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Managementul
proiectelor
Program recunoscut de Project Management Institute®
(PMI®) și autorizat ANC

CURS OPEN DE CERTIFICARE
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Programul de Managementul proiectelor îţi asigură
expertiza necesară gestiunii proiectelor, în linie cu
metodologia PMI®– cea mai mare organizaţie profesională de profil.
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În plus, îţi deschide calea către obţinerea celui mai
prestigios titlu internaţional în domeniu, cel de Project
Management Professional (PMP®).
Conform studiului Annual Project Management Salary Survey®,
PMP este în topul celor mai căutate certificări din România, din
punct de vedere al popularităţii şi salariului.

Începând din anul 2008, EXEC-EDU este auditată şi recunoscută ca Global Registered Education Provider
(R.E.P.) de către Project Management Institute (PMI).

profile participanţi
Programul de certificare Managementul proiectelor a
fost accesat de peste 700 de absolvenți – manageri și
coordonatori de proiect sau antreprenori din cele mai
diverse organizații. Succesul său se datorează experienței
traininerilor și formatului special, care îți dă șansa să
ai acces nu doar la informații și concepte, ci, în primul
rând, la expertiză.
CURSUL ESTE PENTRU TINE DACĂ:
ĐĐ Ești deja manager de proiect
ĐĐ Faci parte dintr-o echipă de proiect
ĐĐ Ești manager sau specialist implicat în proiecte
transversale, în cadrul organizației
ĐĐ Ești antreprenor

testimoniale
Am fost încântat de echipa de experți
precum şi de atmosfera caldă creată
de staff-ul EXEC-EDU. Recomand cu
încredere cursul de PM şi echipa care
face posibilă existenţa lui.”
Mircea Apăvăloae

Am fost plăcut impresionat de
profesionalismul trainerilor şi de
felul interactiv în care s-a desfășurat
cursul.”
Cătălin Butnariu

Modalitatea de prezentare a cursului,
metodele interactive şi abilitatea
trainerilor de a ne atrage şi implica în
discuții au făcut acest curs captivant,
chiar şi după 8 ore de muncă.”
Sebastian Pintilie

Project Manager - Raiffeisen Broker

Head of Deployment – Amber Studio

Managing Partner – Mortimer English School

Reprezentant vânzări România
– InVue Security Products

Un mare plus al cursului l-a
reprezentat experiența practică
foarte consistentă a trainerilor.”
Liviu Burnea

Director executiv - Rega Engineering

Programul m-a ajutat să structurez
experienţa practică de până acum.
Fiecare sesiune a cursului a adus
ceva nou. Nu în ultimul rând, cursul
m-a scos din zona de confort şi m-a
determinat să-mi depăşesc limitele
pentru a fi un Project Manager mai
bun.”
Oana Roşca

Manager de proiect
informatic, INNOBYTE

Printre companiile participante la ediţiile anterioare: Arcelor Mittal, AstraZeneca, Bayer, BRD,
Carpatcement, CFR, Computaris, eMAG, Ericsson, Flanco, Henkel, HP, Fildas, Gameloft,
Ipsos, ING Bank, Kiss FM, McDonald’s, Metro, Michelin, Muller IBM, Regina Maria, OMV
Petrom, PepsiCo, Praktiker, Raiffeisen Bank, Robert Bosch, Romatsa, Rompetrol, Softwin,
Transelectrica, Trust Motors, TVR, Ursus, Veolia, Vodafone ş.a.

beneficii
1.
2.
3.
4.

Adaugi competenţelor tale un set verificat de bune practici, necesare
planificării şi gestionării proiectelor de orice tip. Identifici soluţii
adaptate la specificul local al forţei de muncă şi la nivelul de dezvoltare al
organizaţiei tale.
Pui deja în practică noile competențe chiar din timpul cursului: dezvolți
împreună cu colegii de curs un proiect de echipă şi te implici în analiza
unui studiu de caz care ilustrează toate fazele proiectului.
Transformi noile competențe în avantaj competitiv pentru organizație,
evitând erorile costisitoare specifice gestionării imperfecte a unui proiect.
Ai șansa să faci primul pas pentru obținerea titlului de PMP®.
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În cadrul programului, vei înţelege şi vei exersa:
ĐĐ

Cum se identifică şi validează cerințe de proiect

ĐĐ

Cum se construiește o echipă de proiect

ĐĐ

Cum se dezvoltă o structură defalcată a lucrării (Work Breakdown Structure - WBS)

ĐĐ

Cum se creează planul de management al proiectului

ĐĐ

Cum se execută, monitorizează şi controlează proiectul

ĐĐ

Cum se administrează cererile de schimbare

ĐĐ

Cum se finalizează proiectul, cu o strategie de închidere
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Experții care au sustinut cursul ne-au
dat nu ceea ce am cerut, ci ceea ce
am avut nevoie. Ca întotdeauna
acest lucru este mai greu de înţeles şi
de acceptat. Bravo!”
Valentin Pantazi

experţi
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Experții EXEC-EDU sunt pregătiți la școli
de afaceri de top din SUA și Europa și
au la activ sute de ore de training și
consultanță în management de proiect.
Ceea ce adaugă însă cu adevărat valoare sesiunilor pe care le susțin este experiența lor în management de proiect —
mii de ore de practică în managementul
unor proiecte complexe din cele mai diverse industrii (telecom, educaţie, media,
construcţii).

