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FIȘA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea       Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul    Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe-Bănci 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

FINANCIARE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect. univ. dr. Dumitru Troancă 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Dumitru Troancă 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

V 2.7 Regimul 
disciplinei 

DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   8 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      33 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Management 
4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Videoproiector și conexiune la internet 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Videoproiector și conexiune la internet 
 Acces la resurse bibliografice online ți la programe de 

gestiune a proiectelor 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
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 Fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu cerinţele 
volumului şi eficienţei organizaţiilor 

 Realizarea unei lucrări de analiză a procesului de implementare utilizând 
indicatori financiari 

 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a 
investiţiilor pentru afaceri 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an
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er

sa
le

  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă de proiect 
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în 
cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de 
management al schimbării prin intermediul proiectelor 
financiare 

7.2 Obiectivele specifice              dezvoltarea capacităţii studenţilor de a organiza şi 
conduce echipele însărcinate a implementa diverse 
proiecte financiare la nivel de organizaţie 

 cunoașterea elementelor cheie din derularea unui 
proiect financiar 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Natura şi scopul proiectelor financiare 

Prelegerea,  
Explicaţia,  

Problematizarea, 
Discuții, dezbateri. 

2 ore 
Alegerea proiectului  2 ore 
Organizarea proiectului – partea 1 2 ore 
Organizarea proiectului – partea 2 2 ore 
Planificarea proiectelor financiare 4 ore 
Conducerea proiectelor financiare 2 ore 
Echipele de proiect  2 ore 
Estimarea costurilor şi bugetarea proiectului   4 ore 
Proiectele şi schimbarea  2 ore 
Rezolvarea problemelor legate de proiect  2 ore 
Conflictele legate de proiect  2 ore 
Monitorizarea şi controlul proiectelor  2 ore 
Bibliografie: 
 Griffith, T., The plugged-in manager, Jossey-Bass, Wiley, San Francisco, 2012 
 Heagney, J., Fundamentals of Project Management, 4th Edition, AMACOM, 2012 
 Kerzner, H., Management de proiect, vol. 1, Ed. CODECS, București 2010 
 Kerzner, H., Management de proiect, vol. 2, Ed. CODECS, București 2010 
 Opran, C., Managementul proiectelor, Ed. Comunicare.ro, București, 2014 
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 Troanca, D., Managementul proiectelor, Suport de curs ULBS, 2015 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Natura şi scopul proiectelor financiare. Alegerea 
proiectului Prelegerea, 

explicaţia, 
conversaţia euristică, 

dezbaterea, 
brainstorming-ul, 
problematizarea, 
studiul de caz, 

organizatorii grafici 

2 ore 

Organizarea proiectului 2 ore 
Planificarea și conducerea proiectelor financiare 2 ore 
Echipele de proiect 2 ore 
Estimarea costurilor şi bugetarea proiectului   2 ore 
Proiectele şi schimbarea. Rezolvarea problemelor legate 
de proiect 

2 ore 

Conflictele legate de proiect. Monitorizarea şi controlul 
proiectelor 

2 ore 

Bibliografie:  
 Kerzner, H., Project Management - Case Studies, John Wiley & Sons, 2009 
 Kerzner, H., Management de proiect, vol. 1, Ed. CODECS, București 2010 
 Kerzner, H., Management de proiect, vol. 2, Ed. CODECS, București 2010 
 Milosevic, D., Patanakul, P., Srivannaboon, S., Case studies in project, program and 

organizational project management, John Wiley&Sons, New Jersey, 2010 
 Pickerden, A., Planning and managing your work based project, bookboon.com, 2015 
 Troanca, D., Managementul proiectelor, Suport de curs ULBS 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
După o serie de întâlniri și dezbateri profesionale cu toți cei ce au legături cu dezvoltarea 
proiectelor și proiectarea financiară a acestora (ONG-uri, societăți comerciale, administraţii 
publice locale), conţinutul cursului a fost adaptat cerințelor mediului economic. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Volumul şi 
corectitudinea 
cunoştinţelor 
teoretice 

Examen scris tip grilă 30% 

10.5 Seminar/laborator Activitatea de 
seminar 

Evaluare pe parcursul 
semestrului 

20% 

Proiecte Evaluare pe parcursul 
semestrului 

20% 

 Abilitatea de a 
rezolva aplicațiile 

Evaluare finală 30% 

 
10.6 Standard minim de performanţă                                                        

 cunoaşterea conceptelor cheie cu care operează disciplina 
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 capacitatea de a transpune în proiecte conceptele teoretice însuşite 
 minim 50% din punctaj 

 
 
 
Data completării             Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 
 
01.10.2016                           …………………….                         …………………………      
     
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
      
03.10.2016                                                                      ................................ 


