Program autorizat de specializare, pentru ocupaţia MANAGER DE PROIECT

Institutul European din Romania în parteneriat cu Asociaţia pentru Formare
Profesională a Adulţilor organizează “Programul autorizat de specializare, pentru
ocupaţia MANAGER DE PROIECT” în perioada 21-30 ianuarie 2010.

Obiectivele trainingului:
•

dobandirea cunostintelor necesare formularii si fundamentarii proiectului si abilitatilor de

redactare a cererii de finantare
•

dobandirea cunostiintelor cheie necesare pentru conducerea unui proiect - managementul

ciclului de proiect
•

dezvoltarea capacitatii de a realiza si implementa un proiect finantat din fonduri europene

nerambursabile
Cui se adreseaza:
Cursul

se

adreseaza:

personalului

din

administraţia

publică

centrală

şi

locală,

intreprinzatorilor, managerilor cu responsabilitati pentru dezvoltarea afacerilor, managerilor
de resurse umane, specialistilor in investitii, responsabililor financiari care doresc sa
cunoasca particularitatile finantarilor nerambursabile din UE, modalitatile prin care ele pot fi
accesate si gestionate

Perioada: 21,22,23,29,30 ianuarie 2010 între orele 9.30-17.30 (40 de ore de instruireteoretica şi practică; 30 ianuarie după ora 13- examen)
Examenul va consta dintr-o proba teoretică si una practica - un test grila si un proiect creat
pentru finantare care va fi prezentat si oral in fata comisiei.
Tematica
1. Oportunitati de finantare din fonduri europene nerambursabile in Romania.
2. Bazele managementului de proiect. Aspecte abordate: identificarea nevoilor de
finantare, cadrul logic, planificarea proiectului, managementul timpului, managementul
resurselor umane in proiect, managementul calitatii, managementul riscului,
managementul comunicarii, valorificarea rezultatelor proiectului.
3. Elaborarea cererii de finantare in cadrul programelor cu finantare nerambursabila definirea obiectivelor si grupului tinta al proiectului, stabilirea si planificarea activitatilor,
stabilirea echipei de proiect, realizarea bugetului proiectului, analiza cost beneficiu.

4. Implementarea proiectelor finantate - legislatie aplicabila, contractul de finantare,
organizarea si derularea activitatilor proiectului, managementul financiar al proiectelor,
monitorizarea, evaluarea si raportarea progresului, gestiunea resurselor umane,
informarea si publicitate, derularea achizitiilor publice

Locul desfasurarii: Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina
Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4.
Costul cursului: 850 lei/participant - include prestatia instructorilor, taxa de examinare,
costul suportului de curs, pauzele de cafea
Reduceri: 800 lei pentru mai multi participanti din aceiasi organizatie; 50 lei pentru plata in
avans
Plata se poate face prin ordin de plata in contul nr. RO07RNCB0280002018870001, deschis
la B.C.R Suc.Dorobanti.
Autorizare
Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel national prin COMISIA
DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR A
MUNICIPIULUI BUCURESTI).
Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu certificat de absolvire recunoscut de
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei si Cercetarii. La
absolvire se va elibera ca anexa a certificatului de absolvire si un supliment descriptiv in care
sunt mentionate competentele dobandite.
Important: Costul cursului autorizat CNFPA, se deduce din impozitul pe profit/venit conform
OG129/2000, republicata.
Pentru inscrieri si informatii puteti completa si transmite electronic formularul de inscriere
la adresa de e-mail formare@ier.ro, tel: 021-3142696, int. 150, 112, persoana de contact
Diana Achimescu, coordonator de proiect.

