FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Centrul de Studii Europene
Centrul de Studii Europene
Economie și afaceri internaționale - interdisciplinar cu
domeniile: Geografie și Științe Administrative
Master
Dezvoltare regională și managementul proiectelor europene

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Seminarii si aplicatii de managementul proiectelor, Modul 1:
managementul financiar

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestrul
* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

Conf. dr. Grosu Maria
IV 2.6 Tip de evaluare

E

2.7 Regimul discipinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1,5 din care:
0
curs
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de învăţământ
21
0
din care:
curs
seminar/laborator
3.3 Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Număr de credite

1,5
21
ore
10
19
5
3
2

39
60/300
2/10

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

OB

Participare activă la dezbateri ca urmare a documentării
anterioare
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Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de a înțelege, a asocia și reflecta critic asupra teoriilor, modelelor din domeniu,
relevante pentru analiza proceselor și transformărilor structurale la nivel regional în context
internațional și european;
C2. Capacitatea de a analiza din perspectivă interdisciplinară/pluridisciplinară mediul economic,
politic, instituțional, socio-cultural internațional / european cu impact asupra dezvoltării regionale și de
a proiecta strategii și politici în domeniu;
C3. Capacitatea de a evalua strategii și politici europene cu impact asupra dezvoltării regionale și de
a interpreta evenimente, dezvoltări și politici în context local, național, regional ca efecte ale acțiunii
UE și a mediului internațional;
C4. Capacitatea de a identifica independent, de a culege, analiza și interpreta documente oficiale,
baze de date, informații relevante pentru aria de studiu, de a formula noi ideii și tendințe în domeniu
C5. Capacitatea de a manageria structuri organizaționale diverse și de a conduce echipe într-un
mediu multicultural, de a identifica nevoi, de a elabora și implementa proiecte adecvate obiectivelor
stabilite;
C6. Capacitatea de a utiliza metodologii de cercetare avansată în analiza unor situații specifice ariei
studiate, de a transfera ideii și cunoștințe pentru specialiști și publicul larg
CT1. Capacitatea de a lucra structurat, planificat, de a lua decizii privind situații complexe, de a
identifica, defini și soluționa probleme într-un context internațional și multicultural
CT2. Capacitatea de comunicare interpersonală, de lucru în echipă sau de asumare de leadership în
instituții și echipe diverse
CT3. Capacitatea de evaluare și auto-evaluare a performanțelor profesionale raportate la cerințele și
tendințele în domeniu, de identificare a nevoilor de formare și de a folosi cele mai adecvate cerințe și
metode de perfecționare continuă

7.1. Obiectivul
general

Cunoaşterea metodologiei managementului financiar al proiectelor, a tehnicilor şi procedurilor
utilizate în cadrul acesteia, precum şi dezvoltarea de competenţe privind identificarea instrumentelor
financiare necesare iniţierii şi fundamentării proiectelor de investiţii în scopul planificării şi
implementării proiectelor finanţate din fonduri europene.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice care este rolul managementului financiar în managemntul proiectelor, în general, precum
şi importanţa planificării financiare şi a bugetării proiectului
 Descrie instrumentele financiare necesare iniţierii şi fundamentării proiectelor de investiţii
 Utilizeze instrumentele descrise anterior în planificarea şi implementarea proiectelor finanţate din
fonduri europene
 Analizeze aspectele privind managementul contabil al fondurilor externe nerambursabile
 Calculeze indicatorii aferenţi raportării, controlului şi auditului cheltuielilor efectuate din fonduri
externe nerambursabile

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare
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Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Capitolul 1 Considerente generale
3 ore: B(1), C(3,4,5),
privind managementul financiar al
Dezbateri
F(13),
proiectelor cu finanţare europeană
Capitolul 2 Instrumente financiare
Dezbateri, aplicaţii şi studii de 5 ore: B(2), D(11,12),
2.
necesare iniţierii şi fundamentării
caz
C(8,9), H(17,18)
proiectelor de investiţii
Capitolul 3 Managementul financiar al
planificării şi implementării
Dezbateri, aplicaţii şi studii de 5 ore: C(4,5), G(14,15),
3.
proiectelor finanţate din fonduri
caz
P(22),
europene
Capitolul 4 Aspecte privind
Dezbateri, aplicaţii şi studii de 4 ore: C(5), OM(19),
4.
managementul contabil al fondurilor
caz
IB(18), G(14,15)
externe nerambursabile
Capitolul 5 Raportarea, controlul şi
Dezbateri, aplicaţii şi studii de 4 ore: C(7,8), D(10),
5.
auditul cheltuielilor efectuate din
caz
O(20,21),
fonduri externe nerambursabile
Bibliografie
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2010
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finanţare europeană, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011
6. Comisia Europeană, Direcţia Generală Politică Regională, Ghidul pentru Analiza Cost – Beneficiu a
proiectelor de investiţii. Fonduri structural, Fondul de Coeziune şi Instrumentul pentru Asistenţa de
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achiziţiei publice
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10. Dobre E., Controlul şi auditul proiectului, Editura Economică, Bucureşti, 2007
11. Documentul de Lucru nr. 4, Ghid privind metodologia pentru elaborarea Analizei Cost - Beneficiu,
disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm
12. Dragotă, V., Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe: culegere de studii de fezabilitate, ASE, Bucureşti,
2009
13. Florescu, D., Managementul proiectelor cu finanţare europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
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14. Grigorescu, A., Managementul proiectelor, Uranus, Bucureşti, 2007
15. Grosu Şaguna, D., Găinuşă Nicolae, R., Fondurile structurale ale UE, Universul Juridic, 2011
16. HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate
prin programele operaţionale, M. Of. al României nr. 517/01.08.2007, cu modificările şi completările
ulterioare
17. HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, M. Of. al României nr. 48/22.01.2008
18. Iaţco, C., Brezuleanu, S., Managementul proiectelor, Tipo Moldova, Iaşi, 2007
19. Oprea, D., Meşniţă, G., Fonduri europene pentru România, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007
20. OMFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, M. Of. al României nr. 619/15.09.2009, cu modificările şi completările ulterioare
21. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, M. Of. al României
nr. 461/30.06.2011
22. Pinto, K., J., Project Management: Achieving Competitive Advantage, Second Edition, Pearson, 2010
Regio, Programul Operaţional Regional, Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, variantă consolidată,
iulie 2010
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
Examen
10.5 Seminar/ Laborator
Evaluare pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare
Test clasic
Prezentare Proiect

10.3 Pondere în
nota finală (%)
50%
50%

Obţinerea a două note: evaluare pe parcurs (EVP) şi examen (Examen), cu condiţia de minim 5 (cinci) la
examen

Data completării
12.01.2015
Data avizării
13.01.2015

Titular de curs

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Grosu Maria

Director de departament
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
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