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Learning by doing

MANAGER PROIECT
Cod COR 242101
Program acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC

CONDITII DE PARTICIPARE:
- STUDII SUPERIOARE

CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii.

Lector: Doru CURTEANU, Doctor in Management,
Professional Business Counselor Certificat de Washington State University,
Tehnici de training pentru manageri la IESE Barcelona

Cursul de ”Manager de Proiect” organizat de Module Quality Consulting este un curs
autorizat, urmarind dezvoltarea unor abilitati de baza pentru un manager de proiect,
finalizandu-se cu o evaluare a acestor abilitati cat si a cunostintelor dobandite, participantii
fiind certificati ca Manageri de proiect (conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania). In
timpul cursului, participantilor li se va da posibilitatea de a parcurge toate etapele unui
proiect de la planificare pana la evaluarea proiectului.
Pe parcursul celor 32 de ore de curs, participantii vor sustine teste grila care le vor atesta
competentele ca manageri de proiect. Examenul de absolvire se va desfasura in ultima zi din
perioada de pregatire si va consta intr-o proba teoretica (test grila).
In urma absolvirii acestui curs, participantii vor primi un Certificat de Manager de Proiect
recunoscut de M.E.N. M.M.F.P.S.P.V. si A. N. C.,si competentele necesare practicarii meseriei
de Manager de proiect - cod COR 242101.
Scop: Dezvoltarea abilitatilor de manager de proiect.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de uni t at i l e hot el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

Obiective: Intelegerea conceptului de management de proiect. Utilizarea instrumentelor
specifice managementului de proiect. Dezvoltarea abilitatilor de planificare a resurselor in
cadrul unui proiect. Dezvoltarea abilitatilor de monitorizare si evaluare a unui proiect.
Dezvoltarea abilitatilor de evaluare a riscului in cadrul unui proiect.
Cui se adreseaza cursul? Cursul se adreseaza: managerilor din organizatii implicati in
conducerea proiectelor, care coordoneaza echipe, membrilor in diferite echipe de proiect,
reprezentantilor administratiei publice, reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale,
oricarei persoane care prin natura slujbei este implicata in elaborarea sau implementarea
de proiecte, oricarei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, al
finantarilor europene.
Beneficii pentru participanti: Dezvoltarea abilitatilor de planificare, organizare,
coordonare a elementelor componente ale unui proiect. Dezvoltarea abilitatii de a
identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect si de a o incadra intr-un
Program Operational in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile din Fonduri
Structurale. Cresterea performantelor in domeniul managementului de proiect prin
capacitate sporita de a raspunde in timp optim provocarilor aparute pe parcursul
implementarii proiectului. Cresterea capacitatii de a intelege si de a raspunde cerintelor
clientului / beneficiarilor proiectului. Imbunatatirea abilitatilor de coordonare a diferitelor
tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect. Imbunatatirea
capacitatii de gestionare a relatiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv
a relatiei cu Finantatorul. Imbunatatirea capacitatii de monitorizare si evaluare a
proiectelor si, implicit, cresterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.
Beneficii pentru organizatii: cresterea calitatii proiectelor.

Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma
evaluarii finale va avea titulatura: “Manager Proiect”.
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