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Prezentare generală programe pregătire pentru certificare internațională în  

Project si Risk Management 
 

European Project Consulting (EUPC) este unul dintre principalii jucători in domeniul 

consultanței în fonduri europene și deține prin divizia sa de educație, reprezentanța exclusivă 

în România a companiei americane RMC Project Management, Inc.- cel mai cunoscut furnizor 

de formare și dezvoltare profesională la nivel mondial în domeniul managementului de proiect.  

Cursurile EUPC beneficiază de acreditarea Registered Education Provider (R.E.P.), European 

Project Consulting fiind abilitată de către Project Management Institute (PMI®) pentru a 

furniza programe de instruire în managementul proiectelor. 

In funcție de experiența profesională a participantului la curs, dar si de planurile viitoare de 

carieră, organizăm cursuri de pregătire pentru mai multe tipuri de certificări in managementul 

proiectelor. 

In acest sens, vă ofer cateva explicații scurte referitoare la acestea: 

 Project Management Professional (PMP®) este cea mai apreciată certificare 
recunoscută la nivel global și se adresează persoanelor care au o experiență de minim 
3 ani  in coordonarea proiectelor. Dobândirea acestei certificări semnifică atât 
recunoașterea cunoștintelor si abilităților in domeniu, cat si experiența persoanei 
certificate in managementul proiectelor  

 Certified Associate in Project Management (CAPM®) este o certificare care se 
adresează persoanelor aflate la început de drum în ceea ce privește experiența 
profesională în managementul proiectelor și care sunt preocupate să-și dezvolte atât 
cunostințele  in domeniu, precum și obținerea unei certificării recunoscute la nivel 
global; 

 Risk Management Professional (PMI-RMP®) reprezintă certificarea care demonstrează 
experiența și abilitățile in gestionarea riscurilor, in cazul persoanelor care dețin astfel 
de responsabilități in cadrul companiei. Cursul se adresează persoanelor cu experiența 
in proiecte, iar pentru obținerea certificării trebuie făcută dovada a minim 3.000 ore 
lucrate in domeniul managementului riscurilor; 

 Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) – recunoașterea expertizei individuale in 
utilizarea metodologiei si a practicilor Agile în managementul proiectelor. Pentru 
obținerea certificării este necesară experiența in proiecte (min 2.000 ore), dar și 
experiența (min 1.500 ore) in utilizarea metodologiei agile in proiectele derulate. 
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Predate după metoda inovatoare a Ritei Mulcahy, cursurile noastre se disting prin 

următoarele beneficii imediate pentru participanți: 

 Eficientizarea procesului de livrare de cunoștințe; 

 Maximizarea nivelului de retenție a cunoștințelor ca urmare a concentrării pe 
înțelegerea proceselor; 

 Minimizarea orelor de studiu individual. 
 

Închei prin a preciza cateva aspecte esențiale, prin care cursurile oferite de EDU EUPC – Divizia 

de Educație a European Project Consulting se diferențiaza de oferta cursurilor similare 

existente pe piață : 

 

 Unicul curs de instruire din România, livrat dupa sistemul complet de predare 
dezvoltat de Rita Mulcahy, reprezentând cea mai eficientă si recunoscută abordare 
la nivel internațional in vederea pregătirii pentru examenul PMP®, respectiv  CAPM® 

 Experiența profesională si competența trainerului (licențiat Rita Mulcahy) 

 Garanția returnării costului aferent cursului in eventualitatea in care cursantul nu a 
obținut certificarea dupa prima examinare (garanție supusă unor termeni si condiții) 

 Opțional, posibilitatea obținerii certificării CNFPA (cursurile PMP®/CAPM® Exam 
Prep îndeplinesc condițiile legale si metodologice pentru dobândirea competențelor 
specifice ocupației de Manager de Proiect, cod COR 241919). 

 

Vă mulțumesc pentru timpul acordat, iar in cazul în care această informare prezintă interes, vă 

stau la dispoziție pentru informații suplimentare. 

 

Cu cele mai bune gânduri, 
Cristina MUREȘAN, PMP 

Director Vânzări 
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