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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Managementul proiectelor 

Tipul  Opțional 

Anul de studii II 

Componenta Umanitar  

Titularul de curs Cebanu Serghei, Cociu Svetlana 

Locația  Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 26/2, et. 3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Cursul Managementul proiectelor este unul de inițiere a studenților 

în scrierea de proiecte și managementul acestora. Ca condiţie 

prealabilă pentru predarea disciplinei serveşte studierea de către 

studenţi în primii ani de studii a disciplinelor medicale 

fundamentale și bazele disciplinelor clinice și medicinii 

preventive; competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, tabelelor electronice și prezentărilor, utilizarea 

programelor de grafică); abilitatea de comunicare, gândire critică 

și constructivă și lucru în echipă. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei La finalizarea disciplinei, studenţii vor fi capabili să 

recunoască pregătirea profesioniștilor calificați capabili să aplice 

cunoștințele, abilitățile, instrumentele și tehnicile acumulate pentru 

a proiecta activități și a îndeplini cerințele unui proiect. 

La încheierea cursului, studentul va putea înțelege conceptele 

de bază ale ciclului și planului unui proiect, capabil să inițieze 

scrierea unui proiect utilizând abordarea cadrului logic, își va 

dezvolta abilitățile în dezvoltarea ideilor de proiect, va înțelege 

procesul de implementare și evaluare a unui proiect, vor descoperi 

ciclul de viață al proiectului și vor învăța cum să construiască un 

proiect de succes de la pre-implementare până la finalizare. 

Tematica prezentată 

 

Noțiune de proiect și managementul proiectelor. Tipuri de 

proiecte. Elementele componente ale ciclului de viaţă al 

proiectului (concepție, analiza nevoilor, definirea obiectivelor, 

activităților). Fazele proiectului. Planificarea, implementarea și 

evaluarea proiectului. Managementul de proiect. Noțiuni de bază. 

Tehnici de management al proiectelor. Selecția echipei de scriere 

și gestionare a proiectului. Managementul comunicării. 

Managementul riscurilor. Tipuri. Soluții. Managementul calității. 

Scrierea propunerii de proiect 

Finalități de studiu 

 

- să aplice cunoștințele de bază în scrierea și gestionarea unui 

proiect.  

- să aplice programele și indicatorii stării de sănătate a 

populației în scrierea propunerii de proiect. 

- să sporească activitate de grup și să gestioneze calitativ un 

proiect. 

Manopere practice - atitudini critice, care sunt necesare pentru „învățarea pe tot 
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achiziționate parcursul vieții”; 

- o atitudine de deschidere și reflecție autocritică în vederea 

îmbunătățirii de sine; 

- sensibilitate față de dimensiunile etice ale diferitelor 

aspecte ale conținutului acest curs; 

- o atitudine deschisă față de munca interculturală în echipă; 

- o muncă de echipă eficientă și integrativă. 

Forma de evaluare Examen  

 

 


