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Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala: 
MANAGERUL DE PROIECTELOR 

IMPLEMENTATE CU SUCCES 
Formator autorizat: dna. Victoria Hodina  
specialist cu o vasta experienta din cadrul MFE 
Locatie: Bucuresti Sediul A.N.C.I.A. training 
Str. Negustori nr. 23 – 25 / Online prin intermediul platformei ZOOM 

Organizat in perioada  
12 – 14 decembrie 2022 

Tematica  
Prezentare succinta a Regulamentelor Parlamentului European si al Comisiei Europene cu privire la noua perioada de programare 
2021 - 2027; 

• Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) pentru fondurile cu gestiune partajată; 
• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC); 
• Regulamentul privind Fondul social european Plus (FSE+); 
• Regulamentul Interreg de stabilire a unor dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană sprijinit de 

Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă. 
Prezentare generala despre noile programe regionale; 
Aspecte esentiale privind evitarea neregulilor in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila; 
Bugetul UE pe termen lung 2021-2027 & Next GenerationEU 

• Platforma de date deschise privind coeziunea 
Aspecte generale privind evitarea neregulilor in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila; 

• Derularea procedurilor de achizitie in conformitate cu prevederile legale – factor esential in evitarea corectiilor financiare/ 
reducerilor procentuale; 

• Exemple de buna practica; 
DISCUTII DESPRE 

• Actiuni ce vor putea fi finantate 
• Eligibilitate beneficiar 
• Eligibilitate cheltuieli 
• Matricea cadru logic a proiectului si Completarea cererii de finantare 
• Achizitiile publice incluse in proiect 
• Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al proiectului 
• Oportunități de finanțare, ciclul de viață a managementului de proiect 
• Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului 
• Grupuri de interes asociate proiectului, roluri și responsabilități  
• Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului 
• Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice în cadrul proiectului: analiza SWOT și studiul de fezabilitate 
• Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale, funcțiile managerului de proiect 
• Fazele proiectului – componentele proiectului și tabloul de bord 
• Planul de management al proiectului. Planificarea în detaliu a proiectului 
• Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc.) 
• Rezultatele analizei livrabilelor unui proiect. Valoarea proiectelor din perspectiva economico-financiară. Conceptul de 

valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivelul individual 
• Metodologiile moderne ale managementului proiectelor:  
• Managementul timpului 
• Dezvoltarea competențelor în leadership 
• Evaluarea performantei managerului de proiect 
• Comunicarea organizațională și interdepartamentală 
• Comunicări eficientă în cadrul proiectului: abordarea și organizarea întâlnirilor de lucru 
• Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare 
• Instrumente de monitorizare și control 
• Închiderea proiectului și evaluarea performanței echipei de proiect 

Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor, prezentare cazuri practice. 
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Înscrierea la acest curs se efectuează în baza completării formularului de inscriere de la finalul ofertei si transmiterea 
acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la  office@ancia.ro sau office.ancia@gmail.com  

informatii suplimentare: www.ancia.ro 
Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala 

Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062 
 

Tarif servicii instruire CURS FIZIC AUTORIZAT 
750 lei + TVA/ participant  
 
Luni 12.12.2022 – interval orar – 17.30 – 20.30 
Marti 13.12.2022 – interval orar – 17.30 – 20.30 
Miercuri 14.12.2022 – interval orar – 17.30 – 20.30 

Tarif servicii instruire CURS ONLINE 
AUTORIZAT 650 lei  + TVA/ participant 
 
Luni 12.12.2022 – interval orar – 17.30 – 20.30 
Marti 13.12.2022 – interval orar – 17.30 – 20.30 
Miercuri 14.12.2022 – interval orar – 17.30 – 20.30 

 

Certificare A.N.C.I.A. training  
Acest program de pregatire certifica 24 de ore 
de pregatire profesionala conform articolului 
479 lit.b din Codul Administrativ aprobat prin 
OUG nr. 57 / 2019 
  

Certificat de absolvire: MANAGER PROIECT - COD COR 242101 
conform OG 129/2000 Republicata conform OG 129/2000 Republicata.  
Examenele pentru obtinerea autorizarilor se sustin in functie de 
programa organizatorului si disponibilitatea comisiilor,. 
Documentele necesare in vederea sustinerii examenelor: copie CI; 
copie Certificat nastere si casatorie; Copie Diploma licenta 

 

La solicitarea companiei / institutiei organizam 
acest program de pregatire profesionala la sediul 
beneficiarului, pentru un numar de minim 15 
persoane participante 

Important! La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi 
institutii a 5 a persoana beneficiaza de gratuitate la serviciile 
de instruire.  
 

