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Macro Structural Consulting SRL este o companie dinamica de consultanta si training 
in domenii  precum: dezvoltare institutionala, comunicare, management de proiect, 
cosultanta pentru  accesarea fondurilor structurale, resurse umane, mangementul timpului.  
 
 
Am planificat şi gestionat bugete de aproximativ 20 de milioane de euro în cadrul 
diverselor linii de finanţare nerambursabilă naţionale (ajutoare de tip Minimis derulate de 
către Ministerul Finanţelor Publice) şi europene (Sapard, FEADR, POS DRU, POS CCE). 
 
 
Vă oferim următoarele cursuri de formare profesională acreditate : 

o Manager proiect 
o Expert accesare fonduri europene 
o Evaluator proiecte 
o Expert achiziţii publice 
o Formator 
o Inspector resurse umane 
o Inspector salarii 
o Inspector SSM 80 ore 

 
 
De-a lungul timpului au avut încredere în noi societăţi şi instituţii din domeniile:  

o financiar (KPMG, Provident, ProLider Audit) 
o medical (Medical Pro Assistance) 
o ONG-uri şi fundaţii (Federaţia Sindicatelor din Alimentaţia Publică,  
o numeroase cabinete de avocatură şi mediere 
o numeroase primării 
 

o 5 traineri Macro Training care lucrează în permanenţă la dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea cursurilor noastre 

o Peste 10 traineri colaboratori în Cluj Napoca, Braşov, Iaşi, Craiova, Timişoara 
o 8 cursuri de formare profesională acreditate 
o Peste 1.000 de absolvenţi ai cursurilor Macro Training 

Despre Macro Training 
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 Una dintre cele mai cerute profesii este cea de manager de proiect. Un astfel de specialist este 

căutat atât de către companii, cât şi de instituţii publice, asociaţii profesionale sau ONG-uri. Chiar 
şi cele mai bune idei au nevoie de profesioniştii care să le pună în aplicare... 
 
Alegeţi acum Cursul de Manager de proiect oferit de Macro Training! Acest curs îşi va găsi 
utilitatea oriunde şi oricând, indiferent care este jobul dumneavoastră actual. Şi asta pentru că orice 
activitate poate fi considerată un proiect! 
 

o Veţi învăţa ce presupune planificarea, execuţia, controlul şi închiderea proiectelor. 
o Vă veţi familiariza cu principalii indicatori de performanţă ai proiectului. 
o Veţi găsi sugestii pentru un management eficient al proiectelor, la standarde internaţionale. 
o Veţi afla detalii despre sisteme informatice de management al proiectelor. 
o Veţi studia elementele specifice proiectelor cu finanţare europeană. 

 
Învăţaţi comod! 
 
Suportul de curs va este oferit atat in format electronic, cat si in format printat. Dupa finalizarea 
cursului, aveti posibilitatea de a va intoarce asupra acelor elemente din timpul cursului care necesită 
o lectură suplimentară. 
 
Beneficiaţi de sprijinul unui trainer personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat 
ulterior finalizării cursului.  Investiţi în educaţia dumneavoastră! 
 
Dat fiind faptul că planificarea reprezintă o parte atât de importantă a managementului, o înţelegere 
profundă a metodelor şi documentării planificării este vitală. Pot fi utilizate doar trei întrebări 
simple pentru a ghida procesul de planificare indiferent daca este vorba de organizaţii mici sau 
mari, publice ori private, şi anume: 
 
 Unde suntem în prezent? 
 Unde vrem să fim în viitor? 
 Cum ne vom atinge scopul? 
 

În cadrul cursului de Management de proiect ne propunem să abordam elemente specifice 
proiectelor şi managementului de proiect şi să vă oferim o serie de instrumente pe care să le puteţi 
prelua, adapta şi aplica în propriile Dvs proiecte, indiferent de domeniul de activitate. 
 
De asemenea, vom puncta elementele care pot funcţiona mai puţin bine în cadrul unui proiect şi 
modul în care putem preveni sau remedia situaţii de acest gen pentru a asigura, în final, succesul 
proiectului. Cu alte cuvinte, generarea de valoare pentru companie (inteleasă nu exclusiv în termeni 
de profit financiar) şi acceptarea proiectului de către Client. 
 

Introducere 
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PARTICIPAREA 
 
Cursul se adresează atât celor care gestionează proiecte, dar doresc să işi actualizeze informaţiile 
şi să facă schimb de experientă cu formatorul şi ceilalţi participanţi, căt şi celor care doresc să 
încerce această provocare în viitor. 
 
