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I. SCOPUL PRACTICII 

 

 Practica studenţilor din anul II de la masteratul DRD are drept scop completarea 

cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea aptitudinilor practice necesare elaborării, gestionării 

şi evaluării proiectelor cu finanţare naţională sau internaţională. 

 

II. MODALITĂŢI DE REALIZARE 

 

 Practica se va realiza pe parcursul semestrului IV de studii masterale şi se va 

finaliza cu cel puţin două săptămâni înainte de sesiunea programată la finele semestrului 

IV de studii masterale. Această practică poate fi abordată şi realizată în două modalităţi: 

 

1) Ca o componentă care să valorifice experienţele personale ale masteranzilor 

coroborate cu specificul programului de masterat parcurs. În acest caz, tematica concretă, 

structura şi elaborarea dosarului (proiectului) de practică sunt cu o structură flexibilă, 

adaptate specificului organizaţiei în care se desfăşoară documentarea. Dosarul cuprinde 

în mod obligatoriu: 

- prezentarea organizaţiei; 

 - descrierea activităţii desfăşurate; 

- concluzii şi recomandări. 

Dosarul de practică va fi susţinut în faţa unei comisii formate din coordonatorul 

programului de masterat şi încă doi membrii dintre profesorii care au desfăşurat activităţi 

în cadrul acestui program.  

 

2) Ca o componentă distinctă de elaborarea lucrări de disertaţie concretizată, după caz, în 

elaborarea unui proiect de practică care să dezvolte cunoştinţele aplicative ale 

disciplinelor studiate în cadrul studiilor masterale specifice acestei specializări.  

În acest caz, tematica concretă, elaborarea dosarului (proiectului) de practică, 

coordonarea programului de practică şi evaluarea acesteia se va realiza de către 

responsabilul programului de studii masterale. 



Tematica orientativă a proiectului de practică vizează elaborarea unei lucrări (proiect 

de practică) cu pronunţat caracter aplicativ pe probleme privind elaborarea propunerilor 

de proiecte , implementarea proiectelor de dezvoltare regională, evaluarea si auditarea 

proiectelor etc.  

In acest sens se aleg si dezvolta câteva din subiectele prezentate în continuare, intr-o 

succesiune logică, corelată: 

   

 

1. Tematica proiectului: selecţie, motivaţie alegere tematică, scop, obiective, 

rezultate previzionate  

2. Selecţia finanţatorilor: studiu comparativ pentru un proiect  

3. Reglementări naţionale şi europene privind fondurile structurale, cele pentru 

cercetare şi alte tipuri de finanţări  

4. Condiţii de finanţare 

5. Elaborarea proiectului: planul de activităţi, grafic Gantt, buget pe elemente de 

cheltuieli, stabilirea echipei proiectului  

6. Analiza cost beneficiu 

7. Studiu de fezabilitate  

8. Parteneriate: rol în proiect, activităţi alocate, buget, contract de parteneriat, 

coordonare 

9. Demararea proiectului (organizarea pe echipe sau parteneri, planificarea 

activităţilor şi resurselor) 

10. Managementul proiectului 

11. Achiziţii de resurse: legislaţie, condiţii concrete pentru un proiect ales  

12. Monitorizarea activităţilor şi a îndeplinirii obiectivelor, controlul intern al 

proiectului, întocmirea rapoartelor de progres 

13. Bugetul proiectului: pe tipuri de cheltuieli, pe luni, pe activităţi, eligibilitatea 

cheltuielilor 

14. Auditarea proiectului 

15. Impactul economic, social al proiectului, efecte 

16. Sustenabilitatea proiectului 

 

 



III COMPETENŢE DOBÂNDITE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII STAGIULUI DE 

PRACTICĂ 

 

1. Formarea unei imagini de ansamblu asupra întregului ciclu al proiectelor: 

elaborare, implementare, finalizare  

 

2. Înţelegerea rolului pe care diferiţi membrii ai echipei de conducere a proiectului îl 

deţin în obţinerea şi derulare finanţărilor în condiţii optime (managerul de proiect, 

managerul financiar contabil, juristul)   

 

3. Familiarizarea cu aspectele practice specifice derulării proiectelor 

 

 

IV RECOMANDĂRI FINALE 

 
1. Fiecare masterand va lucra individual, cu date specifice entităţii sau domeniului în 

care realizează activităţile aferente practicii, finalizând aceasta cu întocmirea unui 

dosar de practică în care vor fi prezentate într-o succesiune logică activităţile 

efectuate. 

 

2. Dosarul de practică elaborat se va prezenta personal de către fiecare masterand în 

ziua stabilită pentru colocviul de practică.  

 

3. Instructajul masteranzilor pentru practică, difuzarea programelor şi comunicarea 

baremului se va realiza în cadrul cursurilor de masterat de către coordonatorul  

programului de masterat. 

 

4. Pentru realizarea proiectului de practică, masteranzii vor alege unul dintre 

modulele prezentei programe şi vor răspunde la cerinţele formulate anterior. 

Pentru detalii suplimentare se pot adresa responsabilului de practică. 

 

 

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,                                TITULAR DISCIPLINĂ, 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe CIOBANU                     Prof.univ.dr. Răzvan NISTOR 

 

 


