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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 

 

 
 

  
Nr. 510/15.03.2019 

INVITAȚIE 

 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (C.P.P.I.) vă invită să participați la 

cursul de perfecționare: 

 „M A N A G E R    P R O I E C T”, cod  COR  242101 

Durata cursului este de 5 zile și se va desfășura în perioada 13-17.05.2019. 

Programul se adresează atât persoanelor care activează ca manageri de proiect, cât şi 

celor care doresc să dobândească competenţele necesare în domeniul managementului 

realizării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri interne sau externe. De aceea, am fi 

deosebit de onoraţi de participarea la acest program a colaboratorilor dvs., specialişti cu studii 

superioare tehnice şi/sau economice, cu funcţii de conducere sau de execuţie, pe care doriţi  

să-i angrenaţi în domeniul managementului proiectelor. 

 Conţinutul tematic al programului vizează elementele teoretice şi practice necesare 

pentru dobândirea competenţelor de gestionare a proiectelor privind: stabilirea scopului, a 

cerinţelor de management integrat, planificarea activităţilor, gestionarea costurilor şi resurselor, 

procedurile de achiziţie, managementul riscurilor, managementul comunicării în cadrul echipei 

de proiect şi al cerinţelor de calitate.  

Cursul își propune să vină în întâmpinarea tuturor celor care doresc să învețe rapid să 

scrie un proiect care are ca scop obținerea unor fonduri bugetare sau structurale, să 

implementeze sau să monitorizeze proiecte mari ce implică echipe de management. Astfel, 

participanții sunt încurajați să își aleagă o idee de proiect, încă de la începutul cursului, și să 

dezvolte ideea într-un proiect, sub coordonarea lectorului, astfel încât, la finalul cursului, 

proiectul să poată fi editat în forma finală și acceptat pe un program de finanțare. 

 Programul este focalizat pe: cunoaşterea şi identificarea surselor de finanţare 

nerambursabilă, prezentarea unui proiect acceptat pentru finanţare, elaborarea în echipe de 

lucru a unei schiţe de proiect, scrierea unei cereri de finanţare, elemente de monitorizare şi 

implementare. 

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte: 

 Diploma de licență/adeverința de absolvire a facultății (copie); 
 Actul de identitate (copie); 
 Certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie); 
 Certificatul de naștere (copie); 
 Adeverința medicală, cu mențiunea: ”Apt pentru participare la curs de formare…” 

Programul de perfecţionare va fi susţinut de experţi şi specialişti agreaţi de A.N.C., la 

sediul C.P.P.I. din Buşteni, str. Paltinului nr.16, judeţul Prahova. 
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 Evaluarea participanţilor la program de către Comisia de examinare A.N.C. constă într-o 

probă teoretică (test grilă). 

Absolvenţii programului vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE  sub sigla Ministerului 

Educației Naționale și a Ministerului Muncii și Justiției Sociale recunoscut la nivel național și 

internațional. 

Înscrierea la program se face prin completarea şi transmiterea formularului de 

înscriere/comandă, prin fax la nr. 0344/880190 sau e-mail officebusteni@cppi.ro .  

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 950 lei/persoană şi se poate 

achita, în numerar sau cu  O.P. (prezentat la curs în copie în prima zi de curs),  în contul 

C.P.P.I. Buşteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, deschis la Trezoreria 

Buşteni. 

Cazarea se poate asigura în unitățile de primire turistice ale C.P.P.I. în următoarele 

condiții: 

a) în Hostel C.P.P.I. Vest, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă twin, cu mic dejun inclus, la tariful de 196 lei/cameră/noapte; 

- în cameră dublă, în regim single, cu mic dejun inclus, la tariful de                                  

177 lei/cameră/noapte; 

 

b) în Hostel C.P.P.I. Nord, categorie 1 stea: 

- în cameră dublă twin, cu mic dejun inclus, la tariful de 116 lei/cameră/noapte; 

- în cameră dublă, în regim single, cu mic dejun inclus, la tariful de                               

97 de lei/cameră/noapte.  

