
Program de formare
“Abilități de managementul proiectelor pentru performanță”



Multiple studii au arătat că între dezvoltare și managementul proiectelor există o strânsă legătură. Unele
sectoare ale economiei – industria de IT, industria aeronautică, industria farmaceutică - sunt dominate de
orientarea pe proiecte. Proiectele sunt din ce în ce mai prezente şi în micile companii, în administraţia publică,
în micile comunităţi, asociaţii, şcoli sau chiar familii iar managementul proiectelor reprezintă o modalitate prin
care societatea contemporană în ansamblu răspunde complexităţii crescânde a mediului extern.

Pentru multe organizații, însă, incapacitatea de a stabili legătura dintre dezvoltare şi proiecte constituie un
impediment major pentru creștere. Sau se regăsesc în situația în care implementează deja un proiect în care
au sărit, de exemplu, peste faza de identificare a nevoii sau de formulare corectă a problemei. Ce înseamnă
acest lucru, mai simplu spus? Implementează un proiect de care nu este nevoie sau, implementează un proiect
într-o manieră nerealistă. O altă situație frecvent întâlnită: implementează un proiect în care nu au planificat
nimic, implicit, implementează lucruri pe care nu le cunosc, se îndreaptă către o țintă vag conturată, nu au
obiective clare, neavând obiective, nu ştiu care sunt activitățile care ar trebui realizate şi tot aşa. Ce se
întâmplă, atunci, și ce putem face? Adevărul e că aceste situații apar din neglijență, dar mai ales din
necunoaștere. Utilizarea instrumentelor, tehnicilor și a modelelor de management de proiect poate spori
abilitatea de a defini, planifica, gestiona și încheia cu succes proiecte.

Îți permiți, oare, să NU le cunoști?

De ce să participi



 Dar, cum ar fi dacă ai înțelege relația dintre strategia de dezvoltare a organizației și proiecte?

 Cum ar fi dacă ai putea să definești, să organizezi și să documentezi toate activitățile care trebuie realizate
pentru derularea cu succes a unui proiect?

 Chiar mai mult, cum ar fi să îți certifici competențele și să obții o diplomă recunoscută la nivel național și
european care îți va da acces la o opțiune profesională atractivă – profesia de Manager proiect?

Prin participarea la programul de fomare “Abilități de managementul proiectelor pentru performanță” îți vei
îmbogăți cunoștințele cu un set verificat de bune practici necesare planificării şi gestionării proiectelor de orice
tip. Explorăm nu numai cum să identifici cerințe, să înțelegi și să gestionezi așteptări, să planifici și să
implementezi ci și cum să documentezi și să comunici eficace informațiile legate de statusul proiectului cu
colegii din echipa de proiect, cu sponsorul și cu celelalte părți interesate. Vei învăța cum să definești, să planifici
și să pui în aplicare un proiect în domeniul tău de interes

De ce să participi



 conținutul noțiunilor de proiect și de management de proiect;
 roluri și responsabilități în proiect;
 cum să redactezi carta proiectului și declarația de conținut;
 cum să realizezi structura defalcată a lucrării proiectului, calendarul activităților, planificarea resurselor,

să identifici drumul critic;
 cum să asiguri satisfacerea cerințelor
și respectarea standardelor părților interesate
cu privire rezultatul proiectului;
 cum să comunici informațiile privind
proiectul conform nevoilor de informare
ale părților interesate;
 cum să identifici, să analizezi și să răspunzi
la situațiile neprevăzute care apar;
 cum să achiziționezi produse și servicii;
 cum să monitorizezi, să urmărești și să
raportezi progresul;
 cum să închizi proiectul.

Ce înveți și aplici practic



Taxă de școlarizare (se plătește integral la înscriere sau în două rate egale):
 pentru studenții, masteranzii și absolvenții URA: 790 lei (cu reducere de 28% din taxa standard de

1090 lei)
 taxă standard: 1090 lei

Înscrieri: prin transmiterea la dfc@rau.ro a formularului de înscriere completat, însoțit de copie după CI,
certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și diploma de licență. După validarea grupei, se va achita taxa
de școlarizare.

Detalii organizatorice



Programul de formare va fi susținut de către Alina Avrigeanu, doctor în domeniul
Management, lector universitar în cadrul Departamentului de Management-
Marketing din Universitatea Româno-Americană.

Din 2019 este director al Departamentului de Formare Continuă și Învățământ cu
Frecvență Redusă, cu responsabilități manageriale asupra întregului proces IFR/ID
și al formării continue desfășurat la nivelul universității.

Domeniile de interes profesional sunt: Managementul și Dezvoltarea Resurselor
Umane, Antreprenoriat, Managementul Proiectelor, Managementul Operațiunilor
și Management Strategic. A publicat peste 30 de articole de specialitate prezentate
la conferințe și/sau în reviste și a făcut parte din echipele de management sau de
implementare a 13 proiecte de dezvoltare a capitalului uman cu finanțare
nerambursabilă.

Universitatea Româno-Americană este furnizor de fomare autorizat pentru programul tip specializare
„Manager Proiect” pentru ocupația de Manager Proiect (cod COR 242101). Programul se finalizează cu
eliberarea unui Certificat de absolvire cu recunoaștere națională și europeană, sub egida Ministerului Educației
și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Formator


