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Despre această cale de instruire 
 

Numărul total de ore 
160 
 

Obiectivele programului de pregătire 
 
Scopul acestei căi de instruire este de a vă oferi abilitățile necesare pentru a sprijini 
gestionarea și implementarea proiectelor într-o organizație. În timpul pregătirii, veți dezvolta 
abilități administrative și veți învăța cum să utilizați aplicații de birou comune și software de 
management de proiect. De asemenea, veți învăța cum să utilizați tehnologiile digitale pentru 
cercetare, schimb de informații, precum și pentru promovarea afacerii pe rețelele de 
socializare. 
 

După finalizarea cu succes a programului de pregătire, veți putea: 
 

 Efectua cu succes sarcini administrative legate de rolul de administrare de proiect. 
 Ține evidența tuturor informațiilor legate de proiect pentru documentare, 

clarificare și prezentare către management. 
 Coordona furnizorii de servicii. 
 Utiliza eficient aplicații de birou comune pentru a crea rapoarte și distribui 

informații. 
 Utiliza o aplicație software comună de gestionare a proiectelor. 
 Utiliza e-mailul, internetul și rețelele de socializare pentru promovarea domeniului 

de afaceri și a produselor. 
 Crea și să mențineți o rețea de părți interesate. 
 Organiza și monitoriza programe și să asigurați respectarea termenelor. 
 Supraveghea sarcinile și lucrătorii proiectului, conform instrucțiunilor managerului 

de proiect, pentru a se asigura că respectă specificațiile și orientările proiectului. 
 Monitoriza un buget și să ajutați la asigurarea utilizării eficiente a resurselor. 
 Elabora rapoarte și să actualizați managementul cu privire la evoluția proiectului. 
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 Organiza evenimente de afaceri. 
 Planifica și organiza întâlniri cu membrii echipei și părțile interesate. 

 

A fi un cetățean competent digital 
 
Cadrul de competență digitală pentru cetățeni (DigComp) este un instrument care vă poate 
ajuta să vă evaluați competența digitală pe opt niveluri de competență. Să puteți descrie 
competențele digitale în conformitate cu un cadru recunoscut vă poate ajuta să căutați și să 
aplicați pentru locuri de muncă, precum și să găsiți oportunități de formare ulterioară. 
Aptitudinile și cunoștințele pe care le veți dobândi pe această cale de formare pot fi găsite în 
cadrul DigComp, descris de numărul competenței, descriere și nivel. 
 

 1.3 Gestionarea datelor, informațiilor și conținutului digital, nivelul 4. 
 2.1 Interacționând prin tehnologii digitale, nivelul 5. 
 2.2 Partajarea prin tehnologii digitale, nivelul 5. 
 2.4 Colaborarea prin tehnologii digitale, nivelul 7. 
 3.1 Dezvoltarea de conținut digital, nivelul 4. 
 3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului digital, nivelul 6. 
 5.3 Utilizând creativ tehnologiile digitale, nivelul 4. 

 

Criterii care asigură succesul 
 
Sunteți evaluată continuu pe parcursul întregului antrenament, câștigând insigne pentru 
fiecare modul completat cu succes. Trebuie să obțineți toate insignele pentru a finaliza cu 
succes cursul. Este necesar un nivel minim de prezență de 75%. 
 

Acreditare și certificare 
 
Vă puteți califica, integral sau parțial, pentru credite pentru cursuri de formare viitoare sau 
certificare de către un organism de atribuire. Mentorul dumneavoastră vă va explica aceste 
opțiuni înainte de a începe. 
 
 



 

  3 www.women4it.eu 

Traseul programului de pregătire 
 
Împreuna cu trainerul dumneavoastră puteți efectua un exercițiu de evaluare prealabilă 
pentru a vă determina cunoașterea subiectului și nivelul de confort cu ajutorul tehnologiei. 
Acest lucru poate fi făcut sub forma unui scurt test online, a unui sondaj pe hârtie sau a unui 
interviu informal, fie între 4 ochi, fie în grup cu ceilalți cursanți. Un curs de introducere a 
competențelor digitale poate fi recomandat pentru a vă ajuta să progresați pe foaia de 
parcurs a instruirii. 
 

CAPITOLUL 1 
Coordonarea și executarea sarcinilor administrative zilnice 

 

Obiective 
 familiarizarea cu procesele comune de gestionare a proiectelor și procedurile 

contabile de bază. 
 Veți fi capabilă să programați întâlniri, să aranjați călătorii, să organizați calendare 

zilnice. 
 

