
                       

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA 

 

Program de formare continuă  

 ”Managementul proiectelor” 

 

Destinatari: manageri   superiori ai organizațiilor și întreprinderilor cooperatiste 

Formator/Titular: Prof. univ., dr. hab. Larisa ȘAVGA 

   Conf.univ., dr. Ghenadie ȘAVGA 

 Conținuturi 

 Modul I. Fundamentele managementului 

proiectelor 

Ore Metode de predare 

1. Conceptele de proiect și de management al 
proiectelor 

2 ore prelegere, expunere 

sistematică 

2. Managementul sferei de cuprindere a proiectelor 1 oră prelegere,  expunere 

sistematică, conversație 

3. Managementul timpului proiectelor 2 ore prelegere, expunere 

sistematică, conversație, 

problematizare 

4. Managementul costurilor proiectului  2 ore prelegere, expunere 

sistematică, 

problematizare 

5. Planificarea, monitorizarea, controlul și evaluarea 
proiectelor 

2 ore prelegere, expunere 

sistematică, 

problematizare 

6. Managementul riscului în  proiecte 1 oră prelegere participativă, 

abordare euristică; 

conversația, 

problematizare 

7. Managementul calității proiectelor  1 oră prelegere, abordare 

euristică; conversația 



8. Managementul resurselor umane în proiecte 2 ore prelegere, expunere 

sistematică 

9. Managementul comunicării în proiecte 1 oră prelegere, expunere 

sistematică, 

problematizare 

Total 14 ore  

Modulul II. Dimensiunea și activitatea 

cooperativelor la nivel mondial  și european   

2 ore analiză comparativă, 

conversația, 

exemplificări 

Modulul III. Tendințe și orientări strategice de 
dezvoltare a cooperației de consum din Republica 
Moldova   

4 ore 

 

conversația, 

problematizare, analiză 

comparativă, 

exemplificări 

Modulul IV. Elaborarea unui proiect    

1. Prezentarea structurii unui proiect, cu precizarea 
elementelor necesare.  

1 oră exemplu practic 

2. Identificarea  ideii,  problemei și temei proiectului,  
a grupului țintă, a scopului și obiectivelor 
proiectului. Aplicarea cadrului logic pentru 
proiectul identificat. Realizarea etapei de analiză. 

2 ore dezbatere, exemple 

practice, exercițiu, lucrul 

în grup, prezentări teme 

de acasă 

3. Componentele managementului timpului. 
Elaborarea planului de activități a proiectului.   

 

1 oră exercițiu, lucrul în grup, 

prezentări planuri de 

activități 

4. Costuri generate de un proiect. Estimarea 
costurilor. Calculația costului total. Elaborarea 
bugetului proiectului. 

1 oră exercițiu,  

prezentări bugete 

5. Planificarea resurselor umane în proiect. 
Conducerea echipei de proiect. Managerul echipei 
de proiect. Comunicarea în proiect.  

1 oră problematizare, 

conversație 

6. Determinarea necesarului de resurse materiale 
pentru proiect și programarea acestora. 

1 oră exercițiu, calcule 

necesități resurse, 

discuții 

7. Sursele riscului în proiecte. Identificarea riscurilor. 
Evaluarea riscului. Identificarea rezultatelor 
așteptate ale proiectului. Indicatori de verificare. 

1 oră exercițiu, lucrul în grup, 

exemple practice, 

discuții,   prezentări 

teme de acasă 



8. Prezentarea proiectelor elaborate.  2 ore prezentări, discuții 

Total modulul IV 10ore  

General 30 ore  

 

Program: Cursurile pot fi organizate după un program flexibil în funcție de preferințele 

audienților (zi, seral, în zile de odihnă, ș.a.)  

La finele cursurile se eliberează un Certificat care confirmă studiile urmate.  

Locul de desfășurare: UCCM Adresa UCCM: mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 8.  

Informații suplimentare: Tel/fax: (022) 81-56-00,  e-mail: cursuri@uccm.md 

 


