
    
 

 
Acest Program de Masterat reprezintă opţiunea de 
formare continuă atât pentru absolvenţii domeniului 
general de studiu – ŞTIINŢE ECONOMICE, cât şi 
pentru  absolvenții altor domenii generale de studiu. 
 
/// Obiective 
Instruirea în cadrul acestui program de masterat are 
următoarele finalităţi: 
 Formarea cadrelor calificate şi competente 
în identificarea oportunăților  de realizare şi 
implementare a unui proiect European, 
 Familiarizarea cu posibilităţile şi limitele 
profesiunii de realizator de proiect şi de manager de 
proiect; 
 Abilitatea de a utiliza în mod oportun a sistemul 
informaţional existent în realizarea proiectării şi 
managementul proiectului; 
 Formarea aptitudinilor practice, care 
vizează atragerea fondurilor europene şi întocmirea 
documentaţiei necesare finanţării;. 
 

/// Calificări (perspective profesionale) 
 
 Manageri în afaceri internaționale; 
 Manageri de proiect, inclusiv proiecte europene; 
 Economist;  
 Consultanți în managementul proiectelor 

europene; 
 Cadre didactice în instituţii preuniversitare şi 

universitare. 
 
Absolvenţii Programului de Masterat vor dobândi 

abilităţi personale legate de cele ale unui 
manager (dinamism, organizare, deschidere, etc.) 
 
INSTITUŢIILE PARTENERE: 
Ministerul Economiei; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene; Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei; Diverse 
proiecte europene; S.A. „Efes Vitanta Moldova Brewery”, S.A. 
“Franzeluța”, S.A. „Artima” și alte unități economice etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 
 

Program de masterat 
         Managementul proiectelor 

europene                                    
 
 

///Înscrierea la Programul de Masterat 
 Calendarul 
Perioada de depunere a actelor: iulie   
Concursul de admitere în ASEM la studiile 
superioare de masterat se organizează în baza 
mediei generale de concurs, determinată ca medie 
ponderată între notele medii pe anii de studii și 
nota medie de licență.  
Înscrierea se face atât cu finanţare de la buget, cât 
şi cu taxă  de studii.  
Pe parcursul studiilor, masteranzii cu medie 
academică înaltă beneficiază de bursă. 
 

/// Instruirea 
 Instruirea în cadrul Programului de Masterat 

„Managementul proiectelor europene” se 
realizează pe parcursul a 2 ani. Fiecare unitate de 
curs validată oferă masterandului cel puţin 5 
puncte credite. Pentru a  fi promovat în anul 2 de 
studii masterandul trebuie să acumuleze 60 puncte 
credite (30 pe semestru). 

 Activităţile didactice sunt organizate pe module, 
de luni până vineri (după caz), de la 17.30 până 
la 20.20. 

 Metodele de predare aplicate sunt variate şi 
preponderent participative: lecţii teoretice, 
dezbateri publice, studii de caz, simulări, 
realizarea proiectelor, seminare.  

Responsabil de program: Gheorghe Țurcanu, 
conferenţiar universitar, doctor 

șef catedra „Management” 
 

 
Pentru informaţie suplimentară 

contactaţi-ne la tel. 402-831, 402-942, 
402-939 sau pe www. ase.md 

Discipline de specialitate studiate: 
Instituții și politici ale UE 
Managementului proiectelor și programelor 
europene 
Managementul ciclului de proiect 
Leadershipul în organizații 
Dreptul comunitar 
Dezvoltarea regională și fonduri structurale ale 
UE 
Tehnici de negocieri în afaceri  internaționale 
Scrierea de proiecte și colectare de fonduri 
Strategii de promovare a proiectelor europene 
Managementul financiar al proiectelor 
Managementul calității proiectelor 
Aplicații IT pentru managementul proiectelor 


