
Patronatul Femeilor de Afaceri 
al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Municipiul Bucure şti 

                                           este autorizat de către Consiliul Na ţional de Formare Profesional ă a Adultilor (CNFPA)
pentru organizarea cursului de specializare „Manager de Proiect” (cod COR 241919)

Descriere curs:
Cursul prezintă noțiuni fundamentale de management de proiect în conformitate cu 
standardul ocupaţional pentru profesia de manager proiect. 

Grup țintă: 
Cursul se adresează managerilor din diferite companii naţionale şi multinaţionale implicaţi în 
conducerea proiectelor care coordonează echipe, reprezentanţilor administraţiei publice, 
reprezentanţilor ONG-urilor, oricărei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, 
al finanţărilor europene, precum și persoanelor dornice să îşi îmbunătăţească activitatea, indiferent de 
domeniu, prin acumularea de cunoştinţe şi dobândirea de abilităţi care să îi permită o mai bună 
planificare, organizare, implementare şi monitorizare a propriei activităţi. 

Durata:
Cursul va avea loc în perioada 12 – 15 octombrie 201 1, între orele 10,00 - 16,00. 

Structura programului:Structura programului:Structura programului:Structura programului:
Program multimodular constituit din 4 module de curs

Modulul 1 : IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE ȘI STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI
Modulul 2 : PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE
Modulul 3 : MANAGEMENTUL RISCURILOR
Modulul 4 : MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT ȘI A CALITĂȚII PROIECTULUI

Finalizare:
Examen de absolvire (test scris + proba practică) în prezența comisiei de examinare desemnată de CNFPA.



Recunoa șterea diplomei:
Absolvenții cursului vor beneficia de o atestare a competențelor dobândite prin eliberarea unui CERTIFICAT DE
ABSOLVIRE pentru standardul ocupațional Manager Proiect, cod COR 241919, eliberat de CNFPA și recunoscut
de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.    

În cadrul cursului, participanții își vor însuși următoarele competențe:
� Stabilirea scopului proiectului;
� Stabilirea cerintelor de management integrat al pro iectului;
� Planificarea activităților și jaloanelor proiectelor;
� Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
� Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
� Managementul riscurilor;
� Managementul echipei de proiect;
� Managementul comunicării în cadrul proiectului;
� Managementul calității proiectului.

Cost:
Taxa de participare este de 700 lei/persoana, inclu s TVA. 
Taxa include materialele, suportul de curs, testele de verificare, consultanța pentru elaborarea proiectului, taxele pentru 
participarea la examen, pauzele de cafea și obținerea certificatului de absolvire. 

Locul de desf ășurare:
Cursul se va avea loc la sediul PFAIPMM-MB din Bucure ști, sector 1, Str. Cameliei nr. 39, etaj 2.

Condi ții de înscriere:
►Persoane cu studii superioare în orice domeniu;
►Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere și a confirmării plății;
►Pentru a va putea înscrie, vă rugăm să ne transmiteți, împreună cu formularul completat, copie dupa BI/CI, copie dup ă
ultima diplom ă de studii, copie dup ă certificatul de na ștere și copie dup ă certificatul de c ăsătorie (dac ă e cazul).

Detalii pute ți ob ține: la tel./fax: 021-316.80.46,  mobil:  0722.540.782;  e-mail: office@faimm.ro; magda_grossu@yahoo.it

Pentru cei interesați, cursurile pot fi organizate atât în București, cât și în alte localități din țară; 

oriunde găsim un organizator care asigură condițiile derulării unei serii de curs.

                    Cu stimă,
Presedinte

  Mariana BUTEICĂ


