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Managementul de proiect înseamnă, în mare măsură, capacitatea de a 
face alegeri care să diminueze riscurile și de a învăța din experiență pe 
măsură ce proiectul înaintează. 
Prin urmare, am conceput programul de Diploma Profesionala in 
Managementul Proiectelor pentru a va forma astfel de aptitudini, timp 
de 4 luni, atât cu ocazia întâlnirilor tutoriale si a lucrărilor de evaluare, 
cât și în general, în modul în care parcurgeți cursul. 
 

Descrierea cursului: 
Diploma Profesionala in Managementul Proiectelor | DPMP 
Acest curs este conceput să vă ofere principiile de bază ale unui bun management de proiect și tehnicile pe 
care le puteți folosi în diferitele etape ale vieții unui proiect. 
Ceea ce învățați în acest curs se aplică în cele mai multe tipuri de proiect, dar accentul cel mai mare este pus 
pe proiectele comerciale și tehnologice, mai des întâlnite de studenți. 
Cursul nu încearcă să abordeze în detaliu toate tipurile de proiecte. Vom prezenta principiile generale și 
tehnicile de management de proiect pe care le puteți folosi sau adapta la propriile situații de muncă. Veți 
constata că natura proiectului cu care aveți de-a face are influență asupra modului în care lucrați: de 
exemplu, fiecare tip de proiect are propriul ciclu de viaţă. Majoritatea managerilor de proiect ajung să 
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folosească metode „hibride“ de management de proiect, alegându-și instrumenteleşi tehnicile care se 
potrivesc ciclului de viață pe care îl are proiectul la care lucrează. 
Decizia asupra instrumentelor și tehnicilor care sunt aplicabile la un anumit proiect este o chestiune de 
experiență. Website-ul cursului conține o serie de resurse, puse la punct special pentru a vă ajuta în alegerea 
celor mai potrivite instrumente și tehnici. 
Majoritatea organizațiilor dispun de un set de metode și proceduri standard pentru realizarea proiectelor. 
Organizațiile mari posedă de regulă metodologii proprii, create în funcție de mediul lor specific. Altele adoptă 
metodologiile generice existente, cum ar fi PMI, PRINCE2, AGILE. Veți găsi acest subiect tratat pe îndelete în 
workbook-ul cursului. Este însă important să rețineți că nu veți întâlni toate instrumentele și tehnicile 
explicate în curs aplicate la toate proiectele. Folosirea lor este determinată de natura și de complexitatea 
fiecărui proiect. 
 

Introducere la cursul   
Diploma Profesionala in Managementul Proiectelor | DPMP 
 

În timpul studiului cursului sau după aceea, va trebui să vă luaţi răgazul de a explora resursele de pe 
website, de a citi publicaţii din domeniul managementului de proiect şi de a afla ce poziţie are propriul 
dumneavoastră sector de activitate relativ la managementul de proiect. Multe aspecte ale managementului 
de proiect au impact asupra diferitelor sectoare de activitate – care dintre ele se aplică în cazul 
dumneavoastră? 

Veţi mai constata că în unele momente cursul se va concentra asupra unor proiecte de IT. Chiar dacă 
acestea nu fac obiectul de interes al sectorului dumneavoastră, reţineţi că multe principii de bază din 
managementul de proiect au fost iniţial puse la punct în proiectele de IT. Şi apoi, din moment ce majoritatea 
proiectelor încorporează şi o componentă IT, managementul proiectelor IT rămâne extrem de relevant 
pentru oricine. Prin urmare, indiferent de sectorul de activitate în care vă aflaţi, trebuie să fiţi la curent cu 
felul în care sunt abordate proiectele de IT, precum şi cu riscurile specifice, asociate tehnologiei informaţiei. 

Cursul este destinat persoanelor care au deja o oarecare experienţă de muncă şi care au fost eventual 
implicate în activităţi pe proiecte, într-o calitate sau alta – nu neapărat ca manageri de proiect. Singura 
condiţie obligatorie pe care o pune acest curs este ca studentul să aibă cunoştinţe despre mediul în care se 
desfăşoară proiectele. 

Deși folosim uneori exemple din domeniul IT sau din proiecte de dezvoltare de software, nu este 
obligatoriu să aveți experienţă în acest domeniu. Secțiunile care au de-a face cu IT vor putea fi lesne înțelese 
şi de studenții proveniți din alte medii, dar care sunt familiarizați cât de cât cu folosirea unui computer. 
Partea de evaluare a cursului prevede predarea unor lucrări notate de tutor, bazate pe un proiect la alegerea 
dumneavoastră. Poate fi un proiect legat de munca dumneavoastră sau de oricare alt tip de activitate de 
acest gen. Veți găsi îndrumări cu privire la alegerea unui proiect potrivit în Workbook-ul cursului şi pe 
platforma online a cursului. Va trebui să discutaţi despre proiectul ales cu tutorul dumneavoastră, pentru că 
o alegere nepotrivită va face ca lucrarea să fie mult mai dificilă decât este normal să fie şi veţi profita mai 
puţin din acest curs. Dacă sunteţi la primul curs în cadrul CODECS, reţineţi că veţi avea un tutor personal, a 
cărui sarcină este să vă ajute şi să vă îndrume în studierea cursului; contactați-l neapărat încă de la început. 
Tot pe platforma online dedicată cursului sunt furnizate şi o parte dintre materialele de curs. 
Am inclus în curs folosirea softurilor specifice de management de proiect, fiindcă orice manager de proiect 
trebuie să stăpânească asemenea instrumente. Pachetul de curs vă pune la dispoziţie un software comercial 
de management de proiect, pe care îl veţi folosi când vă veţi pregăti lucrarilor notate de tutor. Pentru 
realizarea acestora, va trebui să deveniți suficient de competent în folosirea software-lui – dar nu vi se cere 
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să deveniți expert în acest domeniu. Puteţi folosi orice tip de sotware, cum ar fi MS Project sau Primavera. 
Singura condiţie este că indiferent ce software folosiţi, acesta să aibă capacitatea de a crea rapoartele care 
vi se vor cere în cadrul lucrarilor. 
Școala rezidențială este un prilej de a discuta alături de colegii de grupa studiile de caz prezentate, de a 
împărtăși experiențe relevante si de a participa la simulări de business. Scoala rezidentiala este gândită ca 
un bootcamp si are lor de obicei in afara salii de curs – o locație pe Valea Prahovei – full weekend. 
Evaluarea si certificarea se realizează in 2 etape. Veti sustine o lucrare scrisa si veti raspunde la o serie 
de intrebari grila. Proiectul realizat pe parcursul programului de instruire va fi sustinut in fata unei audiente 
formate din experti in evaluare si certificare ai Autoritatii Nationale de Calificari. 
 
Programul Diploma Profesionala in Managementul Proiectelor este acreditat de Autoritatea Nationala 
pentru Calificari (Cod COR 242101 - Manager de proiect) cu avizul in Registrul national al furnizorilor de 
formare profesionala a adultilor numarul 40/12140/15.10.2013. 
 

Toți absolvenții Programului Diploma Profesionala Managementul Proiectelor primesc: 
▪ certificat Manager Proiect Cod COR 242101, eliberat de A.N.C. cu vizele Ministerele 

Muncii si Educatiei 
▪ supliment descriptiv în care sunt mentionate competenţele dobandite în urma 

participarii la curs 
▪ certificat Europass *se elibereaza la cerere*; 
▪ discount de 10% pentru inscrierea la oricare alt program CODECS 
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