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CURS 

 “Project management conform metodologiei PMI®" 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, 

capabil să asculte, să înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, 

adaptate nevoilor dumneavoastră de formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, 

seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și profesionale. Avem o bogată 

experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și 

performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent 

selectate, prețuri corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea 

sunt doar câteva dintre avantajele participării la evenimentele noastre.  

 

 

Tematica cursului: 

1. Noțiuni generale despre proiect și managementul de proiect - abordarea predictivă 

(Waterfall) și cea adaptativă (Agile). 

 

2. Structuri organizatorice în managementul proiectelor. Roluri și responsabilități. 

Legătura proiectului cu strategia de afaceri a organizației care derulează proiectul. 

Nevoile afacerii și a grupurilor de interese. 

 

3. Inițierea proiectului în abordarea predictibilă (Waterfall): 

• Identificarea proiectului. 

• Analiza de fezabilitate financiară. 

• Identificarea și analiza grupurilor de interese. 

• Definirea scopului și obiectivelor proiectului. Specificațiile generale ale livrabilului. 

• Noțiuni de planificare generală grosieră pentru negocierea termenilor contractuali. 

• Întocmirea fișei de inițiere a proiectului. 

 

4. Planificarea execuției proiectului în abordarea predictibilă (Waterfall): 

• Realizarea calendarului de execuție (rețele de activități și graficul de execuție). 

• Planificarea achiziţiei resurselor şi alocarea lor pe activităţi. 

• Realizarea planului de costuri (întocmirea bugetului de proiect și corelarea nevoilor 

financiare din execuție cu modul de finanțare a proiectului). 
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• Realizarea planului privind managementul calității. Diagrama de configurație. 

Planificarea și controlul calității. 

• Realizarea planului de management al riscurilor. Matricea riscurilor. Strategii de 

abordare a riscurilor de natură pozitivă și a celor de natură negativă.  

• Realizarea planului de comunicare. Alocarea responsabilităților și managementul 

echipei. 

• Realizarea planului de abordare a schimbărilor. 

• Planificarea managementului grupurilor de interese si al echipei 

• Managementul integrării în proiect. 

 

5. Monitorizarea și controlul execuției în abordarea predictibilă (Waterfall): 

• Monitorizarea execuției  - procese și responsabilități. 

• Controlul execuției - procese și responsabilități. Metoda valorii dobândite în 

controlul execuției proiectului. 

 

6. Închiderea proiectului în abordarea predictibilă (Waterfall): 

• Închiderea contractelor. 

• Închiderea administrativă.  

•Întocmirea rapoartelor finale către conducerea companiei și către 

finanțator/client/investitor. 

 

7. Procese specifice abordării adaptative (Agile): 

• Specificul abordării Agile - tipuri de proiecte Agile. 

• Roluri și responsabilități în abordarea Agile. 

• Planificarea execuției proiectului în abordarea Agile. 

• Controlul execuției în abordarea Agile. 

• Comunicarea și managementul grupurilor de interese în abordarea Agile. 

 

 
*Tematica se poate adapta nevoilor de formare profesională. 

**Achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Cursul se poate organiza la sediul beneficiarului, într-o altă locație sau online. 

 

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 

0762.278.969 sau la adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai 

bune condiții, a sesiunilor de instruire. 

 

Cu stimă,         

Constantin Cosmin                                                                                                    

0762.278.969                                                                          
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