Cursul este util şi pentru cei care fac parte dintr-o echipă de proiect (indiferent de poziţia ocupată 
şi de domeniul de activitate), prin participare aceştia înţelegând mai bine procesele şi 
instrumentele specifice managementului de proiect. 
 
De asemenea, la curs poate participa orice altă persoană care doreşte să işi dezvolte sau să işi 
îmbunătăţească abilităţile de planificare, organizare, implementare, monitorizare a unei activităţi, 
în general. 
 
Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 5 capitole.  
 
Întregul suport de curs vă va fi oferit: 

a) în format electronic – imediat ce se va confirma înscrierea dumneavoastră; 
b) în format tipărit – în prima zi a cursului. 

 
Cursul se parcurge uşor, într-un mod relaxat, datorită cuvintelor-cheie special concepute pentru a 
marca diverse componente ale lecţiilor. 
 
Limbajul este accesibil, explicit, iar accentul este pus pe partea practică. Veţi reuşi să vă însuşiţi 
rapid deprinderile necesare profesiei de manager de  proiect. 
 
ABSOLVIREA 
 
După parcurgerea celor 3 zile de curs, veţi participa la un examen final. Acesta constă în 
rezolvarea unui test grilă şi susţinerea, în faţa comisiei de acreditare a unui mic proiect redactat 
fie individual, fie în echipă cu alţi participanţi la curs.  
 
Odată promovat testul final, veţi obţine Certificatul de absolvire, emis împreună cu Ministerul 
Muncii şi Ministerul Educaţiei. Tradus şi apostilat, acesta este recunoscut în alte peste 60 de ţări, 
semnatare ale Convenţiei de la Haga.  
 
În plus, în completarea acestui certificat de absolvire recunoscut, veţi primi: 

- un Certificat de absolvire emis de Macro Training. Acest certificat nu este recunoscut 
oficial, însă demonstrează dorinţa dumneavoastră de pregătire continuă. 

- Un Certificat EUROPASS, în limba română, engleză şi franceză. 

Participare la curs şi absolvire 
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Metode de învăţare 
 
Macro Training foloseşte metoda de învăţare bazată pe experienţe. 
 
Simularea reprezintă o altă metodă folosită: participanţii vor fi puşi în situaţii apropiate de cele 
din realitate, putând identifică impactul deciziilor luate asupra dezvoltării proiectului, echipei, 
costurilor etc. 
 
Cursul de Manager de proiect este structurat astfel incat sa ofere insusirea a 9 competente. 
Acestea vor fi inscrise pe suplimentul descriptiv ce insoteste Certificatul de absolvire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilirea scopului proiectului  
Stabileste obiectivele strategice ale proiectului  
Identifica si selecteaza optiunile pentru proiect  
Fundamenteaza necesitatea si fezabilitatea proiectului  
Pregateste propunerea de proiect  

 
Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului  

Stabileste obiectivele operationale ale proiectului  
Descompune proiectul in structuri elementare  
Pregateste specificatiile proiectului  
Asigura conformitatea cu cerintele de reglementare  

 
Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului  

Identifica si prioritizeaza activitatile si evenimentele cheie ale proiectului  
Elaboreaza planul detaliat al proiectului  
Monitorizeaza si adapteaza planul proiectului pentru a corecta devierile  
Propune solutii pentru rezolvarea problemelor aparute  

 
Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect  

Planifica resursele si costurile necesare proiectului  
Recomanda modalitatile de procurare a resurselor proiectului  
Stabileste modalitatile de asigurare a resurselor pentru proiect  
Asigura managementul financiar al proiectului  
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Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect  
Elaboreaza documentele necesare contractelor de achizitii pentru proiect  
Selecteaza furnizorii 
Realizeaza negocierea  
Verifica contractele  

 
Managementul riscurilor  

Identifica riscurile ce pot afecta proiectul  
Implementeaza masuri de control al riscurilor  
Controleaza eficacitatea masurilor adoptate pentru minimizarea riscurilor  

 
Managementul echipei de proiect  

Stabileste conditiile de recrutare si angajare a membrilor echipei de proiect  
Elaboreaza planurile si metodele de lucru pentru echipa de proiect  
Repartizeaza sarcinile, monitorizeaza si controleaza performantele echipei de  
proiect  
Evalueaza performantele echipei si asigura feedback-ul necesar  

 
Managementul comunicarii in cadrul proiectului  

Identifica si stabileste cerintele de comunicare in cadrul organizatiei  
Asigura comunicarea cu toate persoanele interesate in proiect  
Asigura un sistem de monitorizare si raportare a progresului proiectului  

 
Managementul calitatii proiectului  

Identifica cerintele de calitate in cadrul proiectului  
Stabileste proceduri de planificare, urmarire si control a calitatii  
Evalueaza calitatea rezultatelor proiectului  

Această LECŢIE DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu 
Macro Training. Vă prezentăm Capitolul 1 al suportului de curs. 
 
