
Managementul proiectelor (Anul III, Semestrul V) 
 
Nr. credite transferabile: 5 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Gabriel Vasile HOHA 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectivul general: familiarizarea studenților cu informații de management relevante, de 
înțelegere a principiilor managementului proiectelor. 

Obiective specifice: cunoașterea de către studenți a scopului managementului de proiect 
precum și de înțelegere a instrumentele specifice planificarii proiectelor. Studenții vor ști cum să 
analizeze programele de finantare pentru diferite domenii; vor cunoaște factorii determinanti în 
implementarea cu succes a proiectelor precum și să elaboreze documentatia specifică proiectelor. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere în managementul proiectelor 
Prezentare de programe de finanțare naționale și Europene 
Scrierea unei cereri de finantare 
Selecţia proiectelor 
Organizarea proiectelor 
Monitorizarea si controlul proiectelor 
Finalizarea proiectelor 

Lucrări practice 
Prezentarea structurii unui proiect, cu precizarea elementelor necesare 
Identificarea temei de proiect, a scopului și obiectivelor proiectului 
Identificare surse de finanțare naționale și Europene pentru proiect 
Documentare pentru scrierea corectă a unui proiect 
Verificarea eligibilității unui proiect 

Proiect 
Studiu de caz - studenţii vor întocmi propuneri de proiecte cu finanțare europeană urmărindu-se 
respectarea ghidurilor de finanțare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare  orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Teste de verificare, colocviu de laborator 30% 

 
Persoane de contact 
Șef lucr. dr. Gabriel Vasile HOHA  
Facultatea Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407498 
E-mail: gabihoha@uaiasi.ro  


