
 
 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS 

Post 23 -Profesor 

 

Discipline: 

 

• Managementul proiectelor(în limba română); 

• Managementul proiectelor(în limba engleză); 

• Management; 

• Practică de specialitate. 

 

Tematică: 

 

1. Managementul proiectelor – etapele dezvoltării, definire, tipologia proiectelor şi  

programelor, portofolii de proiecte, procese în cadrul unui proiect, ciclul de viaţă. 

2. Managementul proiectelor în context organizational – relaţia proiect-strategie într-o 

organizaţie, mediul proiectelor, stakeholderii proiectelor, forme de organizare, modele de 

maturitate. 

3. Managementul timpului – importanţa şi componentele managementului timpului, 

programarea prin metode clasice şi prin grafice reţea, monitorizarea execuţiei proiectelor, 

îmbunătăţirea programării proiectelor. 

4. Managementul costului proiectelor – tipologia costurilor proiectelor, estimarea costurilor, 

calculaţia costului total, costul pe ciclul de viață,  determinarea valorii/preţului ofertei pentru 

proiecte, devizul ofertă, bugete de proiect, managementul valorii câștigate. 

5. Managementul echipei de proiect – planificarea resurselor umane în proiecte, construcţia 

echipei de proiect, dezvoltarea echipei de proiect, managerul echipei de proiect. 

6. Managementul riscului în proiecte  -  definire, sursele riscului în proiecte, procesul de 

management al riscului, identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor, strategii de răspuns la 

risc, metode şi metodologii specifice. 

7. Managementul resurselor materiale şi al achiziţiilor pentru proiecte - obiectivele 

managementului resurselor materiale, determinarea necesarului de resurse materiale, 

programarea resurselor, alocarea şi nivelarea resurselor, managementul achiziţiilor în 

proiecte. 

8. Fundamentele teoretice ale managementului – conceptul de management, școlile de 

management, funcțiile managementului, procesul de management, organizația și mediul 

ambiant. 

9. Sistemul organizatoric - organizarea structurală (componentele organizării structurale, 

documente specifice organizării structurale)  organizarea procesuală (componentele 

organizării procesuale); organizarea informală. 

10. Sistemul informațional – definire, funcțiile sistemului informațional, componentele 

sistemului informaţional, deficiențe  ale sistemelor informaţionale,  reproiectarea sistemelor 

informaţionale. 



 
 

11. Sistemul decizional - definirea deciziei şi factorii primari ai acesteia, cerinţele şi criteriile de 

clasificare a deciziilor, etapele procesului decizional, metode şi tehnici de alegere a variantei 

optime( în condiții de certitudine, risc și incertitudine).  
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