 Lectură plăcută! 
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Capitolul 1 – Ce este un proiect 
 
 

1.1. Definiţie şi caracteristici ale proiectelor 
 
Cuvântul „proiect” derivă de la cuvântul latin „projicere” = „a arunca înainte”. 
 
Aşadar proiectul este un proces ce presupune un punct de plecare de la care cineva “aruncă” 
ceva “înainte” spre o anumită ţintă. 
 
Pornind de la aceste repere esenţiale, se pot identifica următoarele trăsături ale unui proiect: 
 are scop – scopul este rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situaţii 

problematice 
 este realist – scopurile trebuie să fie posibil de îndeplinit 
 este unic – reprezintă o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context 
 este limitat în timp şi spaţiu - are un început şi un final bine definite şi se desfăşoară 

într-un spaţiu concret 
 este complex: implică variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi parteneri 

sau susţinători, implică un număr de activităţi, evenimente şi sarcini 
 este colectiv – este derulat de o echipă şi ţinteşte la binele unei colectivităţi 
 este o aventură - implică risc şi incertitudine 
 poate fi evaluat - conţine obiective măsurabile care pot fi evaluate; astfel se poate aprecia 

dacă am făcut ce ne-am propus, la calitatea dorită 
 are un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei 
 are un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite 

astfel: identificarea, analiza, formularea proiectului, pregătirea acestuia, evaluarea 
preliminară a proiectului, angajarea finanţării, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
finală a rezultatelor proiectului 

 
Prin urmare, un proiect este: 
 un efort concret, practic, orientat spre un rezultat; 
 direcţionat spre soluţionarea unei probleme sau chestiuni relativ complexe; 
 activitate cu obiective clare şi rezultate anticipate; 
 limitat atât de timp cât şi de resursele financiare, tehnice şi umane; 
 planificat din timp şi evaluat la sfârşit. 

 
Sintetizând elementele sale caracteristice, proiectul poate fi definit astfel: 
 
PROIECTUL reprezintă un set de activităţi desfăşurate într-o perioadă de timp determinată, 
planificate şi controlate şi care au drept scop producerea unei schimbări în bine a situaţiei 
beneficiarilor organizaţiei 
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Resurse. Pentru a putea realiza scopul propus, managerul de proiect va avea la dispoziţie anumite 
resurse. Din punct de vedere calitativ şi cantitativ, la conceperea proiectului s-a considerat că, 
utilizate eficient, vor permite atingerea scopului. lată cele mai importante resurse care stau la 
îndemâna unui manager: 
 Resurse umane (echipa de proiect), 
 Resurse materiale (echipamente şi bunuri), 
 Resurse informaţionale (informaţiile, cunoştinţele cu privire la tema abordată, etc), 
 Resurse financiare (bugetul alocat), 
 Timp 

 
Resursele sunt atât o sursă de putere cât şi de constrângere. Adesea, ele funcţionează alternativ - 
dacă aveam timp, nu aveam nevoie de atâţia oameni; dacă aveam informaţii, nu era nevoie de 
atâţia bani. 
 
Pentru implementarea proiectului este necesară alegerea unei strategii care să dezvolte la 
maximum capacitatea echipei care îl gestionează sau implementează, de utilizare a 
competenţelor, cât şi a spiritului de echipă, prin responsabilitatea faţă de un obiectiv comun şi 
necesitatea de a lucra împreună cu randamentul optim. 
 
Toate proiectele trebuie să respecte un set de reguli de bază, cu toate că sunt confruntate, pe toată 
durata lor de viaţă, cu evenimente aleatorii, ca, de exemplu, unele schimbări în politica 
economică la nivel naţional, care pot constitui factori de risc pentru realizarea acestora şi, prin 
urmare, necesită măsuri corective suplimentare. 
 
