VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA CURSUL DE
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

Managementul proiectelor
De ce?
Pentru că organizaţiile au nevoie de angajaţi care gândesc proactiv, care înţeleg conceptul de
parteneriat și care deţin cunoștințe și deprinderi necesare parcurgerii etapelor de scriere şi
implementare ale unui proiect.
Pentru că avem lectori cu experiență care vă vor ajuta să vă dezvoltaţi competenţe ce vă vor
permite să gestionaţi o gamă variată de situații cu care vă veţi confrunta în mod real în
implementarea unui proiect şi care vă vor oferi informaţii de ultimă oră din domeniul
finanţărilor europene nerambursabile.
Pentru că anul 2013, ultimul din exerciţiul bugetar 2007-2013 al Uniunii Europene, înseamnă
lansarea de apeluri de proiect în valoare de aproximativ 1 mld Euro doar pentru POSDRU.

Cine?
Acest curs este destinat cu precădere managerilor, experților care fac parte din echipe de
proiect, persoanelor cu responsabilități în implementarea proiectelor, dar și tuturor celor
care doresc să dobândească noi cunoștiințe și deprinderi în domeniul managementului
proiectelor.
Conform condițiilor de autorizare ANC / CNFPA participanții la acest curs trebuie să dețină o
diplomă de licență recunoscută.

Ce?
Subiectele pe care acest curs le aduce în atenția participanților sunt:
- surse de finanțare: schema generală de asistență financiară a României din partea
Uniunii Europene;
- elemente esențiale în planificarea proiectului (definirea problemei, stabilirea obiectivului
general și a obiectivelor specifice, diagrama activităților, estimarea resurselor, realizarea
bugetului);
- completarea cererii de finanțare;
- bugetul proiectului;

Soluții există! Le vom găsi împreună.

-

-

implementarea proiectului (monitorizare, evaluare, echipa de proiect, raportare și
rambursare, informare și publicitate);
analiza riscurilor proiectului;
managementul calității proiectului;
proceduri de achiziție;
metode de asigurare a sustenabilității.

La finalul cursului:




Veți fi capabili să selectați linia de finanțare cea mai potrivită pentru ideile dvs.;



Veți avea cunoștințele necesare pentru a completa o cerere de finanțare.

Veți putea transforma o
managementului de proiect;

idee

într-o

schiță

de

proiect aplicând

principiile

Unde și când?
Cursul se desfășoară în Cluj-Napoca, după următorul program: modulul 1: 12-14 martie
2013; modulul 2: 16-19 aprilie; examinare: 10 mai 2013.

Participare
Formularul de înscriere și lista documentelor care trebuie prezentate la înscriere pot fi
descărcate de la adresa www.ifes.ro
Pe durata cursului, este posibil să vă solicităm și alte documente necesare completării
dosarului dvoastră de absolvire.
Înscrierea la curs se poate face prin fax (0264.413.019) sau prin e-mail: oana@ifes.ro până în
data de 8 martie 2013. Locul este asigurat numai după parafarea unui contract de studii și
confirmarea efectuării plății taxei de curs (după caz). Înscrierile se fac după principiul „primul
venit, primul servit”, în limita locurilor disponibile!
Taxa de curs este de 850 lei. Aceasta taxă include costurile cu formatorii, cu sălile de curs,
materialele și echipamentele utilizate, cu suporturile de curs, cu examinarea și emiterea
diplomelor.
Salariaţii/reprezentanţii organizaţiilor membre ale Pactului Regional Nord-Vest pentru
Ocupare şi Incluziune Socială nu plătesc taxa de participare.
Persoanele care nu au un loc de muncă vor plăti o taxă de participare de 400 lei.
Sunteți interesat ? Contactați-ne :

IFES – Institutul de Formare Economică şi Socială
Flueraşului nr. 3
RO-400073 Cluj-Napoca, Cluj
www.ifes.ro
E: oana@ifes.ro
T: 0264-412527
F: 0264-413019
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Soluții există! Le vom găsi împreună.
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Titlul cursului pentru care doriţi înscrierea:
Managementul Proiectelor finanţate prin fondurile structurale POSDRU | 12-14.03 şi 16-19.04.2013
DATE PARTICIPANT
Nume:

Prenume:

Denumirea organizaţiei/instituţiei/firmei:
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Fax:

Website:
1

Reprezentantul legal al instituţiei :
Semnătură / Ştampilă
*Ataşaţi formularului:
o copia actului de identitate
o copia certificatului de naștere
o copia diplomei de licenţă
o copia foii de evidenţă sau a carnetului de evidenţă (pentru persoanele care nu au
un loc de muncă)
o declarație privind plata cotizației PROIS NV, inclusiv pentru anul 2012 (pentru
reprezentanţi ai organizaţiilor membre PROIS-NV)
o copia dovezii plății taxei de participare (după caz).
*Taxa de participare poate fi plătită fie prin virament bancar (Pactul Regional Nord-Vest pentru
Ocupare şi Incluziune Socială, cont RO53BTRL01301205U28722XX deschis la Banca Transilvania,
sucursala Cluj-Napoca, cu menţiunea “taxa curs MP”), fie în numerar la sediul IFES (Cluj-Napoca,
str. Flueraşului nr. 3, zona P-ţei Cipariu).
*Aţi mai participat la cursuri pe această temă?

DA:

□

NU:

□

Care sunt aşteptările dvs. şi subiectele care aţi dori să fie abordate în cadrul acestui curs?

Care este pregătirea şi experienţa dvs. în ceea ce priveşte managementul de proiect?

*Persoana de contact:
Oana IVAŞCU, asistent manager | Telefon: 0264-413-091, E-mail: oana@ifes.ro
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Rubrica va fi completată doar de cursanții care reprezintă organizații membre în PROIS NV

