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Curs de pregatire si perfectionare profesionala 

 
Dezvoltarea performantei organizationale prin eficientizarea   

managementului proiectelor 
 

Bucuresti / 21 - 22.11.2019 / 09:00 – 15:30 / Certificat de participare cu 12 CPE  
 
 
INTRODUCERE  
 
Cursul practic “Dezvoltarea performantei organizationale prin eficientizarea  
managementului proiectelor” este dedicat, managerilor, persoanelor cu functii de conducere, 
antreprenorilor si a tuturor persoanelor interesate in perfectionarea activitatii profesionale sau 
dezvoltarea personala..  
La sfarsitul acestui curs, participantii vor dobandi competentele necesare aplicarii unor 
metode, instrumente si sa exercite atributii specifice pentru toate etapele ciclului de proiect.  
 
 
TEMATICA  
 

Cursul abordeaza subiecte de discutie precum:  
 

 Initierea/preluarea unui proiect pentru implementare; 
 

 Etapele managementului ciclului de proiect – aspecte specifice; 
 

 Fazele ciclului de viata a proiectului; 
 

 Sa facem obiectivele SMART! 
 

 Instrumente de planificare; 
 

 Management si leadership; 
 

 Lucrul in echipa; 
 

 Comunicare si inteligenta emotionala. 
 
Cursul se va desfasura intr-o maniera interactiva, bazata pe exercitii practice, studii de caz, 
jocuri de rol. Pot fi analizate si identificate solutii pentru aspecte concrete din viata 
profesionala a participantilor. 
 
LECTOR: Carmen Secareanu 

 
Carmen Secareanu are o experienta de peste 20 de ani in domeniul managementului 
organizational si al managementului de proiect, in tara si la nivel international. Din anul 2009 
a asigurat managementul a 5 proiecte proiecte cu finantare din fonduri europene. Este 
trainer de peste 15 ani, atat in domeniul public cat si privat. A fost cadru universitar pentru 
cursuri de Management, Psihosociologie organizationala si domenii conexe. 
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LIMBA: Română 
 
 
LOC DE DESFASURARE: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, 

Bucureşti 
 
 
TARIF DE PARTICIPARE: 600 lei pentru membrii AAIR şi 800 lei pentru persoanele din 

afara Asociaţiei 
 
 
INREGISTRAREA PARTICIPARII: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de 

tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aair.ro .  
Persoana de contact: Maria PIRVAN  
 
Termen de inscriere si achitare a cursului:  

 la 18/11/2019  
 la 20/11/2019  

 
Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania 
RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR, Sucursala Unirea. Daca organizatia sau 
institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si transmite 
documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar. 
 
 
AAIR asigura pentru fiecare program de pregatire lectori, support de curs, studii de caz, 
diplome de participare, precum si baza materiala necesara desfasurarii in bune conditii a 
cursurilor. 
 
 


