FIŞA DISCIPLINEI 2016- 2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
de Administrarea Afacerilor și Marketing
Administrarea Afacerilor
Master
Administrarea dezvoltării regionale durabile

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Finanțarea dezvoltării regionale
2.2. Cod disciplină
ADRD 122
2.3. Titularul activităţii de curs
Topor Ioan Dan
2.4. Titularul activităţii de seminar
Topor Ioan Dan
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul II
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
I
E
O
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

56
42
98
7

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sala dotata cu videoproiector/tabla ...
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului -

1
14
ore
30
10
14
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
a) Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul dezvoltării
regionale durabile;
b) Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice privind sfera dezvoltării
economice, modul de organizare, gestionarea şi finanţarea acesteia;
experienţa ţărilor dezvoltate în dezvoltare regională;
c) Cunoaşterea principalelor formelor de comunicare, atât în cadrul
organizaţiei, cât şi în raporturile cu mediul înconjurător, cu grupurile de
interese cu care organizaţia intră în contact;
d) Utilizarea în mod adecvat a conceptelor legate de managementul
informatizat al proiectelor;
e) Cunoaşterea evantaiului larg de forme de finanţare şi utilizarea acestora
pentru dezvoltarea regională durabilă;
f) Capacitatea de a identifica şi creiona o idee de proiect într-o organizaţie sau
la nivelul unei regiuni;
g) Înţelegerea modului de elaborare a planurilor de afaceri şi a studiilor de
fezabilitate;
h) Familiarizarea masteranzilor cu gestionarea resurselor organizaţionale, în
concordanţă cu cele mai noi concepte utilizate în domeniul
managementului afacerilor;
Competenţe transversale
a) Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme;
b) Elaborarea de studii şi rapoarte economice;
c) Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre
cele mai diverse;
d) Capacitatea de acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea
problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva
creativ probleme economice şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;
e) Abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări
profesionale;
f) Fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi
diversificarea mediului de afaceri;
g) Fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor
specifice, a procedurilor de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea
măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a
obiectivelor previzionate;
h) Înţelegerea şi conştientizarea importantei elaborării de strategii de afaceri care
să genereze o creştere durabila, sănătoasă;
i) Înţelegerea noilor tendinţe pe plan mondial în domeniul dezvoltării durabile;
j) Specializarea masteranzilor în domeniul administrării dezvoltării regionale
durabile cu scopul de a înţelege, analiza şi evalua activităţile pe care le implică
un proces complex de implementare a unui proiect economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- Implicarea instituţiei de învăţământ superior în formarea de
specialişti în domeniul administrării afacerilor specifice
domeniului dezvoltării regionale, prin oferta educaţională pe
acest segment important al dezvoltării economice;
- Adaptarea continuă a acestei forme de educaţie la necesităţile
reale ale pieţei muncii din România şi Uniunea Europeană şi
compatibilizarea programelor de studii cu cele din centre
universitare din ţară şi străinătate;
7.2 Obiectivele specifice

- Transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate,
specifice domeniilor abordate, fundarea şi completarea
cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad
ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să
acţioneze şi în funcţii decizionale;
- Formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită
absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi
profesionale în domeniul administrării afacerilor;
- Formarea la nivel individual, de competenţe generale (de
cunoaştere, funcţional-acţionale) şi de specialitate conform
programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de
specialitate într-un sistem operaţional capabil să asigure
masteranzilor formarea de competenţe profesională;
- Formarea masteranzilor pentru lucru în echipă.
- Asigurarea unui cadru optim de studiu şi cercetare pentru
masteranzi, prin oferirea de cursuri şi lucrări aplicative de
înaltă ţinută academică, precum şi printr-o bogată bază
materială şi de documentare;
- Atragerea masteranzilor în programele de cercetare ale
Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing,
Facultăţii de Ştiinţe Economice;
- Valorificarea rezultatelor cercetării masteranzilor şi a cadrelor
didactice implicate, prin publicarea acestora în reviste de
specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice;
- Valorificarea rezultatelor cercetării în contextul socioeconomic şi dezvoltarea caracterului aplicativ al acestora.
- Atragerea în cadrul procesului de învăţământ a practicienilor
cu o recunoscută competenţă şi experienţă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1. Uniunea Europeana. Fonduri europene
de pre-aderare. Fonduri post-aderare
Capitolul 2. Organizarea și funcționarea Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Centru.

