Anexa 1
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PROGRAMA ANALITICĂ
MANAGEMENTUL FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE
COEZIUNE

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea /
Programe de studii

Semestrul
Management Turistic şi Comercial
Economic
Administrarea şi negocierea în afaceri

Numărul de credite

IV

Numărul orelor pe semestru/activităţi
Total
C
S
L
P
SI
42

42

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă
Categoria de opţionalitate a discipline: DI - impusă, DO - opţională, DL - liber aleasă (facultativă)
Discipline anterioare
Obiective

Competenţe generale
şi specifice

Conţinut tematic al
seminarului

4

DS
DI

Obligatorii
Recomandate
Microeconomie, Macroeconomie, Management.
1. Prezentarea unor noţiuni teoretice privind politica de dezvoltare regională şi modul de
implementare a acesteia în Uniunea Europeană
2. Prezentarea instrumentelor structurale si a cadrului de implementare a acestora in Uniunea
Europeană
3. Descrierea modalităţilor privind planificarea, programarea, monitorizarea şi evaluarea
programelor de dezvoltare
4. Descrierea modalităţilor privind monitorizarea si evaluarea fondurilor structurale si de coeziune
5. Prezentarea Programului Operaţional Regional (POR)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice
disciplinei)
 cunoaşterea conceptelor şi noţiunilor privind politica de dezvoltare regională cunoaşterea
 cunoaşterea modului de implementare a acesteia în Uniunea Europeană
 cunoaşterea instrumentelor structurale si a cadrului de implementare a acestora in Uniunea
Europeană
 cunoaşterea documentelor de planificare şi programare
 cunoaşterea modalităţilor de monitorizare si evaluare a fondurilor structurale si de coeziune
 cunoaşterea axelor prioritare a POR
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi
a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
 interpretarea corectă a conceptelor şi noţiunilor specifice.
 interpretarea corectă a utilităţii fondurilor structurale si de coeziune
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare)
 utilizarea unui limbaj adecvat, specific;
 realizarea unui plan al unei afaceri finanţate din fonduri europene.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
 formarea capacităţii de analiză, pe una dintre regiunile de dezvoltare din Romania, a
modului în care este realizată implementarea Programului Operaţional Regional
1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
SI MODUL DE IMPLEMENTARE A ACESTEIA IN UNIUNEA EUROPEANĂ
1.1. Locul dezvoltării regionale în procesul de integrare economică europeană
1.2. Structuri teritorial-statistice
1.3. Politica de dezvoltare regională in UNIUNEA EUROPEANĂ

2. INSTRUMENTELE STRUCTURALE ŞI CADRUL DE IMPLEMENTARE A
ACESTORA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Instrumentele structurale ale Uniunii Europene
2.2. Obiective de dezvoltare
2.3. Cadrul instituţional pentru coordonarea, gestionarea şi implementarea
instrumentelor structurale
3.

DOCUMENTE DE PLANIFICARE ŞI PROGRAMARE
3.1. Planul Naţional de Dezvoltare
3.2. Programul Naţional de Reformă şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
3.3. Programul Operaţional

4. MONITORIZAREA SI EVALUAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE
COEZIUNE
4.1. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
4.2. Monitorizarea programelor de dezvoltare
4.3. Evaluarea programelor de dezvoltare
5.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
5.1. Particularităţi ale Programului Operaţional Regional
5.2. Obiectivele Programului Operaţional Regional
5.3. Planificarea financiară si implementarea programului operałional regional

6.

AXELE PRIORITARE ALE PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
6.1. Axa 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - potenţiali poli de crestere
6.2. Axa 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale si locale de transport
6.3. Axa 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
6.4. Axa 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local
6.5. Axa 5: Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului
6.6. Axa 6: Asistenţa tehnică

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control
E
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
70%
Stabilirea notei finale
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect / referat etc.
(procentaje)
- activitate pe parcursul semestrului
30%
Cerinţe minime pentru Promovarea examenului cu nota 5 (cinci) presupune realizarea minimă a cerinţelor prezentate
nota 5
studenţilor pe parcursul semestrului.
Cerinţe pentru nota 10
Bibliografia

Promovarea examenului cu nota 10 (zece) presupune realizarea tuturor cerinţelor prezentate
studenţilor pe parcursul semestrului.
1. Guvernul României – Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, decembrie 2005;
2. Guvernul României – Programul Naţional de Reforme 2007-2010;
3. Guvernul României - Strategia post-aderare a României 2007-2013;
4. Guvernul României –Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POS DRU);
5. http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm
6. http://www.fonduri-structurale.ro
7. http://www.gov.ro/obiective/200705/pnr-ro_oficial.pdf;
8. http://www.gov.ro/presa/integrare/12/strategie_post_aderare.pdf
9. http://www.guv.ro/obiective/200705/pnr_ro_oficial.pdf;
10.http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate/190506posdru.pdf;

Lista materialelor
didactice necesare

Titulari de disciplină
LUŢ DINA MARIA

Grad didactic, titlu.

Semnătura

Conf. univ. dr.

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual

