
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea MANAGEMENT-MARKETING 
1.3 Departamentul MANAGEMENT-MARKETING 
1.4 Domeniul de studii1 ADMINISTRAREA AFACERILOR 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea2 Economia comertului, turismului si serviciilor 
1.7 Forma de învăţământ IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină3 
2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN AFACERI 
2.2 Codul disciplinei  02510D2102 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Cibela Neagu 

2.4 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Cibela Neagu 

2.5 Anul  
de studiu 

II  2.6 Semestrul I  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

4 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)4 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 
3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.6 curs 28 3.7 seminar / laborator 14 
Distribuţia fondului de timp5: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat/Consultații 4 
Examinări 4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 ore) 100 
 
4. Precondiţii6 (acolo unde este cazul) 

 
1 Management/Marketing/Administrarea afacerilor/Finanțe/Contabilitate  
2 Management/Marketing/Economia comerțului, turismului și serviciilor/Finanțe și bănci/Contabilitate și informatică de 
gestiune/Management organizațional/Marketing și comunicare în afaceri/Administrarea afacerilor în comerț, turism și 
servicii/Management financiar-bancar și de asigurări/Managementul sistemului informațional financiar-contabil  
3 Se vor înscrie informațiile din planul de invățământ 
4 Se vor înscrie informațiile din planul de invățământ 
5 Distribuția fondului de timp este responsabilitatea cadrului didactic  
6 Se menţionează, acolo unde este cazul, disciplinele necesare a fi fost parcurse anterior în vederea bunei 
înţelegerişidesfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei, precum și competenţele pe care studentul trebuie să şi le fi 
însuşit anterior în vederea bunei înţelegerişidesfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei de faţă 



4.1 de curriculum Management general 
4.2 de competenţe Capacitatea de a concepe un proces managerial complet și corect din 

perspectiva principiilor manageriale. 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate7 
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C4. Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare ( 2 puncte credit) 
C4.1  Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea 
activităţilor de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de 
fundamentare a alocării  resurselor.(0,4 puncte de credit) 
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, 
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării 
indicatorilor pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate.( 0,4 puncte de  credit) 
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în 
alocarea de resurselor. (0,4 puncte de credit) 
C4.4 Fundamentarea necesarului de resurse materiale şi financiare în raport cu cerinţele 
volumului şi eficienţei organizaţiilor de comerţ, turism, servicii. ( 0,4 puncte de  credit) 
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor 
pentru afaceri. ( 0,4 puncte de  credit) 
C5 Asigurarea calităţii prestaţiilor  in comert, turism si servicii (1punct credit) 
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii 
aplicat serviciilor. (0,20 puncte de credit) 
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese  asociate 
sistemelor de asigurare a calităţii în servicii. (0,20 puncte de credit) 
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii 
specifice asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii. ( 0,20 puncte de credit) 
C5.4 Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la 
specificul organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii. (0,20 puncte de credit) 
C5.5.Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii  pentru cazuri practice bine 
definite în condiţii de  asistenţă calificată. (0,20 puncte de credit) 
C6 . Asistenţă în managementul resurselor umane (1 punct credit) 
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi 
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din  domeniul 
administrării afacerilor.  ( 0,20 puncte de credit) 
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul  administrării 
afacerilor  pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din 
interiorul firmelor în ceea ce priveşte angajaţii. (0,20 puncte de credit) 
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice 
resurselor umane: recrutare, selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare. ( 0,20 
puncte de credit) 
C6.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a 
organizaţiei. ( 0,20 puncte de credit) 
C6.5 Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane 
din  domeniul administrării afacerilor. (0,20 puncte de credit) 

 
7 Se vor prelua informațiile din Grila 2, cu indicarea numărului de credite asociat fiecărui descriptor al competenței 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare / lucru 
Fond 

de 
timp 

Referințe 
bibliografice10 

1. Proiectul – obiect al managementului 
-Proiectul,programul, activiatatea. Caracteristicile 
unui proiect. Obiectivele proiectului. Tipuri de 
proiecte. 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

