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FIȘA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Automatică și Calculatoare 

1.3 Departamentul Automatică 

1.4 Domeniul de studii Ingineria  Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Automatică şi Informatică Aplicată (la Satu Mare) 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 50.20 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul proiectelor             

2.2 Titularul de curs Conf. dr. ing. Enyedi Szilárd - Szilard.Enyedi@aut.utcluj.ro 

2.3 Titularul/Titularii activităţilor de 
seminar/laborator/proiect 

Drd. ing. Erika Wagner - akirulet1@yahoo.com 

2.4 Anul de studiu               4 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare ( E – examen, C – colocviu, V – verificare) E 

2.7 Regimul disciplinei 
DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară DS 

DOB – obligatorie, DOP – opțională, FAC – facultativă DOP 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: Curs 2 Seminar 0 Laborator 2 Proiect 0 

3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care: Curs 28 Seminar 0 Laborator 28 Proiect 0 

3.3 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 12 

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

(d) Tutoriat 2 

(e) Examinări 3 

(f) Alte activităţi: 0 

3.4 Total ore studiu individual (suma (3.3(a)…3.3(f))) 44 

3.5 Total ore pe semestru (3.2+3.4) 100 

3.6 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Management și comunicare, Proiectare software 

4.2 de competenţe Inginerie software, noțiuni de programare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prezenţa la orele de curs este obligatorie. 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Prezenţa la orele de laborator este obligatorie. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

6.1 Competenţe profesionale C6 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri și 
asigurare a calității, în contexte economice şi manageriale. 

C6.2 Interpretarea documentaţiei specifice organizării procesului de 
execuţie şi implementare a proiectelor de sisteme automate şi a 
aplicaţilor de informatică. 
C6.4 Aprecierea măsurii şi modului în care diferitele activităţi şi docu-
mentaţii au fundamentare legislativă, economică, managerială şi de 
asigurare a calităţii. 

6.2 Competenţe transversale CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate 
intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a 
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produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în 
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, 
luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei. 

 
7. Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Pregătirea pentru utilizarea combinată a unor cunoștințe de management, 
proiectare și testare, pentru gestiunea dezvoltării și integrării de aplicații și 
structuri de conducere automată. 

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea capacității de identificare a metodelor și tehnicilor de analiză și 
evaluare a produselor, precum și a principiilor de management, marketing și de 
inginerie a calității, aplicabile în activități inginerești. 
Crearea de abilități în interpretarea și eliberarea documentației specifice 
organizării procesului de execuție și implementare a proiectelor de sisteme 
automate și a aplicațiilor de informatică. 
Transferul cunoștințelor privind organizarea și conducerea de activități 
specifice domeniului sistemelor automate și informaticii aplicate, incluzând 
execuția proiectelor, în condiții de respectare a cerințelor legale și manageriale. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Nr.ore Metode de predare Observații 

Introducere. Necesitatea managementului de proiect. 2 

Prelegere și 
documentare din 
note de curs și 
bibliografie, întrebări 
și răspunsuri în 
persoană și online, 
studii de caz. 

 

Metode clasice. Caracteristici. 2 

Metode agile. Comparație. 2 

Calea Toyota. Istoric. Principii. Implementare. Probleme. 2 

Propunerea proiectului. Fezabilitatea. Bugetul. 2 

Estimarea. Metode. Nivelul de detaliere. 2 

Gestiunea riscului. Importanța riscului. Matricea riscului. 2 

Monitorizarea. Raportarea. Calitatea și performanța. 2 

Dificultăți. Resurse. Factorul uman. 2 

Termene. Sindromul studentului. Legea Parkinson. 2 

Gestiunea echipei. Inspirație pentru echipă. 2 

Calități de manager. Viziunea. Moto-ul. 2 

Comunicarea asertivă. Gestiunea nemulțumirilor. 2 

Închiderea și livrarea. 2 

Bibliografie 
1. Enyedi Szilárd, Managementul proiectelor – note de curs (on-line la http://users.utcluj.ro/~szilard/, datele de acces 
se vor comunica la orele de curs și laborator). 
2. Luis Gonçalves, Ben Linders, Getting Value out of Agile Retrospectives, lulu.com, 2014 (online la 
https://www.infoq.com/minibooks/agile-retrospectives-value). 
3. Corina Rădulescu et al., Planificarea şi conducerea proiectelor, U.T.Press, 2017 (online la 
http://biblioteca.utcluj.ro/carti-online.html). 

8.2 Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr.ore Metode de predare Observații 

Unelte de colaborare I. Metode de prezentare. Text, audio, video.  2 

Parcurgere 
documentație, 
expunere și 
exemplificare, 
exerciții individuale 
pe hârtie și pe 
calculator, rezolvare 
de probleme în 
echipă. 

 

Unelte de colaborare II. Partajare. Calendar. 2 

Unelte de gestiune a proiectelor I. „Mind maps”. Introducere 
Microsoft Project. 

2 

Unelte de gestiune a proiectelor II. Soluţii online. Alte aplicaţii 
dedicate. 

2 

Unelte de gestiune a documentaţiei I. Creare. PDF. 2 

Unelte de gestiune a documentaţiei II. Căutare. Recenzie. 2 

Unelte de gestiune a versiunilor software I. Gestiune fişiere. Soluţii 
de comparare.  

2 

Unelte de gestiune a versiunilor software II. „Repository”. Resurse. 2 

Asistenţi personali digitali I. Platforme. Aplicaţii. 2 
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Asistenţi personali digitali II. Servicii. Resurse. 2 

Resurse mobile I. Servicii. 2 

Resurse mobile II. Costuri. 2 

Microsoft Project I. 2 

Microsoft Project II. 2 

Bibliografie 
1. Enyedi Szilárd, Managementul proiectelor – note de curs (on-line la http://users.utcluj.ro/~szilard/, datele de acces 
se vor comunica la orele de curs și laborator). 
2. Luis Gonçalves, Ben Linders, Getting Value out of Agile Retrospectives, lulu.com, 2014 (online la 
https://www.infoq.com/minibooks/agile-retrospectives-value). 
3. Corina Rădulescu et al., Planificarea şi conducerea proiectelor, U.T.Press, 2017 (online la 
http://biblioteca.utcluj.ro/carti-online.html). 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Coroborare cu calificările corespunzătoare din COR: Analist, Consultant în informatică, Manager proiect informatic, 
Preparator învățământul universitar, Cercetător în informatică. 
Cunoștințe corelate cu standardul internațional de facto pentru managementul proiectelor, “Project Management 
Body of Knowledge”. 
Adaptare continuă a materialului la cerințele angajatorilor potențiali și la reacțiile absolvenților deja angajați. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 
nota finală 

Curs Întrebări din cunoștințele predate la curs. Examen scris / Evaluare on-line 
pe platforma Teams/Moodle 

65% 

Seminar - - - 

Laborator  Întrebări teoretice și practice din 
cunoștințele predate la laborator. 

Examen practic / Evaluare on-
line pe platforma Teams/Zoom 

25% 

Proiect - - - 

Standard minim de performanţă: Nota N>=5, N=0,65*E+0,25*C+0,1*p, unde E=examen (punctaj minim 50%), 
C=colocviu (punctaj minim 50%), p=prezența la curs 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

01.07.2022 Curs Conf. dr. ing. Szilárd ENYEDI  

 

Aplicații Drd. ing. Erika WAGNER  

 

Data avizării în Consiliul Departamentului de Automatică 
 

 
 

Director Departament Automatică 
Prof.dr.ing. Honoriu VĂLEAN 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare 

 
 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Liviu MICLEA 
 
 
 
 
 

 
            


