
exec-edu.ro

www.exec-edu.ro | office@exec-edu.ro

MANAGEMENTUL 
PROIECTELOR 

Program autorizat ANC

12 Noiembrie2022 – 7 Februarie 2023

http://www.exec-edu.ro/
mailto:office@exec-edu.ro


exec-edu.ro

CURSUL ESTE PENTRU TINE

dacă

• Ești deja manager de proiect

• Faci parte dintr-o echipă de proiect

• Ești manager sau specialist implicat în
proiecte transversale, în cadrul organizației

• Ești antreprenor

• Programul de Managementul proiectelor îţi asigură
expertiza necesară gestiunii proiectelor, în linie cu 
metodologia PMI®– cea mai mare organizaţie
profesională de profil.

• În plus, îţi deschide calea către obţinerea celui mai
prestigios titlu internaţional în domeniu, cel de 
Project Management Professional (PMP®).

• 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 trainerilor și formatului special, care îți dă
șansa să ai acces nu doar la informații și concepte, ci, 
în primul rând, la expertiză.

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.
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BENEFICII

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.

Cursul va începe cu o zi organizată la clasă, pentru a 
crește gradul de coeziune a grupei de participanți, cursul 
bazându-se pe schimbul de idei și colaborarea în echipe. 

*Acesta se va organiza la startul programului, cu exceptia situatiilor de 
forță majoră generate de criza CO-VID19
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TEMATICĂ 

În cadrul programului, vei înţelege şi vei exersa:

Cum se identifică şi validează cerințe de proiect
Cum se construiește o echipă de proiect
Cum se dezvoltă o structură defalcată a lucrării (Work 
Breakdown Structure - WBS)
Cum se creează planul de management al proiectului
Cum se execută, monitorizează şi controlează proiectul
Cum se administrează cererile de schimbare
Cum se finalizează proiectul, cu o strategie de închidere
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Prezentare  Curs 

https://youtu.be/eDMj3myzBWo
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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, IT. educaţie, media,
construcţii).

Doina Binig, EMBADan Beșleagă. MBA, PMP
(coordonator program)

Cristina Dragomir, PMP

ECHIPA DE EXPERȚI
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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
Managing Partner 
Mortimer English School

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

Cătălin Butnariu, 
Head of Deployment 
Amber Studio 

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.

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 Roșca,
Manager  de proiect informatic
Innobyte

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
Business Development 
Manager 
InScentive
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DUBLĂ CERTIFICARE

Un certificat EXEC-EDU

Un certificat de absolvire recunoscut naţional –
ocupația Manager proiect

Condiție de participare – absolvirea unei forme de 
învățământ superior 

INVESTIŢIE

Cursuri: 940 Euro 
Taxă examen : 50 Euro 
* Pentru cursurile autorizate ANC nu se aplică TVA la 
taxa de înscriere, conform OG 129/2000 şi L163/2005
important!

➢Dacă participi împreună cu un coleg sau
prieten, primeşti un discount de 10% 
➢Dacă eşti absolvent al altor programe
EXEC-EDU, te rog să ne contactezi pentru o 
ofertă personalizată

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

12 noiembrie 2022 – 7 februarie 2023

Cursurile se vor desfășura după cum urmează: 

➢ CURSURI: marți, în intervalul orar 17.30 - 20.30, online, 
pe platforma Zoom

➢ÎNTÂLNIRI DE ECHIPĂ: saptămânal, în afara
programului de curs

➢EXAMEN ȘI PROIECT FINAL: va fi anunțat la o dată 
ulterioară


