MANAGER PROIECT
22 - 29 SEPTEMBRIE 2014

LECTOR PRINCIPAL
•• Codruţa MEŞTER••
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Manager proiect, Consultant internațional, Evaluator proiecte,
practician cu peste 10 ani de experiență specifică în pregătirea
documentațiilor și implementarea proiectelor. Experienţă specifică:
PHARE, SAPARD, POSDRU, POR, HURO, POS CCE, PNDR,
LEONARDO mai mult de 500 de proiecte elaborate și/sau
implementate în România.

CURS AUTORIZAT A.N.C.
(AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
CALIFICARI)
ÎN URMA EVALUĂRII SE OBȚINE
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „Manager proiect”,
COR 242101, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
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TAXA DE INSTRUIRE:
990 LEI
*Taxa include: suportul de curs și materialele
auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice
necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.
Pentru înscrierile efectuate şi plăţile confirmate
până cel târziu 12.09. 2014, taxa de participare
este de doar 890 de lei / persoană.

TAXA DE SERVICII TURISTICE:
1500 LEI (dacă este cazul)
*Taxa include: cazare în regim double (6nopți) și
pensiune completă pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE ȘI MIC DEJUN GRATUITE
PENTRU ÎNSOȚITOR!

PERSOANA DE CONTACT:
Lucia ȘTEF
Telefon: 0741 548 451
E-mail: spesinvest@gmail.com
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ÎNREGISTRAREA LA CURS:
Se face în baza transmiterii formularului de
înscriere completat la adresa de e-mail:
spesinvest@gmail.com

TEMATICA ABORDATĂ (fără a se limita la aceasta)
Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020; Corespondențele dintre
perioadele de programare 2007 – 2013 și 2014 -2020; Identificarea unei surse de finanțare; Eligibilitatea în cererile
de finanțare; Cererea de finanțare de la idee la aplicație; Planul resurselor. Planul resurselor umane; Planul
achizițiilor; Planul activităților și jaloanelor proiectului; Planul de comunicare; Planul riscurilor; Planul calității;
Planul financiar; Aplicație cerere de finanțare

ÎNTREBĂRI, DEZBATERI
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Cursul este interactiv şi este focalizat pe formarea abilităţilor participanţilor în scopul creşterii capacităţii de
scriere și gestionare a proiectelor și se axează pe elaborarea unui proiect ce va fi susţinut în faţa Comisiei de
Examinare, bazându-se pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor
de curs. Aplicaţiile practice se bazează pe studii de caz şi simulări privind întocmirea şi gestionarea proiectelor cu
finanţare europeană şi au în vedere pregătirea proiectului de absolvire.
Formarea se realizează utilizând metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea
activităților este 85 % aplicații practice și 15 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile
dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și
exerciții. Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de
instruire folosite.

Locaţia de desfăşurare a cursului: va fi comunicată în timp util persoanelor înscrise
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Accesați www.cursuri-invest.ro pentru a vizualiza oferta completă de cursuri.
Vă mulțumim!

