
   

 

Manager de proiect - în industria auto 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de introducere în managementul de 

proiect specific industria auto, participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă termenii de bază utilizați în managementul de proiect 

 Cunoască fazele și jaloanele unui proiect în industria auto 

 Înțeleagă procesele și instrumentele aferente domeniilor de 

cunoștințe specifice managementului de proiect cu aplicație în 

industria auto 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Persoanele care au acumulat deja o experiență în industria auto 

și care acum își asumă mai multă responsabilitate în calitate de 

manager de proiect sau ca manager de echipă în cadrul unui 

proiect 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoștințe generale referitoare la procesul de introducere a 

noilor produse în propria organizație și/sau în fabricație 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 3 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop SRL  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Un proiect este un efort 

temporar făcut pentru a crea un 

produs, serviciu sau rezultat 

unic. 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive despre managementul de proiect 

 Managementul de proiect – o abordare pe bază de procese 

 Proiectele în industria auto – noțiuni introductive 

 Procesele de bază ale managementului de proiect 

 Managementul integrării – Project Charter, Plan de management 

al proiectului 

 Managementul domeniului de aplicare – Obiective; Limite; 

Excluderi; Work Breakdown Structure; Livrabile 

Ziua 2 

 Managementul programului – Diagrama sagitală; Diagrama Pert; 

Diagrama Gantt; Metoda drumului critic 

 Managementul costurilor – Tipuri de costuri; Estimarea bugetului 

 Managementul calității – APQP și documentația PPAP 

 Managementul resurselor – Diagrama RASIC; managementul 

echipei de proiect 

Ziua 3 

 Managementul comunicațiilor – Plan de management al 

comunicațiilor; Abilități de comunicare 

 Managementul riscului – Identificare risc; Strategii de răspuns la 

risc; Menținerea sub control a riscurilor 

 Managementul aprovizionării – Procese de planificare, Selecție și 

evaluare furnizori; Menținerea sub control a furnizorilor 

 Managementul părților interesate – Identificarea, analiza, 

gestionarea și menținerea sub control a părților interesate 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Test de evaluare 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


