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Orar 
Curs competențe transversale 

Manager de proiect 
 

Formatori:  

Prof. Univ. Dr. Sabău-Popa Diana, sala F003, clădirea Facultății de Științe Economice, Campus A 

Conf. Univ. Dr. Gherai Dana Simona, sala F006, clădirea Facultății de Științe Economice, 

Campus A 
 

Curs Data Ora 

1: Stabilirea scopului proiectului și stabilirea cerinţelor de 

management integrat al proiectului 
9 iunie 14-16 

2: Planficarea activităților și jaloanelor proiectului. 

Prezentarea oportunităților de finanțare 
23 iunie 14-16 

3: Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor 

operaţionale pentru proiect 
7 iulie 14-16 

4: Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect 14 iulie 14-16 

5. Managementul riscurilor 22 august 14-16 

6. Managementul echipei de proiect 25 august 14-16 

7. Managementul comunicării în cadrul proiectului și 

Managementul calităţii proiectului 
15 septembrie 14-16 

Aplicații practice Data Ora 

1: Identificarea obiectivele strategice cât și cele 

operaționale ale proiectului, fezabilitatea proiectului și 

descompunerea în structuri elementare 

9 iunie 16-18 

2: Identificarea și prioritizarea activităților și 

evenimentelor cheie ale proiectului. Elaborarea planului 

detaliat al proiectului. Identificarea oportunităților de 

finanțare pentru proiect 

23 iunie 16-18 

3: Planificarea resurselor și a costurilor necesare 

proiectului. Managementul financiar al proiectului 
7 iulie 16-18 

4: Elaborarea documentelor privind contractele de 

achiziții, selectarea furnizorilor 
14 iulie 16-18 

5: Identificarea riscurilor care pot să apară și măsuri de 

control al riscurilor 
22 august 16-18 

6: Identificarea condițiilor de recrutare și angajare a 

membrilor echipei de proiect; elaborarea planurilor de 
25 august 16-18 
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lucru, repartizarea sarcinilor și evaluarea performanțelor 

echipei 

7: Identificarea și stabilirea cerințelor de comunicare, 

cerințele de calitate, stabilirea procedurilor și evaluarea 

rezultatelor proiectului 

15 septembrie 16-18 

 


