
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Știința mediului 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Știința mediului 

1.6. Calificarea Licenţiat în Ştiinţa mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Știința mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul și evaluarea programelor și 

proiectelor europene 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

X - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Balla Emese, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator dr. Balla Emese, lector universitar 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul 

disciplinei 

DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DC 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBPP0371 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs – 

offline/online 

28 3.6. seminar –  

offline/online 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 19 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 5 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

c) Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi tablă. 

5.2.  De desfăşurare a laboratorului Laborator sotat cu calculatoare, videoproiector şi tablă. 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 8/08.09.2020.                                



6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. (1) 

C4 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.  

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. (1) 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. (1) 
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CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere: Rolul proiectelor în organizaţii. Relaţia între strategia 

organizaţiilor şi proiecte. Tipul proiectelor 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, 

dezbatere. 

2 ore 

Abordarea Managementului Ciclului de Proiect în UE 2 ore 

Instrumente PCM  1 2 ore 

Instrumente PCM 2 2 ore 

Planificarea operaţională a proiectelor 2 ore 

Planificarea operaţională a proiectelor 2 ore 

Comunicare în proiect. Marketingul proiectelor. Încheierea proiectelor 2 ore 

Cadrul finanţărilor UE: Acordul de Parteneriat, Programe Operaţionale, 

Autoritatea de Management şi a Organisme Intermediare în România 

2 ore 

Programul Operaţional Regional, Sectoriale, Programele de Cooperare 

Teritorială Europeană în România, Programele comunitare ale UE 

2 ore 

Monitorizarea, controlul şi evaluarea proiectelor finanţate de UE  2 ore 

Abordări teoretice privind evaluarea programelor europene 2 ore 

Procesul şi metodologia evaluării programelor europene I. 2 ore 

Procesul şi metodologia evaluării programelor europene II. 2 ore 

Depunerea şi evaluarea cererilor de finanţare. Sistematizarea materiei. 2 ore 

Bibliografie: 

Cerkez M. 2009. Evaluarea programelor și politicilor publice. Polirom, Iaşi. (1) 

Görög M. 2008. Projektvezetés. Aula Kiadó, Budapest. (1) 

Imreh Sz. 2008. Európai Uniós projektek menedzselése. JATEPress, Szeged. (1) 

Major K. et al. 2013. Hatásvizsgálati kézikönyv. HÉTFA, Budapest. 

http://hetfa.hu/hatasvizsgalat/kezikonyv_elemzo.pdf 

Mintzberg H. 2010. A menedzsment művészete. Alinea Kiadó, Budapest. (1) 

Nicolescu O. 2011. Organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe: teorie, metodologie, studii de caz şi 

baterii de test. Pro Universitaria, București. (3) 

Victor R. (szerk.) 2008. Managementul proiectelor. Ed. Universitară, București. (1) 

*** 2005. Echo Manual. Project Cycle Management. European Commission, Brusselles. 

http://portals.wi.wur.nl/files/docs/ppme/project_cycle_mngmt_en.pdf 

*** A Strukturális Alapok által támogatott programok és pályázatok honlapja: www.fonduri-structurale.ro 

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Studenţii să înţeleagă importanţa proiectelor europene şi să fie capabili să participe la 

planificarea, managementul şi evaluarea acestora. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

 

Însuşirea instrumentelor de planificare, management și evaluare utilizate în cazul 

proiectelor europene. Însuşirea cunoştinţelor legate de sistemul de finanţare al 

Uniunii Europene  de la faza de programare până la proiecte și cunoașterea instituţiile 

responsabile de administrarea Fondurilor Structurale în România. 

http://hetfa.hu/hatasvizsgalat/kezikonyv_elemzo.pdf
http://portals.wi.wur.nl/files/docs/ppme/project_cycle_mngmt_en.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/


8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

Introducere în managementul proiectelor. Noțiuni de bază 

Metode interactive: 

dezbatere, lucrul în 

grup, analiză, 

sistematizare 

2 ore 

Prezentarea generală a sistemului de finanţare al UE.  2 ore 

Obiective strategice, analiza SWOT, analiza stakeholderilor 2 ore 

Aplicarea instrumentelor PCM 2 ore 

Întocmirea diagramei Gantt,  a schemei logice de precedenţă 2 ore 

Întocmirea planului de resurse umane, planificarea bugetului,  2 ore 

Finalizarea proiectului de seminar 2 ore 

Prezentarea şi evaluarea colectivă a proiectului de grup 2 ore 

Finanţări disponibile în România  4 ore 

Ghiduri de finanţare I-II. 2 ore 

Rapoarte de evaluare a programelor operaţionale din RO şi din UE 2 ore 

Evaluarea reciprocă a proiectului de grup 2 ore 

Obţinerea finanţărilor UE pentru persoane individuale 2 ore 

Sistematizarea materiei. 2 ore 

Bibliografie:  

Horváth Z. 2011. Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest. (1) 

Mintzberg H. 2010. A menedzsment művészete. Alinea Kiadó, Budapest. (1) 

*** Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm 

*** Evalsed Sourcebook: Methods and techniques. European Comission, Bruxelles. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corelație cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului.  

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţă obligatorie de minim 50% la cursuri şi 70 % la seminarii. Neîmplinirea cerinţelor de prezenţă la 

cursuri sau la seminarii implică predarea unor lucrări adiţionale. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Utilizarea cunoştințelor în 

interpretarea unor situații  
Examen după subiecte formulate 

şi test – offline/online 
70% 

10.5 . 

 

Laborator Calitatea proiectului de grup 

Prezenţă activă  
Susţinere referat – offline/online 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea instrumentelor de planificare, management și evaluare, sistemul de finanțare și instituţiile 

responsabile de administrarea fondurilor în cazul proiectelor europene. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.09.2020.    dr. Balla Emese     dr. Balla Emese 

                    
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

07.09.2020.                   dr. Urák István   

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Urák István 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf

