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INVITAŢIE CURS MANAGER PROIECT 

Principii și practici de management de proiect 

pentru domeniul infrastructură 

27 iunie – 18 iulie 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Stimată doamnă/ Stimate domn, 

Fundația Aquademica organizează în perioada 27 iunie – 18 iulie 

2022 Cursul Manager Proiect, curs autorizat ANC – cod COR 

242101 (diplomă emisă de ANC și Ministerele Muncii și 

Educației). Condiții de participare: studii superioare. 

Programul cursului: 

 Parte teoretică 

- 27 iunie – 30 iunie, zilnic, între orele 9:00-13:00, 

se va desfășura integral on-line pe platforma ZOOM. 

 Parte practică 

- 01 iulie – 13 iulie 2022,  

studiu individual și întocmirea unui proiect.  

 Evaluare 

- 14 – 15 iulie 2022,  

prezentarea proiectelor realizate de cursanți  

(locația va fi aleasă în urma consultării participanților). 

- 18 iulie 2022, 

test grilă, on-line. 

Ce veți învăța: 

 Cum să gestionați etapele de implementare a unui proiect.  

 Cum să planificați resursele.  

 Cum să identificați și să gestionați riscurile. 

 Care sunt principalele aspecte ale comunicării în echipă.  

Lectori 

 Dr. ing Lăzărică Marinescu 

Experiență în pregătirea 

documentelor de licitație, evaluarea 

ofertelor, inclusiv în contractele 

internaționale și a procedurilor de 

atribuire a contractelor pentru 

proiecte de mediu/ infrastructură.  

O bună expertiză în toate etapele 

activității de supraveghere a 

amplasamentului, inclusiv 

instalarea/ testarea/ punerea în 

funcțiune a tuturor instalațiilor și 

echipamentelor legate de 

construcțiile complexe din 

infrastructura de apă și de 

canalizare. 

 Dr. chim. Cristina Borca 

Teză de doctorat în domeniul 

„Inginerie și Management”. 

Experiență în elaborarea 

strategiilor de comunicare pentru 

proiectele cu finanțare europeană.  

Peste 100 de articole publicate pe 

temele - comunicare, negociere, 

comunicare în on-line, social-

media, responsabilitate socială, 

sustenabilitate proiecte de 

infrastructură etc. 

 

 



 
 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

 
 

  Nume firmă : ________________________________________________CUI________________________ Nr. Reg. Com._________________________________ 

  Str._____________________________ Nr. ____  Localitatea ____________________ Judeţ ____________________________ cod poştal ____________________ 

  Cont______________________________________________________________ Banca ____________________________________________________________ 

  Str.______________________________ Nr. _____  Localitatea ___________________ Judeţ ___________________________ cod poştal ____________________ 

  Telefon firmă ____________________________________________ E-mail firmă__________________________________________________________________ 

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date, vă rugăm să vă exprimați ACORDUL prin semnătură. 

 

 

Nr. Nume şi prenume Funcţia Mobil 

(optional) 

E-mail Sunt de acord 

(semnătura) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 

Nume si Prenume, semnătură persoană autorizată, 

 

 

 

 

Ștampila societate, 

 

 

 Taxa de participare: 1000 lei/persoană (instituție neplătitoare de TVA). 

 Modalităţi de plată: prin virament bancar în contul Fundației Aquademica  RO43 BRDE 360S V960 1627 3600   BRD Timişoara, CIF: 26187019. 

 Termen de înscriere: 17 iunie 2022. 

 Persoană de contact: Cristina Borca – 0743 099 555, cristina.borca@aquatim.ro, tel. 0256 294 756. 