Conținut 
 Procese comune de management de proiect 
 Colaborarea dintre echipa de management a proiectului și alți colegi 
 Înțelegerea și monitorizarea procedurilor de birou pentru a sprijini procesele de 

management de proiect 
 Înțelegerea sistemelor de asistență pentru birou, stocarea și organizarea 

informațiilor și datelor 
 Asistența echipei de management de proiect în asigurarea respectării specificațiilor 

necesare 
 Legătura și coordonarea cu clienții, furnizorii, părțile interesate 
 Instrumente de colaborare și formare de echipe 
 Planificarea și gestionarea evenimentelor 
 Organizarea de întâlniri personal și online - agendă, acțiuni de urmărire etc. 
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CAPITOLUL 1 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 25 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
12 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

4 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

5 

Temă suplimentară 
 

4 

Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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UN 

CAPITOLUL 2 
Introducere în Managementul Proiectelor 

IT 

Obiective 
 Înțelegerea funcționării întreprinderilor în mediul modern. 
 Dobândirea de cunoștințe de lucru despre elementele de bază ale managementului 

de proiect. 
 Înțelegerea procesului de livrare a produselor în limitele de cost, planificare și 

resurse. 
 Învățarea dezvoltării unui plan de proiect,definirii și alocării de resurse, creeării 

structurii defalcării lucrărilor și bugetului proiectului, identificarea și gestionarea 
riscurilor 

 

Conținut 
 Modele de afaceri și inovații tehnologice 
 Bazele managementului de proiect 
 Planificarea și organizarea proiectelor 
 Proiect și sfera produsului 
 Ciclul de viață al proiectului 
 Alocarea resurselor 
 Analiza părților interesate 
 Bugetele proiectului 
 Analiza riscurilor 
 Implementarea și monitorizarea proiectului 
 Tehnici de evaluare și revizuire a programelor (P.E.R.T) - Metoda critică de cale 

(C.P.M) 
 
 

CAPITOLUL 2 - Sumar 
OBLIGATORIU 
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Finalizarea capitolului  
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 37 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
21 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

5 

Proiect de cercetare 
 

5 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

6 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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UN 

CAPITOLUL 3 
Instrumente de afaceri și tehnologii cloud 

IT 

Obiective 
 

 Creearea și menținerea înregistrării electronice și pe hârtie, asigurând informația 
organizată și ușor accesibilă 

 Folosirea foilor de calcul pentru organizarea și structurarea datelor pentru 
dezvoltarea prezentărilor cuprinzătoare. 

 Creearea rapoartelor folosind ajutorul vizual. 
 Efectuarea cercetărilor pentru colectarea informațiilor necesare. 

 

Conținut 
 

 Depozitarea documentelor de birou 
 Utilizarea de software de procesare a textului 
 Utilizarea software-ului foilor de calcul 
 Utilizarea software-ului de prezentare 
 Tehnologii Cloud 
 Efectuarea de cercetări online 
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CAPITOLUL 3 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 28 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
10 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

8 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

5 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă  5 

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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CAPITOLUL 4 
Software de management de proiect 

IT 

Obiective 
 

 Dobândirea unei înțelegeri cuprinzătoare a utilizării software-ului de management 
de proiect. 

 Familiarizarea cu defalcarea muncii și gestionarea timpului. 
 Utilizarea de software de management de proiect pentru planificarea proiectului și 

gestionarea sarcinilor. 
 

Conținut 
 

 Instrumentele de bază ale unei aplicații de gestionare a proiectului - tabele, filtre, 
vizualizări 

 Vizualizări ale proiectului: Calendar, Grafic Gantt, Diagrama de rețea, Utilizarea 
sarcinilor folosind Urmărirea Ganttului, Graficul resurselor, Fișa resurselor și 
Utilizare 

 Organizarea proceselor și a etapelor 
 Sarcini și activități de gestionare a timpului 
 Structura defalcării lucrărilor (WBS) 
 Statisticile și urmărirea informațiilor despre proiect 
 Elaborare de rapoarte - prezentare generală, costuri, misiuni și rapoarte vizuale 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 4 - Sumar 
OBLIGATORIU 
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Finalizarea capitolului  
OPȚIONAL 

Numărul total de ore 32 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
12 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

10 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

5 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă  5 

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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CAPITOLUL 5 
Comunicare de afaceri și schimb de informații 

IT 

Obiective 
 

 Veți putea comunica în mod eficient în forme scrise și orale adecvate unui mediu de 
afaceri. 

 Aplicarea principiilor și tehnicilor de comunicare pentru echipele personale și online 
pentru a crește impactul mesajului 

 Înțelegerea utilizării platformelor de socializare precum Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn pentru a promova prezența afacerii în lumea virtuală și pentru 
a crește impactul acesteia. 

 
 

Conținut 
 Dinamica comunicării 
 Selectarea unei metode de comunicare 
 Dezvoltarea unei rețele de afaceri 
 Comunicarea informațiilor sensibile 
 Crearea de rețele sociale și de impact 
 RGPD 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 5 - Sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 
OPȚIONAL 
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Numărul total de ore 38 

Cum veți învăța  
Învățare în clasă 

 
16 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

5 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

7 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă  10 

Obține insigna!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele Trainerului: 
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