
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa disciplinei pentru anul universitar 2017/2018 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene și Guvernanță 

1.4. Domeniul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Afaceri Europene şi Management de Programe 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Identificarea surselor de finanţare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Paula Mureșan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Paula Mureșan 

2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 
evaluare 

E 
2.7. Regimul 
disciplinei 

 

OB. 
 

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 
Din care 3.2. 
curs 

1 Din care 3.3. seminar 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 
Din care 3.5. 
curs 

14 Din care 3.6. seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore convenţionale Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 14 

Tutoriat  

Examinări 5 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 63  

3.8. Total ore pe semestru 28 
3.9. Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul 

4.2. de competenţe  cunoaşterea limbii engleze (sau a unei alte limbi de circulaţie 
internaţională dintre: franceză, italiană) 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  prezenţa minimă:50% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  prezenţa minimă: 75% 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 accesarea surselor de informare în domeniul finanţării proiectelor 

 identificarea surselor de finantare nerambursabilă oferite de ue şi alţi finanţatori 

 analiza oportunităţilor de finanţare în domeniile vizate de fondurile structurale 

 elaborarea materialelor suport pentru accesarea surselor de finanţare 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

Tr
an

sv
er

sa
le

  identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificare resurselor în 
managementul carierei 

 corelarea surselor de finanţare cu instrumente specifice managementului ciclului de 
proiect 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Identificarea surselor de finanţare nerambuirsabilă 

disponibile în cadrul programelor  comunitare şi 
necomunitare, printr-o integrare a acestora în 
mecanismele specifice PCM. 

 

7.2 Obiective specifice 
 Identificarea oportunităţilor de finanţare şi a 

parteneriatelor care contribuie la rezolvarea unor 
probleme la nivel local, regional, naţional şi european. 

 Analiza resurselor disponibile şi a fezabilităţii unei idei de 
proiect, în funcţie de finanţarea oferită. 

 Corelarea surselor de finanţare cu elementele unui 
proiect, în toate etapele ciclului de viaţă al acestuia. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv: prezentarea cursului şi 
corelarea acestuia cu PCM 

Brainstorming 
 

2. Prezentarea cadrului operaţional european şi 
naţional în domeniul fondurilor structurale; 
Programele operaţionale implementate în 
România 

 

Expunere interactivă, fişă de 
sinteză, parcurgere bibliografie 

 

3. Surse de finanţare europene: fondurile 
elveţiene şi norvegiene 

Parcurgere documente, 
bibliografie 

 

4. Surse de finaţare naţionale:sursele 
guvernamentale 

Tabel interactiv, PowerPoint 
 

5. Surse de finanţare locale Parcurgere situri web relevante, 
exemple de bune practici 

 

6. Surse de finanţare în educaţie şi cercetare Parcurgere situri web relevante, 
exemple de bune practici 

 

7. Surse de finanţare oferite prin 
reprezentanţele diplomatice din România 

Parcurgere situri web relevante, 
exemple de bune practici 

 

Bibliografie 
1.   Marlier, Eric; Natali, David, Europe 2020: Towards a More Social EU?, Ed. Peter Lang, 2010. 
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2. Molle, Willem, European Cohesion Policy, Routledge, 2007. 
3. Project Cycle Management Manual, European Commission, ECHO, June 2005, 

http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa/2003/guidelines/project_cycle_ 
mngmt_en.pdf. 

4. Westland, Jason, The project management life cycle: a complete step-by-step methodology for 
initiating, planning, executing & closing a project successfully, Kogan Page Publishers, 2007. 

5.   PND 2007-2013: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/documente/pnd/PND_2007_2013.pdf. 

6. CSNR 2007-2013: http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd- 
62/Doc_prog/CSNR/1_CSNR_2007-2013_%28eng.%29.pdf. 