Metode de predare
Prelegere, discutii

Observaţii
4

Prelegere, discutii

4

Capitolul 3. Acțiuni și documente privind pregătirea
accesării și implementării fondurilor europene în
perioada 2014-2020
Capitolul 4. Organizarea șifuncționarea cadrului
partenerial pentru programarea fondurilor europene
destinate unei dezvoltări inteligente, durabile și
incluzive 2014-2020
Capitolul 5. Dosarul de finantare

Prelegere, discutii

4

Prelegere, discutii

4

Prelegere, discutii

4

Capitolul 6. Capitolul 5. Analiza financiar-economica. Prelegere, discutii
Analiza Cost Beneficiu (ACB). STUDIU DE
FEZABILITATE
Capitolul 7. Aspecte ale inregistrarilor contabile
Prelegere, discutii
aferente finanțărilor din fonduri europene

4

4

28
8.2 Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anthony E.Boardman, David H. Greenberg, Aidan R.Vining, David L.Weimer, Analiza
CostBeneficiu concepte si practica – Editia a doua, Editura ARC, anul 2004
Coordonator Cristian Bisa, Elaborarea Studiilor de Fezabilitate si a Planurilor de Afaceri,
Editura BMT Publishing House Bucuresti, anul 2005
Dragos Huru, Investitiile capita&dezvoltare, Editura Economica, anul 2007
Ghid pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii – Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA
Moise Ioan Achim, Teodor Hada, Managementul si Finantarea Afacerilor, Editura Risoprint,
Cluj Napoca, anul 2007.
Socol C. Angelescu C. Socol G.A. Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2009.
Ștefan M. C., Dezvoltarea regională și locală, Editura Economica, București, 2008
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
Legea nr 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în Romania
Hotărârea nr. 772 din 14 iulie 2005 privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare regională
Hotărârea nr. 1256 din 5 august 2004 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare
și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională

Seminar-laborator
Capitolul 1. Uniunea Europeana. Fonduri europene
de pre-aderare. Fonduri post-aderare
Capitolul 2. Organizarea și funcționarea Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Centru.

Metode de predare
Prelegere , Exemplificări

Observaţii
2

Prelegere , Exemplificări

2

Capitolul 3. Acțiuni și documente privind pregătirea
accesării și implementării fondurilor europene în

Prelegere , Exemplificări

2

perioada 2014-2020
Capitolul 4. Organizarea șifuncționarea cadrului
partenerial pentru programarea fondurilor europene
destinate unei dezvoltări inteligente, durabile și
incluzive 2014-2020
Capitolul 5. Dosarul de finantare

Prelegere , Exemplificări

2

Prelegere , Exemplificări

2

Capitolul 6. Capitolul 5. Analiza financiar-economica. Prelegere , Exemplificări
Analiza Cost Beneficiu (ACB). STUDIU DE
FEZABILITATE
Prelegere , Exemplificări
Capitolul 7. Aspecte ale inregistrarilor contabile
aferente finanțărilor din fonduri europene

2

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

Anthony E.Boardman, David H. Greenberg, Aidan R.Vining, David L.Weimer, Analiza
CostBeneficiu concepte si practica – Editia a doua, Editura ARC, anul 2004
Coordonator Cristian Bisa, Elaborarea Studiilor de Fezabilitate si a Planurilor de Afaceri,
Editura BMT Publishing House Bucuresti, anul 2005
Dragos Huru, Investitiile capita&dezvoltare, Editura Economica, anul 2007
Ghid pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii – Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA
Moise Ioan Achim, Teodor Hada, Managementul si Finantarea Afacerilor, Editura Risoprint,
Cluj Napoca, anul 2007.
Socol C. Angelescu C. Socol G.A. Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2009.
Ștefan M. C., Dezvoltarea regională și locală, Editura Economica, București, 2008
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
Legea nr 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în Romania
Hotărârea nr. 772 din 14 iulie 2005 privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare regională
Hotărârea nr. 1256 din 5 august 2004 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare
și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- . ………………………………………
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Evaluare finala
Intocmire lucrare
cercetare
Ex Verificare pe parcurs

Examen scris
-

10.3 Pondere din nota
finală
70 %
30 %

10.6 Standard minim de performanţă:

-

-

Cunoaşterea caracteristicilor de baza ale alcătuirii lucrărilor de cercetare ştiinţifica (etape, metode,
documentare, elaborare).

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

20.02.2017

Lect. univ. dr. Topor Ioan Dan

Lect. univ. dr. Topor Ioan Dan

Data avizării în departament
01.03.2017

Semnătura director de departament
Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela

