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Train
ning activitie
es: 3 days

PR
ROJE
ECT M
MANA
AGEM
MENT
Man
nagementu
ul valorii d
dobandite
Curss prezentat in colabo
orare cu Global Know
wledge Ltd..
Descriere Curs
s
Câstigați o idee clară privin
nd desfășura
area unui prroiect
Acesst curs vă in
nvață elemen
nte de bază
ă în EVM as
stfel încât săă sesizați cu
um se stabilește o
referiință eficientă
ă pentru un p
proiect și cum
m să suprave
egheați evoluuția proiectulu
ui în contextu
ul unor
aștep
ptări cunoscu
ute.
Învătati cum se poate
p
integra EVM în ciclul de viață al unui proiecct. Exersați activitățile
a
ce vă vor
fi pre
ezentate la seminar pen
ntru a deterrmina o linie
e principală eficientă. Id
dentificați pu
unctele
inform
maționale crritice ce tre
ebuie colecttate pentru evaluarea pprogresului realizat în cadrul
proie
ectului. Descoperiți cum pot fi dirijate
e analizele tendințelor,
t
ccalculați cu exactitate
e
co
osturile
actua
ale și finale ale
a proiectul ui, graficul de
d desfășura
are și variațiille performan
nței. Înțelege
eți care
este impactul sch
himbării asu
upra EVM și care este im
mpactul gennerat de schimbările con
nsimțite
asupra liniei de referință orriginală. Determinați carre sunt stakkeholderii ce
e vor beneficia de
inform
mațiile EVM și învățați m
metode de comunicare
c
eficientă. În ultimul rând
d, recapitula
ați care
sunt diferențele EVM
E
aplicat îîntr-un mediu
u corporatist față de cel aaplicat din me
ediul public.

Ce veți
v învăța











De ce EV
VM este imp
portant;
Stabilirea
a și gestiona
area sferei de
e acțiune, a programului
p
și a bugetulu
ui;
Crearea unei referințțe rezonabile
e;
ea planificări i proiectului și a EVM;
Integrare
Monitoriz
zarea și conttrolul milesto
one;
Monitoriz
zarea și conttrolul ariei de
e cuprindere a proiectuluii , programului și costului;
Colectarrea și analiza
a datelor;
Previzion
narea variați ilor finale;
Tratarea
a schimbării șși a impactului manifestat asupra EVM
M;
Diferența
a dintre EVM
M practicat la nivelulu une
ei corporații șși cel abordat în domeniu
ul
public.

Reco
omandări de
d particip
pare










Manageri de proiect,
Manageri de proiect IIT,
Coordina
atori de proie ct,
Analiști de
d proiect,
Lideri de proiect,
Manageri de proiect sseniori,
Lideri de echipă,
Manageri de produs,
Manageri de program
m.

Conținut curs
1. In
ntroducere in EVM
 Nevoia de EVM;
oiect;
o Dilema unui pro
 Rolul EVM: Monitorizzarea
or;
proiectelo
o Verificarile spe cifice unui
proiect;
p
o Ma
anagement p
prin
milestones/ja
m
aloane;
 Caracteriisticile EVM;
es:
 Milestone
o Jalloanele-unita
ati de masura
a;
o Pla
anificarea de
e proiect EVM
M;
ogia EVM:
 Terminolo
o Sta
atistici EVM;
o Da
ate EVM;
o Exemplificarea terminologie
ei
de
d baza EVM
M;
o Sta
atistici privind
d performantta;
o Pre
evizionarea;
ment prin exccelenta;
 Managem
bandite.
 Importanta valorii dob
storia EVM
2. Is
 100 de ani de evlolutiie;
ntru guvern:
 Controlul costului pen
o Adoptarea limittata in sectorrul
privat;
p
o O versiune
v
sim
mplista: EVMS
S;
e baza ale
 Inapoi la principiile de
valorii dobandite.
ngrediente necesare
n
un
nui EVM
3. In
 O privire de ansamblu
u asupra
planificarrii EVM;
e EVM la
 Raspunsuri oferite de
diferite in
ntrebari de m
management;
E
 Etapele EVM;
s rigoare;
 Precizie si
nsionala a
 Perspectiva tri-dimen
ui.
proiectulu
D
ariei de actiun
ne
4. Definirea
 Delimitarea raportulu i de munca
necesar:
o Ce
e ramane si cce va fi
elimminat;
e
a competente
elor activitatiii:
 Structura
o Impartire pe do
omenii de
actiune
a
(workk packages);
o Impartire pe sa
arcini si
activitati;
a
o Terminologie W
WBS;
e WBS.
 Principiile
P
a proiectulu
ui
5. Programarea
 Delimitati aria de actiu
or
une si ulterio
trasati gra
aficul de dessfasurareş
d planificare
e temporala in
 Cerinte de
EVM:
o Sta
apaniti graficcul de lucru;
o Inte
egrarea vert icala;
o Inte
egrare orizon
ntala;
o Exemplu de gra
afic de lucru.

6. Combinaarea ariei, grraficului de lucru
si a costu
urilor prin in
ntermediul CAP
C
 Verifi carea Planurilor contabile;
 Rolul CAP-urilor;
 Ingre diente CAP:
o Marimea si numarul CA
AP;
o Regula CAP;
o Exemplul CAP;
C
o Ce mai treb
buuie pentru a
definitiva planul unui
proiect?.
7. Determin
narea unei referinte pen
ntru o
masuraree de tip EV
 Referrinta in masu
urarea EV;
 Intrebbari solutiona
ate cu ajutoru
ul
sistem
mului de refe
erinta;
 Planifficarea si ma
asurarea valo
orii
dobanndite;
 Deterrminarea unu
ui sistem de
masuurare EV:
o Consideratii in alegerea
a unei
metode de
d masura;
o Metode utilizate in
planificarea si masura
area
EV;
o Exemplu CAP cu masuri EV;
o Referinta-c
cost a unui prroiect;
 Compponente PMB
B;
 Trataarea schimba
arii.
8. Monitorizzarea perforrmantei in ra
aport
cu referin
nta stabilita
a
 Supraavegherea demararilor
inceppand cu nivellul „sarcini” ;
 Indicaator de tendinte;
 Manaagement prin
n excelenta;
 Indexxul costurilor de performa
anta:
o Folosirea CPI-ului;
C
 Indexxul graficului de lucru
perfoormant:
o Folosirea SPI-ului;
S
 Inform
matii cumulate vs. Inform
matii
perioddice.
9. Previziun
nea costului final si
programaarea rezulta
atelor
 Manaagement cu antenele
a
desschise
/ persspicace;
 Factoori determina
anti si rezulta
atelle
proiecctului;
 Previzziuni statistic
ce:
o Estimati pa
ana la sfarsit;;
o Pentru a co
ompleta inde
exul
performantei;
o Programare
ea previziona
arii –
EACt.
10. Recapitu
ularea criteriiilor EVM
 O privvire generica
a asupra EVM
M;
 Impleementarea EV
VM

