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FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Inginerie 

1.3. Departamentul Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 

1.4. Domeniul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia Informației 

1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul proiectelor software 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. ing. dr. ec. Cătălin Drob 

2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de 

studiu 
IV 2.5. Semestrul 8 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 2 3.3. Seminar - 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 
28 3.5. Curs 28 3.6. Seminar - 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  22 

3.8. Total ore pe semestru  50 

3.9. Numărul de credite 2 

 

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 •  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
•  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

http://inginerie.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

• Identificarea conceptelor, teoriilor si modelelor din domeniul managementului 

de proiect. Interpretarea şi aplicarea raţionala si in mod eficient a  conceptelor, 

modelelor elementare consacrate in managementul proiectelor si gestionarea 

resurselor. 

7.2. Obiectivele specifice 

• Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a asimila cunoştinţe de management 

specifice proiectelor. 

• Dezvoltarea capacităţii de a stabili conţinutul şi obiectivele unui proiect. 

Dezvoltarea capacităţii şi abilităţii de a realiza planificarea unui proiect, de a 

schiţa un plan general al unui proiect.  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Prezentarea generală a teoriei manageriale si a 

managementului proiectelor: Prezentarea 

generală a managementului proiectelor: Conceptul 

de management. Functiile managementului. Scurt 

istoric al teoriei manageriale. Definirea, 

caracteristicile şi tipologia proiectelor. Definirea, 

scopul şi sarcinile principale ale managementul de 

proiect. Importanţa managementului de proiect. 

Părţile implicate în proiect. Ciclul de viaţă al unui 

proiect. Procesele de bază specifice proiectelor. 

Domeniile (zonele) de cunoaştere ale 

managementului de proiect  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aspecte specifice managementului proiectelor: 

Conţinutul şi obiectivele proiectului. Structuri 

organizatorice utilizate în cadrul managementului 

de proiect. Structura descompunerii lucrărilor 

(WBS). Planificarea proiectelor. Tehnici de 

planificare. Derularea proiectelor. Finalizarea 

(închiderea) proiectelor. Evaluarea proiectelor.  

14 Prelegere 7 prelegeri 

Bibliografie 

Drob, C. –  “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; 

Drob, C., Macarie, F., –  “Management de proiect. Note de curs şi seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007; 

Furdui, E., Munteanu, R., - “Ingineria si managementul proiectelor”, Editura Universitas, Petroșani, 2019; 

McCollum, J.K., - “Management de proiect: teorie si practica”, Editura Universitara, Bucureşti, 2014; 

Pascu, M.L., - “Introducere in managementul de proiect”, Editura Universitatii Transilvania, Brașov, 2013; 

Popa, V., - “Managementul proiectului : standarde si bune practici”, Valahia University Press, Targoviște, 2014; 

Project Management Institute - “A guide to the Project Management Body of  Knowledge” U.S.A., First Edition – 

Seventh Edition, 1996 – 2021. 
Bibliografie minimală 

• Drob, C. –  “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; 

• Drob, C., Macarie, F., –  “Management de proiect. Note de curs şi seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007. 
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CT2 Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor 

roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

CT3 Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice 

şi de cultură organizaţională 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs Test grilă Testare 100% 

10.5. Seminar - - - 

10.6. Standard minim de performanţă 

• nota obţinută la evaluarea finală cu ocazia colocviului să fie minim 5. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

22.09.2021 Conf. ing. dr. ec. Cătălin DROB - 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

23.09.2021 Prof. univ. dr. ing. George CULEA 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ 

 