Conform H.C.L. Bușteni, se percepe o taxă de Salvamont de 3 lei/persoană, pentru 

persoane peste 18 ani, o singură dată, indiferent de durata șederii. 

 

Masa poate fi servită la restaurantul instituției, la următoarele tarife: 

- dejun – 35 lei/persoană; 
- cină   – 28 lei/persoană. 
Cazarea și masa vor fi achitate în contul C.P.P.I. Bușteni nr.  

RO32TREZ529502201X002400, cod fiscal  25592900, Trezoreria Bușteni, ambele cu O.P. 

(O.P. se va prezenta la începerea cursului în copie) sau în numerar, cu card bancar sau cu 

vouchere de vacanță la casieria instituției sau la recepție. 

Pentru a rezerva serviciile de cazare și masă, vă rugăm să sunați la Recepția C.P.P.I., la 

nr. de telefon 0244/320.067, 0739.048.709 sau la adresa de e-mail officebusteni@cppi.ro . 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 06.05.2019, ora 1200. 

 

 Cu stimă, 

DIRECTOR GENERAL,     DIRECTOR ECONOMIC, 
  ILIE MARIAN ZAMFIR        BRUTARU MARIAN  

                   
                                          

                     Întocmit,  
                                                                                 Aroiu Mihaela  
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   

 

LA CURSUL ___________________________________________________________________ 

organizat la CPPI BUȘTENI în data de _________________ 

 
 

S.C./C.N./R.A. _______________________________________________________________________________      

Nr. înmatric. în Reg. Comerțului       C.I.F. ____________________________ 

Sediu social        Localitate      Județ/Sector ________ 

Cont IBAN         Banca _________________________________ 

Tel.       Fax      E-mail ___________________________ 

 

Desemnăm pentru participare la curs următoarele persoane: 

 

1. Nume, prenume participant _________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția____________________________________ 

 

2. Nume, prenume participant _________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția____________________________________ 
 

Solicităm rezervare pentru:  

 cazare în Hostel CPPI VEST, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus -  tarif 196 lei/cameră/noapte □ 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus, în regim single – tarif 177 lei/cameră/noapte □  

 cazare în Hostel CPPI NORD, categorie 1 stea:  

- în cameră dublă cu mic dejun inclus -  tarif 116 lei/cameră/noapte □ 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus, în regim single – tarif 97 lei/cameră/noapte □  

 masă: dejun, tarif 35 lei/persoană/zi □; cină, tarif 28 lei/persoană/zi □ 

Conform H.C.L. Bușteni, se percepe o taxă de Salvamont de 3 lei/persoană, pentru persoane peste 18 ani, o 

singură dată, indiferent de durata șederii. 

 

Obiectul comenzii: Admiterea participării la curs. 
 

Destinatarul comenzii: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) - Bușteni,  

Adresa: Str. Paltinului nr. 16, Bușteni, Jud. Prahova, CIF: 6884429,  

Cont IBAN RO66TREZ52920F331700XXXX, deschis la  Trezoreria Statului, Bușteni. 
 

 Modalitate de plată:  ordin de plată □ numerar □  
  

 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 

 

 PLATA CAZARE ȘI MASĂ în cont = RO32TREZ529502201X002400, CIF = RO-25592900 
  

 Prezentul formular de înscriere/comandă, reprezintă  comandă fermă și ține loc de contract. 
 

 

                          EMITENT 

  Semnătura și ștampila unității 

 
În temeiul Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că datele completate în acest formular 
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vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost solicitate, și anume: înregistrarea dvs. în baza de date a CPPI ca 
participant la curs, rezervarea serviciilor de cazare și masă solicitate, emiterea documentelor fiscale, completarea 
și eliberarea certificatelor de absolvire, a suplimentelor descriptive, adeverințelor, registrelor de evidență, 
completarea tabelelor nominale de evidență a plății, precum și pentru furnizarea informațiilor privind derularea 
cursului. 
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