 

Va multumim si va asteptam la curs! 
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FORMULAR DE INSCRIERE Bucuresti  Proiecte 2021 - 2027 
                   12 – 14 decembrie 2022 

TARIFE / PARTICIPANT CONTACT 
FIZIC 
750 LEI + 
TVA 

ONLINE 
650 LEI + 
TVA 

Înscrierea la curs se 
efectuează în baza 
completării acestui 

formular de participare și 
transmiterea acestuia pe 

fax 031 4053971  
sau pe e-mail la  

office@ancia.ro  sau 
office.ancia@gmail.com 

Ne gasiti in catalogul 
SICAP – cod CPV 

80530000-8 – Servicii 
de formare profesionala 
 
Coordonator curs  

Ionut Gagiu  
0723 242062 

DATE ORGANIZATIE PLATITOARE 
Institutia/ Compania_______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Str._____________________Nr.______Loc____________________________ 
Jud/ sect____________________Banca_______________________________ 
Cont___________________________________________________________ 
Cui/ CNP_______________________________________________________ 
Reg. Com_______________________Tel._____________________________ 
Fax__________________email_____________________________________ 
Nr Pers Inscrise__________Data____________________________________ 
Pers de Contact__________________________________________________ 
Aprobat_________________________________________________________ 
* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii şi eliberării facturii. Prin semnatură și ștampila autorizată se 
confirmă înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de mai sus și se accepta TERMENII ȘI CONDITIILE DE 
PARTICIPARE la propriu. 

Agenda program de pregatire: 
Luni 12.12.2022  
– interval orar – 17.30 – 20.30 
Marti 13.12.2022  
– interval orar – 17.30 – 20.30 
Miercuri 14.12.2022  
– interval orar – 17.30 – 20.30 
Documentele necesare in 
vederea sustinerii 
examenelor:  
-copie CI;  
-copie Certificat nastere;  
-copie Certificat casatorie;  
-Copie Diploma licenta 

  Termeni si conditii: 
• Valoarea totală a comenzii este de........................lei si include serviciile de instruire si 

serviciile suport pentru curs.   
• Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate 

de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile inainte de data 
anuntata de incepere a cursului, aceasta atragand dupa sine validarea contractului.  

    Înlocuirea participantului înscris este  permisă în orice moment cu notificare prealabilă. 
• Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului. 
• Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel 

mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea programului. Se iau în 
considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail). 

• Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea 
participantului/ participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire (respectiv 
cazare) conform O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003 

• Organizatorul isi rezerva dreptul ca in cazul neintrunirii numarului minim de persoane 
participante la programul de instruire, acesta sa fie decalat intr-o perioada stabilita de 
comun acord cu beneficiarul. 

• Prezentul formular are valoare de contract. 

MODALITATE DE PLATA 
A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018;  CUI  39516903, avand 
sediul social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar nr.10  
 
� Ordin de plata 

 
� Numerar  
 
Pentru instituții publice: RO71TREZ7015069XXX019680 -  
TREZORERIA SECTOR 1 
 
Pentru agenți economici: RO62INGB0000999908034014  -  
BANCA ING BANK 

Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR 
Conform regulamentului UE 679/ 2016 si a legislatiei in 
vigoare, legea 677/2001 cu referire la protectia 
persoanelor in raport cu prelucrarea datelor personale, 
A.N.C.I.A. training, se obliga sa respecte si sa asigure in 
conditii de siguranta datele personale furnizate de 
participantii la programele de formare profesionala. Detalii 
puteti afla accesand www.ancia.ro 

Nr. Nume prenume Studii Nr. tel Email 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
 