7. www.cncsis.ro 
8. www.fonduri-structurale.ro 
9. www.fseromania.ro 
10. http://ec.europa.eu 
11. www.finantare.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
8.2 Seminar 

Metode de predare 
Observaţii 

1.Crearea echipelor de lucru şi identificarea 
domeniilor de interes 

Teambuilding 
 

2.Analiza SWOT a programelor operaţionale 
la zi 

Lucru în echipe 
 

3.Analiza PND şi a CSNR şi formularea 
proiecţiilor pentru exerciţiul financiar 
multianual viitor (2014-2020) 

 
Analiză de text, brainstorming 

 

4.Simulare actor eligibil pe o linie de 
finanţare şi creare profil şi documente 
suport 

 
Simulare, redactare documente 

 

5.Identificarea unei surse de finanţare 
compatibile: AELS 

Cercetare pe echipe 
 

6.Identificarea unei surse de finanţare 
compatibile: CNCS 

 
Cercetare pe echipe 

 

7.Identificarea unei surse de finanţare 
compatibile: non-EU/AELS 

Cercetare pe echipe 
 

8.Identificarea unei surse de finanţare 
corporate 

Cercetare pe echipe 
 

9.Identificarea unei surse de finanţare în 
domeniul cercetării 

Cercetare pe echipe 
 

10.Identificarea unei surse de finaţare in 
educaţie 

Cercetare pe echipe 
 

11.Identificarea unei surse de finanţare 
pentru demararea unei afaceri 

Cercetare pe echipe 
 

12.Programul Erasmus Cercetare pe echipe  

13.Orizont 2020 Cercetare pe echipe  

14. Concluzii   

Bibliografie 
1. Morris, Peter; Pinto, Jeffrey K., (2007), The Wiley Guide to Project, Program, and Portfolio 

Management, John Wiley & Sons, Statele Unite ale Americii 
2. Project Cycle Management Manual, European Commission, ECHO, June 2005, 

http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/2003/guidelines/project_cycle_mngmt_en.pd 
f. 

3. Roberts, Paul (2007), Guide to Project Management, ed. The Economist, London (e-book). 

http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa/2003/guidelines/project_cycle_
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa/2003/guidelines/project_cycle_
http://www.google.com/search?hl=ro&amp;tbs=bks%3A1&amp;tbo=p&amp;q=%2Binauthor%3A%22Jason%2BWestland%22
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/documente/pnd/PND_2007_2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
http://www.cncsis.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
http://www.finantare.ro/
http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/2003/guidelines/project_cycle_mngmt_en.pd
http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/2003/guidelines/project_cycle_mngmt_en.pd
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 

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

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Prezentare referat Referat 70% 
10.5. Seminar/ 
laborator 

Activitatea la seminar Evaluare continuă 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 prezenţă activă la minimum 50% dintre seminarii 

 
 
 

 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:  Semnătura titularului de 
seminar: Lect. Dr. Paula Mureșan  Lect. Dr. Paula Mureșan 

11 septembrie 2017 
 

Data avizării in catedră Semnătura Şefului de departament/ catedră 
................................. .................................................................... 

 Studenţii vor utiliza în paralel cunoştinţele şi competenţele dobândite în Managementul 
proiectelor europene şi Project Cycle Management, pentru a se familiariza cu identificarea 
surselor de finanţare aferente următoarelor domenii relevante: administraţie, antreprenoriat, 
cercetare-dezvoltare, educaţie şi consultanţă. Abilităţile dobândite astfel corespund cererii pe 
piaţa muncii în aria managementului, deoarece necesitatea găsirii unei surse de finanţare 
potrivite reprezintă o constantă a activităţii în domeniul de specializare al studenţilor. 

4.   Turner, John Rodney, (2007), Gower Handbook of Project Management, Rodney Turner and 
contributors, Marea Britanie. 

5.   PND 2007-2013: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/documente/pnd/PND_2007_2013.pdf. 

6. CSNR 2007-2013: http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd- 
62/Doc_prog/CSNR/1_CSNR_2007-2013_%28eng.%29.pdf. 

7. www.cncsis.ro 
8. www.fonduri-structurale.ro 
9. www.fseromania.ro 
10. http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm 
11. http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro 
12. www.finantare.ro 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/documente/pnd/PND_2007_2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
http://www.cncsis.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/
http://www.finantare.ro/

