Curs de Manager de Proiect
(COR: 242101):
Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial în colaborare cu
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune
Europene desfasoara cursul Manager de Proiect, o specializare necesara
pentru cei care lucreaza sau doresc sa lucreze in acest domeniu. Cursul se
desfasoara la sediul Corpului Expertilor FSCE, Str. Tudor Arghezi, nr. 26,
Corp A, ap.16, Sector 2 (locație: Piata Universitatii, in spatele Hotelului
Intercontinental).
Cursul se poate desfasura in orice alta locatie din tara pentru un grup de
max. 20 participanti.
Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial si Corpul
Expertilor FSCE iti propun un NOU pachet de formare in domeniul
Managementului de proiecte.
Ce cuprinde noul pachet de formare?
- consultanta (recomandari privind potrivirea cu profilul postului de
manager de proiect)
- dezvoltarea abilitatilor psiho-profesionale
De ce este unic produsul Corpului Expertilor FSCE?
- pentru ca iti garanteaza dobandirea unui set de competente si abilitati specifice
ocupatiei de manager de proiect
- pentru ca vei putea afla prin intermediul sedintei de consultanta care anume
este profilul tau psiho-profesional si modul in care acesta se potriveste la profilul
postului/ocupatiei de manager de proiect
- pentru ca iti oferim posibilitatea dezvoltarii abilitatilor psiho-profesionale
specifice ocupatiei in cadrul unui modul avansat ce are la baza un plan
personalizat de dezvoltare
- pentru ca iti oferim inscrierea gratuita in Baza de Date a Expertilor in
Accesarea Fondurilor Structurale si a Managerilor de Proiect, pentru
sporirea sanselor de angajare
- pentru ca iti oferim facilitati de participare la celelalte programe de training si
evenimente organizate de noi
Cine acrediteaza programul de formare?
Autoritatile nationale:
C.N.F.P.A. - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ce include certificatul de absolvire?
NOU!!! 9 COMPETENTE PROFESIONALE
1.Stabilirea scopului proiectului
2.Stabilirea cerițelor de management integrat al proiectului
3.Planificarea activitaților și jaloanelor proiectului
4.Gestiunea utilizarii costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
5.Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
6.Managementul riscurilor
7.Managementul echipei de proiect
8.Managementul comunicarii in cadrul proiectului
9.Managementul calitații proiectului
De ce manager de proiect?
- pentru ca prin dezvoltarea abilitatiilor de planificare, gestionare, organizare,
monitorizare si control a resurselor alocate in cadrul unui proiect, vei putea
aduce o schimbare pozitiva sectorului tau de activitate.
- pentru ca prin dezvoltarea abilitatilor de scriere a unei cereri de finantare,
implementare si management a proiectelor, vei putea atrage si administra
eficient fondurile structurale (Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR,
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PO DCA,
Programul Operational Regional - POR, Programul Operational Sectorial
Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE, Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU, Programul Operational
Sectorial de Mediu - POS MEDIU, Programul Operational Sectorial Transport POST).
Care sunt conditiile de participare?
Etapa 1:
Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca
formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office@cursuriaccesare-fonduri.eu sau contact@appsa.ro:
- cartea de identitate (copie)
- certificat de nastere (copie)
- certificat de casatorie ( copie)
- diploma de studii superioare (copie)
Etapa 2:

In prima zi a cursului se plateste jumatate din taxa de participare.
Taxa de participare este de 500 ron.