1 

2. Managementul proiectelor 
-Consideraţii generale privind managementul 
proiectelor. Principiile managementului proiectelor. 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

2 

 
8 Va fi derivat din obiectivele programului de studii în al cărui plan de învățământ se regăsește disciplina 
9 Se enunță clar obiectivele (rezultatele învățării – ceea ce cunoaște, înțelege și este capabil să facă studentul, după parcurgerea 
disciplinei) ce vor fi atinse în cadrul procesului educaţional la disciplina în cauză. Acestea trebuie să fie cuantificabile şi 
formulate acţional în strânsă legătură derivativă cu seturile de competenţe pe care le dezvoltă și pornind de la conținutul 
tematic al cursului. Pentru enunțarea lor se vor folosi preponderent verbe de acțiune. Pentru fiecare componentă în parte, se 
vor înscrie 3-5 rezultate ale învățării. 
10 Pentru fiecare temă a cursului se vor indica capitolul/capitolele din lucrarea indicată în bibliografie unde se regăsește tema 
propusă   

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei8 

a)Înţelegerea noţiunilor de bază, fondului principal de cunoştinţe care constituie 
conţinutul managementului proiectelor;  
b)Creearea unor competenţe necesare pentru realizarea proiectelor din 
organizaţiile economice, culturale, politice, non-guvernamentale etc.; 
c)Înţelegerea cunoştinţelor teoretice în aplicaţii practice utilizând lucrările 
practice, studiile de caz, simulările. 

7.2 Obiectivele 
specifice9 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1 Înțelege dimensiunile unui proiect si principiile 
managementului proiectelor 
R.î.2 Explică factorii determinanti in implementarea cu 
succes a proiectelor 
R.î.3  Identificarea, combinarea şi utilizarea adecvată a 
ansamblului de cunoştinţespecifice managementului de 
proiect cu scopul rezolvării cu succes a situaţiilor-problemă  

Aptitudini: 
  

R.î.1Utilizează instrumentele specifice planificarii proiectelor 
R.î.2Analizează programele de finantare pentru diferite 
domenii 
R.î.3 Interpretează documentatia specifica proiectelor 
 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1Implementarea de norme metodologice, masuri, politici 
si programe de natura economica; 
R.î.2Abilităţi de utilizare a instrumentelor de lucru specifice 
managementului proiectelor 
R.î.3 Adoptarea de tehnici de relationare si munca eficienta 
în cadrul echipei 



Factori care influenţează buna desfăşurarea a unui 
proiect 

dezbaterea, 
conversația 

3. Managementul ciclului de viaţă al proiectului. 
- Etapele ciclului de viaţă pentru un proiect (definire, 
planificare, implementare, control-evaluare, 
încheiere) 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

5 

4. Funcţiile managementului proiectelor 
-Funcţia de previziune. Funcţia de organizare. 
Funcţia de coordonare. Funcţia de antrenare. Funcţia 
de control-evaluare 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

4 Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

2 

5. Organizarea structurală internă a managementului 
proiectului 
-Deţinătorii de interese în cadrul proiectului. 
Managerul de proiect: rol şicompetenţe. Probleme cu 
care se confruntă managerii de proiect. 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

4 Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

3 

6. Stiluri manageriale 
- Concept, caracteristici. Clasificarea stilurilor de 
management. Efectele practicării stilurilor de 
management 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

2 Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

3 

7. Managementul echipei de proiect 
- Constituirea echipei de proiect. Avantajele şi 
dezavantajele muncii în echipă Caracteisticile optime 
ale unei echipe. Organizarea echipei de proiect 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

2 Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

3 

8. Organizarea structurală externă a managementului 
proiectelor 
-Oraganizareafuncţională. Avantaje şi dezavantaje. 
Organizarea pe proiecte. Avantaje şi dezavantaje 
Organizarea matriceală. Avantaje şi dezavantaje. 
Principii de elaborare a structurii de organizare. 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

2 Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

4 

9. Managementul conflictelor organizaţionale 
- Conflictul: concept, caracteristici. Tipuri de conflicte. 
Strategii de soluţionare a conflictelor 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

4 Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

4 

10. Managementul riscului în proiecte 
-Consideraţii generale privind managementul riscului. 
Identificarea, analiza şi evaluarea riscului. Măsuri ce 
trebuiesc luate împotriva riscului proiectelor 

Expunerea 
sistematică, studiul de 

caz,  
dezbaterea, 
conversația 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1, Cap. 