Iată mai jos câteva exemple de proiecte: 
 
 lansarea pe piaţă a unui nou produs sau serviciu; 
 campanie de informare a tinerilor cu privire la consecinţele fumatului; 
 organizarea unui festival de film studenţesc; 
 crearea şi lansarea unui nou site web adresat tinerilor; 
 ocuparea unei nişe noi pe piaţă; 
 modernizarea unei întreprinderi; 
 construirea sau modernizarea unui spital; 
 modificarea organigramei sau schimbarea stilului de lucru într-o organizaţie; 
 implementarea unui nou sistem informaţional într-o organizaţie; 
 construirea unui obiectiv (clădire, centrală electrică, autostradă, cale ferată, baraj); 
 derularea unei campanii electorale; 
 schimbarea grilei de programe la un post de televiziune; 
 realizarea unui film; 
 activitatea de cercetare cu un obiectiv bine delimitat (în domeniul ştiinţelor socio-umane 

sau în domeniul ştiinţelor exacte); 
 punerea pe picioare a unei întreprinderi agricole sau zootehnice; 
 înfiinţarea unui ziar; 
 modernizarea procesului educaţional într-o universitate. 
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Trebuie menţionat că finanţarea proiectelor poate fi internă – organizaţia are resurse suficiente 
sau externă – organizaţia aplică pentru obţinerea unei finanţări din exterior. 
Proiectele care primesc finanţare, mai ales cele care primesc finanţări nerambursabile, sunt 
proiecte nonprofit. Există, însă, proiecte care sunt gândite de la bun început în acest sens – al 
generării de profit, acest tip de proiecte fiind specific mediului de afaceri, dar nu numai. 
 
Caracteristicile proiectelor 
 
Iată mai jos câteva elemente caracteristice pentru proiecte: 
 timp limitat: începutul şi sfârşitul proiectului sunt bine delimitate; 
 echipă de proiect ad hoc: echipa de proiect se constituie în momentul apariţiei ideii de 

proiect sau în momentul obţinerii finanţării; în multe cazuri aduce împreună persoane care 
nu au mai colaborat anterior, dar a căror pregătire şi experienţă şi pregătire într-un anumit 
domeniu le recomandă pentru participarea în cadrul proiectului. Există cazuri în care 
echipa de proiect poate fi alcătuită din persoane provenind din instituţii, organizaţii 
diferite şi chiar din ţări diferite. O echipă de proiect poate lucra chiar şi în condiţiile în 
care membrii săi se întâlnesc numai periodic, ţinând legătura prin e-mail, telefonic etc. pe 
parcursul derulării proiectului. 

 obiective precise, clar formulate; 
 rezultate concrete, măsurabile, unice (proiectul livrează un produs sau un serviciu nou, 

unic, irepetabil); 
 plan riguros (stabilit înainte de implementarea efectivă a proiectului); 
 activităţi interdependente, intercondiţionate 
 resurse limitate: resurse financiare (buget stabilit dinainte), resurse umane, echipamente, 

dotări, sedii, materii prime şi materiale, informaţie, prestigiu; 
 schimbare: derularea proiectului produce în mod obligatoriu o schimbare faţă de starea 

iniţială – de la începutul proiectului; 
 risc: acţiunile şi procesele specifice sunt caracterizate întotdeauna de un grad de risc; 
 managementul riscului prezintă importanţă deosebită; riscurile trebuie identificate chiar 

din faza de proiectare / scriere, iar pentru fiecare, în funcţie de impactul pe care, în 
condiţiile în care ar apărea, l-ar avea asupra derulării proiectului, trebuind să fie găsită o 
soluţie, astfel încât rezultatul final să nu fie afectat; 

 metodologie specifică; 
 strategie de dezvoltare. 

 
Un citat din Sun Tzu - „Arta războiului” sună în felul următor: 
 
„Inteligenţa nu se asociază niciodată cu întârzierile; în timpul războiului, esenţială este 
victoria, şi nu campaniile de durată”. 
 
„Traducerea” acestui citat în termeni de proiecte ar fi următoarea: 
 evitaţi proiectele care se prelungesc în mod nedefinit, 
 împărţiţi proiectele în subproiecte, 
 stabiliţi puncte de răscruce (critice) pentru realizarea proiectului în care să vă opriţi pentru 

a verifica ce s-a întâmplat şi dacă sunteţi acolo unde trebuie să fiţi, 
 permiteţi-le membrilor echipei să obţină victorii parţiale, 
 arătaţi-i finanţatorului că se fac progrese. 
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Pentru mai multe detalii privind cursurile noastre, vă rugăm să accesaţi site-ul: 
 

www.macro-training.ro 
 

Adresa: Bucuresti, sector 1, Strada Alexandru D. Xenopol nr. 3. scara A, etaj 1,  apartament 7 
 

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4341/2011 
Cod Unic de Inregistrare: 28318900 

 
Telefoane: 

 
0726 420 198 vodafone 
0769 343 680 cosmote 
0756 378 361 orange 

  
Email:  

 
contact@macro-training.ro  


