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MANAGEMENTUL PROIECTELOR
ÎN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Nr.
Crt.

1
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3
4

Nr.
Crt.

MODUL I
STRATEGII EUROPENE IN DOMENIUL- MANAGEMENTUL
PROIECTELOR SI AL ORGANIZATIEI Integrarea europeană şi concepte de management a proiectelor
in sector public
Aspecte teoretice privind managementul organizaţiei
Reproiectarea managerială în administraţia publică
Particularităţi constructive şi funcţionale ale organizaţiilor din
administraţie publică locală si centrala
Total ore / modul I

MODUL II

MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI REENGINEERING MANAGERIAL
1
Aspecte teoretice privind managementul proiectelor
2
Managementul propunerilor de proiecte de cercetare:
conceperea si evaluarea proiectelor, implementarea si
monitorizarea proiectelor
3
Managementul calitatii in proiecte
4
Managementul resurselor umane si al comunicarii in proiecte
5
Managementul timpului si analiza costurilor:modele de cost si
corelatii intre timp, costuri si resurse
Managementul riscului in proiecte
Total ore / modul II
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36
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4
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24

6
36

Nr.
MODUL III
Crt.
BUNE PRACTICI IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN SECTOR
PUBLIC
1
Bunele practici internaţionale în domeniul finanţării
competitive a proiectelor
2
Teoria sistemelor.Modelarea şi simularea în managementul
proiectelor
3
Metode avansate de perfecţionare profesională privind
managementul strategic de aplicare a proiectelor
4
Metode moderne de Project management
5
Drepturi de proprietate intelectuală si etică profesională
6
Simulare de management al proiectelor/Practica
Total ore / modul III
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4

6

4
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4

6

4
4
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6

20

30
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 Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU
 Prof. univ. dr. Ion VERBONCU
 Prof.univ.dr. Margareta FLORESCU
 Conf. univ. dr. Alina PROFIROIU
 Conf. univ. dr. Ion POPA
 Conf. univ. dr. Cosmin DOBRIN
 Lect. univ. dr. Elvira NICA
 Lect. univ. dr. Oana ABALUTA
Managerii contemporani se confruntă cu situaţii decizionale din ce în ce mai complexe şi un
ritm accelerat al schimbărilor, într-un mediu de afaceri competitiv.
Programul postuniversitar în MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SECTOR PUBLIC îşi
propune să înzestreze participanţii cu aptitudinile necesare unei performanţe
manageriale ridicate, furnizându-le instrumentele utile procesului decizional.
Programul implica un set de discipline care dezvolta in randul cursantilor abilitati
manageriale de baza, in asa fel incat sa le permita acestora sa aplice tehnici si metode
specifice, in functie de situatiile reale cu care se confrunta in economia actuala. De aceea este
folosit pe scara larga studiul de caz, ca modalitate fundamentala de a studia procesele si
fenomenele economice. Participantii finalizeaza programul cu un proiect de cercetare major ,
reprezentand o simbioza a cunostintelor asimilate.
Construit prin combinarea optimă a unor discipline provenind din domeniul economiei,
finanţelor, marketingului şi managementului strategic, Programul oferă o experienţă
educaţională integrată prin:
 Dezvoltarea aptitudinilor decizionale în domeniul managementului proiectelor in
sector public
 Pregătirea participanţilor pentru asumarea unor responsabilităţi manageriale diverse

 Înţelegerea forţelor economice, sociale şi financiare care influenţează planificarea şi
luarea deciziilor pentru proiectele nationale si internaţionale
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în situaţii decizionale reale, inerente operării firmei
într-un mediu internaţional tot mai competitiv
 Încurajarea schimbului de idei şi experienţă între participanţi, profesorii programului
şi profesionişti din practica de afaceri
Programul se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ superior public şi privat care
derulează sau intenţionează să deruleze proiecte şi investiţii internaţionale. Participarea la
cursuri permite continuarea în paralel a unei activităţi profesionale. Experienţa practică
reprezintă un atu al viitorului candidat.
Pentru buna derulare a programului este nevoie de un minim de 30 cursanti.
Taxa scolara pentru studii postuniversitare de specializare este de 22.000 lei (achitata
in 2 transe)
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