
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs deschis: MANAGEMENTUL PROIECTELOR  



 

Managementul proiectelor 
 

Durata: două zile Grupul ţintă: management  

Preambul 
 Acest modul propune o abordare structurată a proiectelor, pornind de la definiţia acestora, traversînd etapele 
principale şi terminînd cu evaluarea acestora. Este adresat persoanelor care sunt puse în situaţia de a derula 
proiecte şi care nu au urmat o instruire formală care să le pună la dispoziţie un set de instrumente esenţiale în 
derularea şi încheierea cu succes a proiectelor. 
 

 
 

Obiective 

La sfârşitul acestui modul, participanţii vor deţine o serie de instrumente şi tehnici menite să ghideze managerul de 
proiect în atingerea parametrilor esenţiali ai oricărui proiect: calitate, timp şi cost. Vor înţelege ce este un proiect,  
cand facem şi cand nu facem proiecte, care sunt factorii esenţiali în obţinerea succesului. Participanţii vor înţelege 
rolurile persoaneleor implicate în proiect şi modul în care acestea contribuie la realizarea lui. In final participanţii vor 
dezvolta abilităţi practice în derularea cu succes a proiectelor. 

 

Metodologie 

 Anterior sesiunii de pregătire, managementul va deţine o listă de proiecte reale (în urma unui proces de selecţie) ce 
urmează a fi asignate participanţilor. Aceştia pot fi manageri de proiect sau membrii ai echipei de proiect. Fiecare 
participant la randul sau va avea o lista cu proiectele la care a participat iar in cazul managerilor de proiect, inclusiv o 
evaluare (de maxim o pagină) a proiectelor încheiate. In cadrul seminarului sunt abordate teme precum: factorii care 
influenţează succesul sau eşecul proiectului, etapele proiectelor, instrumente şi tehnici aferente fiecărei etape, 
echipe şi roluri, leadership şi motivaţie, comunicare şi interacţiune în cadrul proiectului. Fiecare concept este adus la 
nivel conştient în baza experienţelor anterioare (acolo unde este cazul) sau din exemple formulate de trainer, 
urmand ca aceste concepte să fie aplicate prin exerciţii. Simularea finală face apel la toate cunoştinţele dobândite şi 
exersate în timpul cursului plasînd echipele de lucru în competişia pentru obţinerea celui mai bun scor. Planul de 
dezvoltare individual completat de fiecare participant la sfârşitul cursului ne ajută să urmarim în timp schimbarile la 
nivel de atitudini şi comportament, schimbări ce pot fi evaluate într-o sesiune de follow-up de o zi la cel puţin o lună 
distanţă de curs. Opţional cursul se poate încheia şi cu un chestionar de evaluare al cunoştinţelor dobândite, deşi 
practicarea acestora şi evaluarea ulterioară sunt recomandate pentru eficacitate. 

 

 


