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FACILITĂŢI OFERITE 

 

 

Veţi intra în posesia acestui card la sfârşitul primului curs 
urmat la noi. Orice alt curs va fi mai accesibil cu 10%.  
Cardul este transmisibil. Puteţi oferi cardul unui coleg sau 
unui prieten, pentru a beneficia împreună de preţuri speciale. 
După participarea la curs, prietenul sau colegul dumneavoastră 
va primi un card propriu, pe care îl poate folosi în aceleaşi 
condiţii ca şi dumneavoastră. 

 

Plata cu cardul 
Puteţi achita cursul la care v-aţi înscris cu cardul bancar, la 
sediul nostru. Această metodă de plată este rapidă, sigură şi 
avantajoasă. POS-ul folosit este Credit Europe Bank. 

 

Plata în 3 rate, fără dobândă 
Faţă de celelalte modalităţi de plată disponibile, vă oferim o 
soluţie suplimentară. Astfel, puteţi participa la curs în perioada 
dorită, iar costurile vor fi ţinute sub control.  
Puteţi beneficia de această facilitate dacă sunteţi în posesia 
unui Card Avantaj, emis de Credit Europe Bank. 

 

Pe toată durata desfăşurării cursului, aveţi posibilitatea de a vă 
conecta la reţeaua noastră de Internet Wireless, absolut 
gratuit. 

 

Suport de curs editat profesionist 
Suportul de curs vă este oferit atât în format electronic, cât şi 
în format printat A5, având aproximativ 100 pagini. 
Dupa finalizarea cursului, vă puteţi întoarce asupra acelor 
elemente din timpul cursului care necesită o lectură 
suplimentară. 
Aveţi posibilitatea de a deschide o lecţie demostrativă din 
pagina cursului care vă interesează. 

 

Locaţie centrală 
Cursurile se desfasoara la sediul nostru din Bucuresti, 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7, Cotroceni Business Center, Corp 
U, Etaj. 2 – fosta incinta APACA. 
Accesul: Cladirea CORP U este prima cladire la intersectia 
dintre Bulevardul Iuliu Maniu si Bulevardul Vasile Milea.Accesul 
in incinta Centrului de Afaceri Cotroceni se poate face si cu 
masina, intrarea in parcare fiind situata intre cladirile Corp U si 
Corp A. 
Pe site-ul nostru, în secţiunea de Contact există o hartă a 
locaţiei. 
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PARTICIPAREA 
 
Cursurile se desfasoara conform programului: 
Vineri          17.00 – 20.00 
Sambata      10.00 – 18.00 
Duminica     10.00 – 18.00 
 
Luni          Dezvoltarea proiectului individual, pentru certificarea ANC / CNFPA 
Marti         Dezvoltarea proiectului  individual, pentru certificarea ANC / CNFPA 
Miercuri     Dezvoltarea proiectului  individual, pentru certificarea ANC / CNFPA 
 
Joi              18.00 – 19.30 examen 
 
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 individual. 
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. 
 

 
 
 
 
Suportul de curs este transmis : 
 
a) în format electronic – imediat ce se va confirma înscrierea dumneavoastră; 
b) în format tipărit – în prima zi a cursului. Suportul de curs este editat în format A5, are aproximativ 100 
de pagini 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la curs şi absolvire 

Suportul de curs 

Această LECŢIE DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de 
studiu Macro Training.  
 
 Lectură plăcută! 
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Introducere 
 

In cadrul ciclului de viata al unui proiect, un rol 
important il are modul cum se gestioneaza activitatile 
ce se desfasoara in perioada cuprinsa intre aparitia 
ideii de a accesa o finantare si momentul depunerii 
acestuia pentru evaluarea si aprobarea finantarii 
realizarii sale. 
Aceasta etapa prezinta importanta deoarece acum 
apare ideea de proiect, se fac investigatii referitoare 
la posibilitatile de valorificare a acesteia, se 
analizeaza conditiile impuse in cadrul programului caruia i se va subordona proiectul, 
documentatiile silicitate, necesarul de resurse umane, financiare, materiale cerute de 
realizarea proiectului, conditiile impuse prin program (criterii de eligibilitate, de evaluare, 
etc), posibilitati de optimizare a resurselor, etc. 
 
Cursul va pune accentul pe problemele referitoare la identificarea proiectelor in functie 
de preocuparile viitorilor aplicanti, pe programele existente si strategiile formulate la 
nivel macroeconomic, pe constituirea echipelor de elaborare a proiectelor si de realizare 
a acestora, pe identificarea criteriilor de evaluare a managerului de proiect, a echipei si 
a proiectului propriu zis, pe formele si perioadele de autoevaluare si evaluare, pe 
modalitatile de gasire si implicare a altor beneficiari in sustinerea proiectelor etc. 
Mediul de afaceri se caracterizează prin concurenţă, risc, complexitate, dar mai ales prin 
dinamism; câştigarea unor noi pieţe sau menţinerea avantajului competitiv nu se mai 
pot baza numai pe conservatorism, tradiţie, experienţă ci presupune planuri şi strategii 
de maximă eficienţă pentru a identifica posibilităţile de obţinere a unei superiorităţi 
concurenţiale de durată. 
Şi în ţara noastră alocarea unor sume de bani pentru finanţarea anumitor activităţi se 
face pe baza proiectelor (cum ar fi elaborarea bugetului la nivel naţional, la nivel de 
domeniu de activitate, bugetul asigurărilor sociale). Din acest punct de vedere, proiectul 
este instrumentul fundamental prin care se precizează foarte clar ce urmează a se face, 
care sunt modalităţile de acţiune, cu ce cheluieli, dacă obiectivul este subordonat unei 
strategii macro sau microeconomice. O ţară modernă trebuie să se bazeze pe o 
economie modernă, care vizează toate sferele de activitate şi care are la bază un nou 
concept managerial – cel al proiectelor.  
 