Dr. Oana Firică
coordonator curs

Dan Beşleagă
PMP

perioadă
de desfăşurare

investiţie

CURSURI: 09 noiembrie 2019 - 30 ianuarie 2020 o dată pe săptămână,
între 17.00 - 19.45
ÎNTÂLNIRI DE ECHIPĂ: saptămânal, în afara programului de curs
EXAMEN ȘI PROIECT FINAL: 30 Ianuarie 2020.

taxa examen: 50 EUR

dublă
certificare
Đ

un certificat EXEC-EDU, validat de PMI®, conținând 36 PDUs/
contact hours, cu ajutorul căruia poti accesa titlul de
Project Management Professional (PMP®) – certificarea
americană standard pentru profesia de manager de proiect

Đ

un certificat de absolvire recunoscut naţional – ocupația
Manager Proiect

preţ: 1260 EUR *
(plătibili în 2 rate egale)

* Pentru cursurile autorizate ANC nu se
aplică TVA la taxa de înscriere, conform OG
129/2000 şi L163/2005

important!
EARLY BIRD: 10% discount
pentru plata integrală până
la 01 Octombrie 2019!
Discount-uri de la 5% pentru
grupuri de minim 3 persoane
Discount-urile nu se cumulează!

agendă
sesiunea data & ora
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1.

Sâmbătă
09.11.2019

11.00 – 13.00

tematica
Week-end rezidenţial la munte – Ziua 1
– Dan Beşleagă, PMP

Cadrul logic şi definiţii
ÝÝ Definirea proiectelor şi a managementului proiectelor
ÝÝ Procesele managementului proiectelor
ÝÝ Fazele unui proiect
ÝÝ Ciclul de viaţă al proiectului

2.
3.

Sâmbătă
09.11.2019
14.00 – 18.00

Duminică
10.11.2019
09.00 – 12.00

Iniţierea proiectului
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Managementul integrării
ÝÝ Elaborarea cartei proiectului
ÝÝ Identificarea părţilor interesate
ÝÝ Definirea conţinutului

Week-end rezidenţial la munte – Ziua 2
– Dan Beşleagă, PMP

Planificarea proiectului (1)
ÝÝ Elaborarea planului de management al proiectului
ÝÝ Crearea structurii defalcate a lucrării

4.
5.
6.

Joi
14.11.2019
17.00 – 19.45

Joi
21.11.2019
17.00 – 19.45

Joi
28.11.2019
17.00 – 19.45

Planificarea proiectului (2)
– Conf.dr. Oana Firică
ÝÝ Planul de management al programului de execuție, activităţi (definire,
ordonare, estimare a duratei)
ÝÝ Elaborarea programului de execuţie, drumul critic
ÝÝ Planificarea calităţii

Planificarea proiectului (3)
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Estimarea costului şi bugete
ÝÝ Tipuri de contracte

Planificarea proiectului (4)
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Planificarea managementului riscului
ÝÝ Identificarea, analiza calitativă şi cantitativă a riscului, planificarea
răspunsurilor la riscuri

sesiunea data & ora

7.

Joi
05.12.2019

17.00 – 19.45
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8.
9.
10.
11.

Joi
12.12.2019
17.00 – 19.45

Joi
19.12.2019
17.00 – 19.45

Joi
09.01.2020
17.00 – 19.45

Joi
16.01.2020
17.00 – 19.45

tematica
Planificarea/Execuţia proiectului (1)
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Planificarea resurselor umane
ÝÝ Selecţia echipei de proiect
ÝÝ Dezvoltarea echipei de proiect
ÝÝ Conducerea echipei de proiect

Planificarea/Execuţia proiectului (2)
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Planificarea comunicării şi diseminarea informaţiei
ÝÝ Planificarea şi derularea achiziţiilor
ÝÝ Managementul execuţiei proiectului
ÝÝ Asigurarea calităţii

Controlul proiectului (1)
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Monitorizarea şi controlul stadiului de realizare a proiectului
ÝÝ Efectuarea controlul integrat al schimbărilor
ÝÝ Controlul conţinutului

Controlul proiectului (2)
– Conf.dr. Oana Firică
ÝÝ Controlul programului de execuţie
ÝÝ Controlul costurilor
ÝÝ Controlul calităţii

Analiza de management al riscului
– Dan Beşleagă, PMP
ÝÝ Seminar aplicativ

Închiderea proiectului
ÝÝ Încheierea proiectului
ÝÝ Încheierea achiziţiilor

12.

Joi
30.01.2020
13.00 – 20.00

EXAMEN SCRIS ŞI PREZENTARE PROIECT
DE ECHIPĂ