10 

TOTAL  28ore  
Bibliografie obligatorie11: 

1. Cibela Neagu – Managementul proiectelor, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2007 
Bibliografie suplimentară: 
1. Constantinescu, D.A. – Managementul proiectelor, Colectia Nationala, Bucuresti, 2001 
2. Simionescu A., Managementul proiectelor, Ed. Economică, București 2008 

 

 
11 Toate lucrările indicate în bibliografie fac parte din fondul de carte al UAB sau  se regăsesc în biblioteci virtuale ce pot fi 
accesate de către studenți/masteranzi, fără restricții. Bibliografia va conține cel puțin o lucrare de referință din domeniul 
disciplinei și o lucrare a titularului de curs (suport de curs cu ISBN) 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare / lucru Fond de 
timp 

Referințe 
bibliografice 

1. Iniţierea unui proiect: identificare 
problemă, analiză și justificare 
problemă, analiză SWOT 

Exercițiu practic, 
interacțiune între 

echipe 

2 Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.1 
2. Identificarea etapelor din ciclul de viață, 

Prezentarea termenilor de referinţăşi a 
cerinţelor proiectelor de echipă 

Discuție practică 2 Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.1 
3. Managementul timpului 

- Metode de planificare a activităţilor.  
Graficul reţea. Elaborare şi analiză. Drumul critic 

Exercițiu practic, 
interacțiune între 
echipe 

4 Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.7 

4. . Metode de organizare a proceselor de producţie 
- Metode de organizare succesivă. 
Metode de organizare în paralel 

Exercițiu practic, 
interacțiune între 
echipe 

6 Bibliografie 
obligatorie1-

Cap.4 

5.Personalitatea şi profilul managerului 
- Discutarea unor metode şi stiluri de 
management cu identificarea aspectelor 
pozitive şi negative 

Exercițiu practic, 
interacțiune între 
echipe 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.3 

TOTAL  14 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Cibela Neagu – Managementul proiectelor, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2007 
Bibliografie suplimentară: 

1. Carmen Nadia Ciocoiu - Managementul riscului, ASE, 2014 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea introducerii 
sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și cu reprezentanți ai mediului 
de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi din sistemul cooperatist – Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii. 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4 Curs • Cunoașterea elemenelor specifice și definitorii 
ale tehnicilor și metodelor utilizate în planificarea 
proiectelor (ex. Drumul critic etc.)  
• Cunoașterea diverselor tipuri de  
conflicte asociate proiectelor și a strategiilor de 
solutionare a conflictelor. 
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 

Examen scris 
în sesiunea 
de 
examene.Test 
cu intrebări 
deschise și 
întrebări cu 
variante de 
răspuns 
 

60 % 



oportunităţilorşi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şiimplicarea în activitatea 
de cercetare ştiinţifică. 

10.5 
Seminar/laborator 

• Capacitatea de a utiliza în mod corect tehnicile și 
metodele specifice managementului proiectelor  
• Capacitatea de a elabora metodologii de lucru 
utile în managementul proiectelor  
• Capacitatea de a lucra independent 
• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice; 
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilorşi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şiimplicarea în activitatea 
de cercetare ştiinţifică. 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea de 
activităţi gen 
teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea unui referat prin identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor învăţate. 
• Interpretarea şi analiza unor date prin identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor 

învăţate. 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

 
Data completării: 22.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                        Semnătura titularului de seminar, 
Conf. univ.dr. Cibela Neagu       Conf. univ.dr. Cibela Neagu 
……………..............................     ..................................................... 
 
Data avizării în departament: 30.09.2022      Avizat,       

       
Semnătura directorului de departament,     Responsabil program de studii,  
Conf. univ.dr. Sorin Gabriel Gresoi                                Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 ………………………….........                                  ……………………………………...... 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
  

 
 