Accentuarea procesului de globalizare în economia mondială contemporană se răsfânge 
în toate domeniile (social, economic, politic, ecologic, strategic) fapt ce impune un 
interes deosebit din partea ţărilor dezvoltate şi a organismelor financiar – monetare 
internaţionale în gestionarea acestui proces complex şi controversat de globalizare. 
Ţările dezvoltate sunt interesate în reducerea decalajelor dintre ele şi ţările mai puţin 
dezvoltate, printre care şi România. Acest proces este complex şi necesită costuri uriaşe 
din partea ţărilor implicate în procesul de tranziţie de la economia etatistă (centralizată),  
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la economia de piaţă (care pune în centru proprietatea privată şi libera iniţiativă). Ca 
urmare a interesului general pentru dezvoltarea în ţara noastră a unei economiii de piaţă  
 
 
reale şi viabile, Uniunea Europeană a iniţiat o serie de programe care să sprijine 
modernizarea şi restructurarea economiei naţionale româneşti. O parte din aceste 
programe sunt susţinute de fonduri externe nerambursabile, dar care se acordă în baza 
unor proiecte, judicios întocmite şi care răspund unor condiţii impuse de finanţator.  
 
Cunoaşterea elaborării, evaluării şi realizării proiectelor este cerută nu numai din 
considerente teoretice (ale valorificării eficiente a resurselor), dar şi din punct de verere 
practic (al câştigării unor proiecte, al justificării necesităţii şi eficienţei proiectelor 
propuse în vederea obţinerii surselor de finanţare). 
 

 

Ciclul de viaţă al unui proiect 
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Orice proiect traversează mai multe faze, de la analiza nevoilor la evaluarea finală, până 
ajunge la îndeplinirea obiectivelor. Cunoaşterea ciclului proiectului este foarte 
importantă. 
Cele mai multe organizaţii derulează mai multe proiecte în paralel, care se intercalează 
şi se suprapun. Ideea unui nou proiect poate apărea în faza încheierii altuia, cauzând 
încorporarea “spiralată” a unui proiect în celalalt. Ciclul de proiect urmăreşte proiectele 
individuale şi asigură includerea tuturor elementelor. Componentele unui ciclu de proiect 
sunt listate mai jos. 
Există mai multe abordări în literatura de specialitate în ceea ce priveşte fazele 
proiectului. 
 
Toate abordările pornesc însă de la premisa că orice proiect este întruparea unei 
idei care mai întâi este formulată (faza de concepţie sau de formulare), apoi 
se planifică/proiectează punerea în practică a ideii respective (faza de 
planificare), după care se trece la punerea în aplicare/executarea celor 
planificate (faza de implementare), după care se face evaluarea finală a celor 
implementate pentru a ne asigura dacă obiectivele au fost îndeplinite (faza 
de încheiere). 
 
În cazul proiectelor care primesc finanţare, documentele de suport privind 
managementul proiectelor identifică următoarele faze ale proiectului: 

� Identificare (stabilirea ideii de proiect în funcţie de cerinţele programului de 
finanţare) - Formulare (dezvoltarea ideii de proiect într-o structură coerentă ce 
conţine identificarea scopului, obiectivelor proiectului, planificarea activităţilor, 
identificarea rezultatelor şi a beneficiarilor proiectului, planificarea resurselor 
necesare proiectului, inclusiv stabilirea bugetului) 

� Pregătire. În cadrul acestei etape, în dependenţă de cerinţele înaintate de 
finanţator, se detaliază toate aspectele ideii de proiect şi se elaborează proiectul 
prin completarea formularului de cerere de finanţare. Proiectul va ţine cont de 
toate cerinţele înaintate şi va include în mod obligatoriu informaţii cu privire la: 
obiectivele generale şi scopul proiectului, activităţile şi rezultatele aşteptate,  
metodologia, indicatorii de performanţă, bugetul, organizaţia care va implementa 
proiectului şi factorii care asigură durabilitatea proiectului. 

� Finanţare (faza ce cuprinde mai multe etape, de la depunerea proiectului spre 
finanţare, evaluarea proiectului, perioada de precontractare, culminând cu 
încheierea contractului de finanţare) 

� Implementare (punerea în aplicare a celor formulate şi planificate, aşa cum 
sunt descrise în cererea de finanţare) 

� Evaluare (analiza progresului proiectului prin compararea celor obţinute la un 
moment dat cu cele propuse în cererea de finanţare pentru a vedea în ce măsură 
obiectivele proiectului au fost atinse). 
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Pentru mai multe detalii privind cursurile noastre, vă rugăm să accesaţi site-ul: 
 

www.macro-training.ro 
 

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7, Cotroceni Business Center, Corp U, Etaj. 2 – 
fosta incinta APACA. 

 
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4341/2011 

Cod Unic de Inregistrare: 28318900 
 

Telefoane: 
 

0726 420 198 Vodafone 
0769 343 680 Telekom 

  
Email:  

 
contact@macro-training.ro  


