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Oferta curs de specializare 

 Manager de Proiect 

Recunoscuta la nivel național 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul urmareste formarea abilitatilor de management al proiectului prin parcurgerea sistematica a etapelor de stabilire a scopului, 

planificare, implementare si gestionare a resurselor de timp, umane si financiare. 

Durata cursului este de 7 zile şi se va desfăşurare în două sesiuni. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea II  

 

Se desfăşoară pe durata de 4 zile şi va consta în elaborarea unui proiect concret. Aplicatiile pe calculator se vor face util izand un sistem 
informatic de project management, a carei versiune Demo va fi primită de fiecare cursant. 

 

 

 

 

 
 

Tematica cursului: 

 Iniţierea proiectelor 
 Planificarea proiectelor 
 Urmărirea şi controlul proiectelor 
 Criterii de măsurare a succesului proiectelor  

 

Curs de specializare acreditat ANC 

 
Acreditat de către Autoritatea Națională pentru 
Calificări, acest curs de specializare respectă 
Standardul Ocupaţional pentru Manager de Proiect. 
După susţinerea examenului se obţine Certificatul de 
Absolvire recunoscut de către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

O abordare 100% practică şi interactivă !  

 
Întreg conţinutul teoretic al programului este orientat pe 
experienţele practice din domeniu. Toţi participanţii la 
program vor contribui efectiv şi vor fi permanent 
implicaţi în derularea acestuia. Metoda didactică 
include: teorie (prezentări formale), exerciţii practice şi 
aplicaţii individuale şi de grup (partea cea mai 
consistentă), sesiuni de întrebări şi răspunsuri, discuţii 
de grup. 
 

Sesiunea I  

Fundamente ale Managementului Proiectelor 

 Introducere în Managementul Proiectelor 

 Proiectele şi mediul organizaţional 

 Iniţierea, planificarea, execuţia, urmărirea şi controlul, 

analiza şi încheierea proiectelor  

 

Planificarea proiectelor – Între tradiţional şi modern 

 Planificarea proiectelor 

 Instrumente utilizate în planificarea proiectelor 

 Analiza drumului critic 

 Lanţul critic şi drumul critic al resurselor 

 Estimarea, planificarea, urmărirea şi controlul, analiza 

costurilor 

Urmărirea şi controlul proiectelor  

Criterii de măsurare a succesului proiectelor 

 Măsurarea performanţelor proiectelor 

 Succesul în managementul proiectelor 

 Analiza Earned Value 

 Analiza probabilităţii tendinţei la success 

 

Concepte şi metodologii moderne de Managementul 

Proiectelor 

 Critical chain 

 Resource Critical Path 

 Success Driven Project Management 

 Earned Value Management  

 Identificarea riscurilor. Analiza calitativă şi 

cantitativă a riscurilor 

 

 

 

Certificatul este însoțit de supliment descriptiv în care sunt înscrise 
competențele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu 
prevederile O.G. 129/2000 republicată. 
 

 

 PROGRAM AUTORIZAT DE AUTORITATEA 
NATIONALA PENTRU CALIFICARI  A.N.C. (fost 

C.N.F.P.A) 
      In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE 

ABSOLVIRE pentru ocupatia „MANAGER 

PROIECT” Cod COR 242 101. 
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Despre acest curs 
Într-un mediu economic competitiv importanţa aplicării Managementului de Proiect ca instrument de abordare a oricărui tip de activ itate, a 
devenit un factor de maximă actualitate. Elemente esenţiale precum managementul timpului, al costurilor şi al riscurilor, trebuie bine 
înţelese şi corect interpretate de către toţi participanţii implicaţi în realizarea unui proiect.  
Participând la acest curs de specializare veţi învăţa cum să parcurgeţi cu eficienţă şi rapiditate toate etapele proiectelor dumneavoastră: 
de la cea de iniţiere, la planificare, execuţie, urmărire şi control. Totul într-o manieră practică, interactivă şi agreabilă, bazată pe 
standardele Institutului de Project Management (PMI), recunoscute în lume ca promotoare ale celor mai moderne principii şi metodologii 
de management de proiect. 
 

Obiectivele cursului 
 Integrarea participanţilor în cultura proiectelor: clarificarea obiectivelor şi a ariei de cuprindere a proiectelor; înţelegerea 

proceselor specifice managementului proiectelor şi elaborarea de planuri de lucru realiste, conforme cu cerinţele proiectelor şi 
cu standardele existente  

 Însuşirea conceptelor, instrumentelor, tehnicilor şi practicilor general acceptate în managementul proiectelor 
 Analiza şi aplicarea instrumentelor utilizate în managementul proiectelor  
 Identificarea corectă a problemelor  
 Îmbunătăţirea monitorizării şi controlului proiectelor prin aplicarea unor metode consistente de urmărire a activităţilor şi a 

evenimentelor semnificative 
 Aplicarea unor mecanisme eficiente pentru măsurarea performanţelor în cadrul unui proiect  
 Înţelegerea modului de utilizare a sistemelor informatice de management al proiectelor 

 

Cursul se adresează 
Tuturor celor care administrează sau participă la derularea unor proiecte – proiectanţi, consultanţi, beneficiari, antreprenori - şi doresc să 
îşi îmbunătăţească performanţele profesionale, specialişti care activează în domeniul construcţiilor.  
Programul este de asemenea recomandat celor care sunt la început de drum în domeniul managementului de proiect şi doresc să aplice 
într-un mod sistematic, din start, cele mai bune practici ale acestui domeniu. 

 

 
Durata cursului  
60 ore, din care 20 ore teorie şi 40 ore practică. 

 
Preţ curs 
 
Taxa de instruire: 850 lei/participant. 
Taxa de participare include: mapa de lucru, suport curs și materiale auxiliare, coffee break, taxă examen A.N.C  (fost C.N.F.P.A.). 
 

 

 


