 3 

Finanţarea Proiectelor 
 Finanţarea Proiectelor 

  
14 7 7 

 
V 3 

Analiza Riscului 
 Analiza Riscului 

  
14 7 7 

 
V 4 

Asigurarea calităţii 
 Asigurarea calităţii 

  
14 7 7 

 
V 4 

Raportarea şi  finalizarea 

proiectelor 

 Raportarea şi  finalizarea proiectelor  

  
14 5 5 

 
V 4 

        

TOTAL  126 63 63 - - 30 

        

        

Examen de certificare 
a competenţelor 
profesionale 

 - - - - -  

 
Calificare universitară/standard ocupaţional: 

Manager de proiect - 241919;  
 
Competenţe dobândite:  
Competenţe generale: Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor 
din domeniul finanţării şi al managementului proiectelor, stăpânirea limbajului economico – financiar,  capacitatea de a 
explica şi interpreta procese, fenomene, idei şi tendinţe în contexte care implică activităţi de cercetare teoretică şi 
empirică, abilităţi  în rezolvarea problemelor din domeniu financiar în contexte noi, interdisciplinare.  



 
Competenţe de specialitate: Dezvoltarea cunoştinţelor generale şi formarea abilităţilor pentru fundamentarea, 
realizarea şi gestionarea de proiecte în toate domeniile de activitate precum şi aspecte legate de finanţarea acestora. 
Capacitatea de investigare şi analiză prin utilizarea metodelor moderne de cercetare a proceselor şi fenomenelor privind: 
stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului; stabilirea specificaţiilor proiectului; stabilirea criteriilor de succes ale 
proiectului; stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp; estimarea şi asigurarea resurselor 
necesare realizării proiectului; estimarea şi bugetarea costurilor; planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor; 
managementul financiar al proiectului; managementul riscurilor; selectarea şi managementul echipei de proiect; 
stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului; stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate. 
 
 
Decan,                                                                           Responsabil programe postuniversitare,  
 



STRUCTURĂ DIDACTICĂ 

PENTRU CURSUL POSTUNIVERSITAR DE SPECIALIZARE 

„ANALIZĂ FINANCIARĂ” 

 

 

Nr.crt. Grad didactic Nume şi prenume Discipline 

1. Prof.univ.dr.  Dorin JULA Tipuri de pieţe  

Analiza tehnică 

2. Prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU Management de portofoliu  

3. Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU Piaţa de capital – instituţii şi instrumente  

Reglementări ale pieţei de capital 

Analiză fundamentală 

Practică de specialitate 

 

 


