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Descriere curs 

În actualul context al Uniunii Europene, la debutul alocării fondurilor europene pentru exerciţiul financiar 
2014 – 2020, cursul îşi propune să vină în sprijinul studenților cu o perspectivă pragmatică şi concordantă cu 
actualele cerinţe ale instrumentelor de finanţare alocate pentru România, astfel încât, aceştia să 
dobândească noţiunile de bază, precum şi unele deprinderi specifice pentru a parcurge etapele formale şi 
cele informale ale obţinerii unor contracte finanţate din fonduri europene, prin intermediul intrumentelor 
structurale – Programe Operaționale 2014 - 2020. 

Totodată, cursul îşi propune să accentueze şi aspecte ale managementul riscurilor în proiectele europene, 
dată fiind dinamica şi complexitatea mediului economic şi social actual, dar şi elementele de specific 
cultural ale României, care pot influența decisiv implementarea proiectelor finanţate din fondurile 
europene. 

Concret, cursul îşi propune să atingă următoarele obiective specifice: (1) creşterea nivelurilor de informare 
şi de autocunoaştere ale studenților privind componenta antreprenorială; (2) asimilarea principiilor 
managementului de proiect și familiarizarea cu regulile și practicile de accesare a finanțărilor europene; (3) 
proiectarea și exersarea paşilor necesari pentru accesarea fondurilor europene structurale; (4) creşterea 
potenţialului studenților în a-şi găsi şi ocupa un loc de muncă în domeniul managementului proiectelor 
finanțate din fonduri europene. 

Capitolele cursului sunt următoarele: 

Capitolul 1 - Noţiuni generale privind managementul de proiect 

Capitolul 2 - Managementul comunicării în proiectele europene 

Capitolul 3 - Aspecte culturale şi administrative privind  managementul proiectelor europene 

Capitolul 4 - Managementul riscului în proiectele europene 

Capitolul 5 - Identificarea oportunităţilor de finanţare - contextul alocării financiare pentru perioada 2014 - 
2020 

Capitolul 6 - Elaborarea ideii de proiect 

Capitolul 7 - Cererea de finanţare în managementul proiectelor europene în perioada 2014 – 2020 

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) 
Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST) 
Programul de studii de masterat: Inginerie Economică și Managementul Afacerilor (IEMA) 
Studii tip: Masterat 
 
 

Denumire disciplină Finanţări Europene şi Fonduri Structurale Semestrul 2 

Cod disciplină UPB.06.M.2.O.07-03 Credite (ECTS) 4 

 

Structură disciplină Curs Seminar Laborator Proiect Total ore 

Număr de ore pe săptămână



Capitolul 8 -  Depunerea cererilor de finanţare a proiectelor europene în perioada 2014-2020 

Capitolul 9 - Evaluarea proiectelor europene 

Capitolul 10 - Implementarea proiectelor europene 

Capitolul 11 - Monitorizarea şi auditul proiectelor europene 

Descriere laborator  
Activitățile desfășurate în orele de Laborator vor urmări detalierea și punerea în aplicare a principiilor 
teoretice prezentate la curs. Laboratoarele vor include exemplificări, studii de caz, precum și elaborarea 
unei idei de proiect, în concordanță cu cerințele unuia dintre Programele Operaționale ale României, 
respectiv cu obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020. 
Prin acest exercițiu complex, al scrierii unei idei de proiect în grupuri restrânse (3 - 5 studenți), vor fi 
exersate majoritatea practicilor din domeniul managementului de proiect, contribuind la consolidarea 
următoarelor deprinderi și abilități: 

 planificare participativă;  

 tehnici și proceduri de elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor finanțate din fonduri 
europene;  

 analiza riscurilor implicate în derularea proiectelor europene; 

 comunicare formală a datelor privind elaborarea și implementarea ideilor de proiecte finanțate din 
fonduri structurale; 

Rezultate preconizate ale învățării 
Prin participarea la acest curs, studenții vor fi capabili să:  

 cunoască și să identifice oportunități de finanțare, prin Programele Operaționale 2014 - 2020; 
 elaboreze o idee de proiect, compatibilă cu cerințele finanțărilor europene; 

Prin absolvirea cursului, beneficiarii vor dobândi următoarele cunoștință și abilități: 
 întocmirea și înregistrarea unei cereri de finanțare pentru accesarea fondurilor structurale; 
 utilizarea instrumentelor manageriale și tactice pentru gestionarea de proiecte; 
 raportarea și validarea rezultatelor proiectelor finanțate din fonduri structurale . 

Cursul contribuie la dezvoltarea următoarelor competențe (selecție din competențele întregului program): 

 spirit antreprenorial; 

 analiza și sinteza, la nivel individual, a informațiilor din diverse domenii de activitate (economic, 
juridic, administrativ, social, organizațional, leadership etc.), în vederea elaborării și implementării 
de idei de proiecte finanțate din fonduri structurale; 

 colaborare și spirit de echipă. 

 

Metoda de evaluare % din nota finală Cerințe minimale pentru obținerea creditelor 

Examen scris 40 
50% dintre subiecte rezolvate pentru nota 5/  
95% pentru nota 10. 

Laborator 60 
50% din punctajul asociat ideii de proiect, pentru nota 5/  
95% pentru nota 10. 

Altele   
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Precondiții 
Cunoștințe de bază din domeniile: Management general, Managementul afacerilor, Achiziții publice, 
Comunicare, Leadership 
Alte informații relevante 
Nota finală se calculează prin rotunjirea punctajului acumulat de student la activităţile evaluate. 
 
Date: 08.08.2016 
Professional degree, Surname, Name: dr. Anca-Cristina GRECEA 


