Curs acreditat ANC Manager proiect, Brasov, 14-20 mai 2013
Locul desfasurarii: Sala de curs Versus Project, Brasov, Str.Traian,nr.25
Organizator: Versus Project

Versus Project Brasov- furnizor autorizat de
formare profesionala, va invita la cursul autorizat
CNFPA de Manager de Proiect , care se
adreseaza tuturor persoanelor care vor sa
acceseze Fonduri Europene, in special
responsabililor cu atragerea de fonduri din
institutii ale autoritatilor publice locale, institutiilor
de invatamant, potentialilor manageri de proiect
din mediul de afaceri, societate civila si alte
institutii publice sau private. Obiectivul cursului:
dupa absolvirea acestei sesiuni de formare,
participantii isi vor dezvolta abilitatile de a
elabora, planifica si implementa proiecte de
succes, conform ocupatiei de Manager Proiect
(cod COR 242101). La finalul cursului,
participantii vor dobandi si dezvolta competente
cu privire la: 1.
Stabilirea scopului proiectului 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al
proiectului 3. Planificarea activitatilor proiectului 4. Gestiunea utilizarii costurilor si a
resurselor operationale pentru proiect 5. Realizarea preocedurilor de achizitii pentru
proiect 6. Managementul riscurilor 7. Managementul echipei de proiect 8. Managementul
comunicarii in cadrul proiectului 9. Managementul calitatii proiectului Cursul se va finaliza
cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de
absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Inovatiei. Perioada: 14 - 20 mai 2013 Termen limita de inscriere: 1 mai 2013
Loc de desfasurare: Brasov, sala curs Versus Project, str. Traian, nr. 25 Pret: 550 lei /
persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs,
fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, echipamente
si formatori. Oferta speciala: Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs
apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 450 lei / persoana. In acest caz, se va
intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la
curs. Conditii de inscriere: absolventi studii superioare cu diploma de licenta,
disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor. Inscrierea
presupune: 1. Solicitarea / completarea si transmiterea formularului de inscriere la adresa:
office@versusproject.ro. 2. Achitarea taxei de inscriere (100 lei / persoana) 3.

Transmiterea unei copii de buletin la adresa: office@versusproject.ro * Inscrierile se vor
face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza inaintea expirarii
termenului limita Dosarul complet al cursantului cuprinde: 1. Formularul de inscriere
completat si semnat 2. Copie dupa buletin 3. Copie dupa diploma de licenta 4. Copie dupa
certificatul de casatorie (pentru doamne, unde este cazul) 5. Contract de formare
profesionala semnat de ambele parti

Despre Versus Project
Furnizor autorizat de formare profesionala
Confirmare pana la data: 15 May 2013
Participare: Taxa de participare
Petra Baltag-Berekmeri - Asistent manager
office@versusproject.ro
0756463105
VERSUS PROJECT

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Sala de curs Versus Project, Brasov, Str.Traian,nr.25 Traian 25

