
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Administrarea Dezvoltării Regionale Durabile 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Instrumente de finanțare europeană 2.2. Cod disciplină ADRD 223 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F – facultativă) 
O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de învăţămînt 42(14x3) din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 6 

Examinări 4 
 

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42  

3.9 Total ore pe semestru 150  

3.10 Numărul de credite 7  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotata cu videoproiector/tabla  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Competenţe profesionale generale și specifice: 

CP1. Aplicarea în mod creativ tehnicile de cercetare şi rezolvare a problemelor; 

CP2. Elaborarea de  studii şi rapoarte economice; 

CP7. Fundamentarea planul de afaceri, strategiile, planurile şi programele 



specifice, procedurile de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor 

de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionate;  

CP8. Înţelegerea şi conştientizarea importanței elaborării de strategii de afaceri 

care să genereze o creştere durabilă, sănătoasă; 

CP15. Cunoaşterea evantaiului larg de forme de finanţare şi utilizarea acestora 

pentru dezvoltarea regională durabilă; 

CP28. Capacitatea de a găsi o sursă de finanţare corespunzătoare scopului şi 

obiectivelor viitoarei cereri de finanţare; 

CP29. Capacitatea de a elaborata o cerere de finanţare eligibilă, ţinând cont de 

cerinţele impuse într-un ghid, manual etc., aferente unui program de finanţare; 

CP30. Capacitatea de a-şi constitui o echipă de proiect capabilă să implementeze 

activităţile prevăzute într-o cerere de finanţare; 

CP31. Capacitatea de a planifica, coordona, implementa şi verifica activităţile 

prevăzute într-o cerere de finanţare; 

CP36. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară 

în echipe de cercetare. 

Competenţe transversale CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. Soluţionarea în 

timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la 

locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale. 

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Realizarea 

unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-

o echipă plurispecializată. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea cunoştinţelor masteranzilor cu privire la instrumentele de finanțare 

europeană și conştientizarea rolului de ţară membră a Uniunii Europene. 

7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea cunoaşterii actuale şi perspectivele privind instrumentele de finanțare 

europeană: fonduri structurale, programe operaționale și alte tipuri de programe. 

Identificarea instrumentelor de finanțare în funcție de necesitățile beneficiarilor și 

condițiile de eligibilitate specifice fiecărei categorii. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cadrul financiar general de funcționare al Uniunii Europene: cadrul 

financiar multianual, fondurile structurale și instrumentele de finanțare 

europeană. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Rolul sectorului privat în cadrul documentelor strategice europene: 

Strategia Lisabona, tipuri de organizații private eligibile în cadrul 

programelor de finanțare europeană: IMM-uri (microîntreprinderi, 

întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), întreprinderi mari, ONG-uri. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Finanțări pentru sectorul public și privat în cadrul POR (2007-2013 și 

2014-2020): axele prioritare și domeniile de intervenție adresate sectorului 

public, respectiv privat, apeluri la propuneri și condiții de eligibilitate. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Finanțări în cadrul POSCCE/POC: axele prioritare și domeniile de 

intervenție adresate sectorului public și sectorului privat, apeluri la 
Prelegere 

Conversaţie 

 



propuneri și condiții de eligibilitate. Exemplificări 

Finanțări în cadrul POSDRU/POCU: axele prioritare și domeniile de 

intervenție adresate sectorului public și sectorului privat, apeluri la 

propuneri și condiții de eligibilitate. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Finanțări în cadrul POS Mediu/POM: axele prioritare și domeniile de 

intervenție adresate sectorului public și sectorului privat, apeluri la 

propuneri și condiții de eligibilitate. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Alte tipuri de finanțări pentru activitatea de cercetare, activități de 

învățare activă, sprijinirea mobilității tinerilor, cultură etc. 
Prelegere, Conversaţie 

Exemplificări 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Fondurile structurale și de investiții europene: Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de 

Coeziune (FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR), Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM); 

domenii de investiții și proiecte finanțate, valoarea fondurilor disponibile la 

nivel european și național, modalitatea de gestionare a fondurilor, acordul 

de parteneriat stabilit între Comisia Europeană și România 2014-2020, 

obiectivele Europa 2020 pentru România.  

Conversație 

Exemplificări 

 

Elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul POSDRU/POCU – Axa 

prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, care vizează participarea 

angajaților la un curs de specializare în domeniul administrării 

afacerilor: informații privind solicitantul, descrierea proiectului (denumire, 

durata implementării, stabilirea scopului și formularea obiectivelor, 

context, justificarea necesității implementării), componența grupului țintă, 

criterii și metode de selecție a beneficiarilor, rezumatul proiectului. 

Conversație 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 

Elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul POSDRU/POCU – Axa 

prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, care vizează participarea 

angajaților la un curs de specializare în domeniul administrării 

afacerilor: stabilirea activităților și sub-activităților, calendarul 

activităților, rezultatele și impactul proiectului.    

Conversație 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 

Elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul POSDRU/POCU – Axa 

prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, care vizează participarea 

angajaților la un curs de specializare în domeniul administrării 

afacerilor: resursele materiale implicate în realizarea proiectului și 

categorii de cheltuieli previzionate. 

Conversație 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 

Elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul POR – Axa prioritară 2 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, care 

vizează crearea unui incubator de afaceri: informații privind solicitantul, 

descrierea proiectului (denumire, durata implementării, stabilirea scopului 

și formularea obiectivelor, context, justificarea necesității implementării), 

componența grupului țintă, criterii și metode de selecție a beneficiarilor, 

rezumatul proiectului. 

Conversație 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 

Elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul POR – Axa prioritară 2 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, care 

vizează crearea unui incubator de afaceri: stabilirea activităților și sub-

Conversație 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 



activităților, calendarul activităților, rezultatele și impactul proiectului.    

Elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul POR – Axa prioritară 2 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, care 

vizează crearea unui incubator de afaceri: resursele materiale implicate 

în realizarea proiectului și categorii de cheltuieli previzionate. 

Conversație 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 

Bibliografie:  
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3. Gavrilă-Paven Ionela, Investiţiile în economia contemporană, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010; 

4. Gavrilă-Paven Ionela, Economie europeană – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2016; 
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Aeternitas, 2007; 
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Alba Iulia, June 8 - 9, 2007. Vol. 3: The regional development financing: administration and efficiency. The local 
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Aeternitas, 2007; 
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate realităţii în domeniul integrării europene, respectiv a instrumentelor de finanțare 

europeană. Cursul contribuie  la formarea deprinderilor viitorilor specialişti de investigare ştiinţifică a 

procesului de integrare economică europeană și absorbție a fondurilor europene. Cunoştinţele asimilate şi 

abilităţile dobândite la acest curs vor oferi masteranzilor posibilitatea de a identifica problemele economice 

reale, pe care să le rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare ştiinţifice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs și 

seminar 

Rezolvarea corectă şi completă a 

cerinţelor subiectelor de examen 

Prezenţa la întâlniri 

Examen scris 

Intervenţii şi participarea la 

dezbateri 

80% 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă: obtinerea notei minim 5 



Documentarea ştiinţifică cu privire la instrumentele de finanțare europeană. Participarea la examenul scris și 

obținerea notei minime de promovare 5. Evaluarea se realizează individual. 

 

 

Data completării        Semnătura titularului de curs   Semnatura titularului de seminar 

 

05.09.2019   Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela        Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

   

 

Data avizării în departament     Semnătura director de departament 

10.09.2019       Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 


