FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
CONSTRUCŢII
CONSTRUCŢII CIVILE ŞI MANAGEMENT
Inginerie şi management
Master
Inginerie şi Management
IF – învăţământ cu frecvenţă
15.30

Institutia de invatamint superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de invatamint
Codul disciplinei

2. Date despre disciplina
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Aria tematica (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii II 2.6 Semestrul

Opţional 1: Tehnici accesare fonduri nerambursabile
Inginerie şi Management
Conf. Dr. ing. Livia Anastasiu
Conf. Dr. ing. Livia Anastasiu
2.8 Regimul disciplinei DOB
I 2.7 Evaluarea Examen

Denumirea disciplinei

Nr.
sapt.

Curs

Aplicaţii

[ore/săpt.]
S L P

II/1

O1: Tehnici accesare fonduri
nerambursabile

14

2

2

Aplicaţii

Curs

S

[ore/sem.]
L P

28

3.1 Numar de ore pe saptamina
3.2 din care curs
4
2
3.4 Total ore din planul de inv.
3.5 din care curs
56
28
Studiul individual
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentara suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati

3.7
3.8
3.9

Total ore studiul individual
Total ore pe semestru
Numar de credite

74
56
5

4. Preconditii (acolo unde este cazul)
4.1
4.2

De curriculum
De competente

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1
5.2

De desfasurare a cursului
De desfasurare a aplicatiilor

Nu este cazul
Nu este cazul

6 Competente specifice acumulate

1

Stud.
Ind.

28
3.3
3.6

74
aplicatii
aplicatii

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

130

5
2
28
Ore

20
20
20
12
2
-

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)
Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie
să mânuiască)

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competente profesionale

Competenţe
transversale

- să cunoască importanţa managementului fondurilor nerambursabile
- să cunoască sursele de finanţare din fonduri nerambursabile;
- să identifice domeniile de finanţare ale proiectelor;
- să înţeleagă criteriile de evaluare a proiectelor.

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
- să elaboreze o cerere de finanţare;
- să aplice principiile de redactare a proiectelor din fonduri nerambursabile;
- să conceapă bugete aferente proiectelor din fonduri nerambursabile;
- să identifice activităţile proiectului;
- să formuleze obiectivele proiectului.
După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
- să formeze echipa de proiect;
- să optimizeze costurile proiectului;
- să analizeze şi să optimizeze planificarea proiectului;
- să realizeze indicatorii proiectului.

- capacitate de analiză şi sinteză;
- munca în echipă;
- comunicare în cadrul proiectului.

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea de competenţe privind accesarea fondurilor
nerambursabile.

7.2

Obiectivele specifice

Asimilarea cunoştinţelor privind finanţările nerambursabile,
modul de aplicare şi de evaluare a acestora.
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8. Continuturi
Metode de
predare

8.1. Curs (programa analitica)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Introducere în managementul proiectelor europene
Programe de finanţare europene
Programe din alte surse de finanţare decât cele europene
Programe de finanţare din România
Prezentarea ghidului solicitantului
Explicarea capitolelor ghidului solicitantului
Arborele problemelor – diagrama cauză-efect
Analiza SWOT
Planificarea proiectului în conformitate cu ghidul solicitantului
Estimarea costurilor în conformitate cu ghidul solicitantului
Implementarea proiectului
Controlul şi finalizarea proiectului
Evaluarea proiectului
Erori în elaborarea cererii de finanţare

8.2. Aplicaţii (seminar/lucrări/proiect)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Expunere

Metode de
predare

Stabilirea temelor de proiect şi formarea echipelor
Experienţa relevantă a solicitantului (şi a partenerilor)
Obiectivele generale şi specifice ale proiectului
Activităţile proiectului
Rezultatele anticipate ale proiectului
Contextul proiectului
Justificarea necesităţii proiectului
Resursele alocate
Managementul proiectului
Metodologia implementării proiectului
Sustenabilitatea proiectului
Egalitatea de şanse, complementaritatea proiectului
Planificarea şi bugetul proiectului
Elaborarea cererii de finanţare

Observatii

Proiector

Observatii

Expunere,
aplicaţii

Bibliografie

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/offi_en.htm
www.fonduri-structurale.ro
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm
http://www.interreg4c.net/

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
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Competenţele achiziţionate vor fi necesare masteranzilor care aplică pentru accesarea de fonduri
nerambursabile din diverse surse de finanţare.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Ponderea din
nota finala

Curs
Aplicatii

Rezolvarea a 3 întrebări de
teorie
Prezentarea cererii de finanţare

Probă scrisă – 1
oră
Probă scrisă – 1
oră

50%
50%

10.4 Standard minim de performanta
Rezolvarea a 2 puncte de teorie şi rezolvarea aplicaţiei.

Data completării
Oct 2016

Titularul de Disciplină
Conf. Dr. ing. Livia Anastasiu

Data avizării în departament
Oct 2017

Responsabil de curs
Conf. Dr. ing. Livia ANASTASIU
Director departament
Prof. Dr. ing. Claudiu ACIU
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