Salutare!
Mai jos regasiti cateva elemente de interes #pm pentru luna Octombrie 2021. Iatale:
1. EVENIMENTE- MarathonPM
Dupa sesiunile de prezentari/webinarii dedicate carierei #PM, din perioada IulieSeptembrie 2021, dorim sa va anuntam ca ne pregatim de un nou maraton de project
management, in perioada 15-26 Noiembrie 2021 (cate un webinar in fiecare seara de
la 18.30 la 19.30, dedicate #PM).
De data aceasta am ales ca tema centrala a maratonului sa fie “DigitalPM” si cu
siguranta, subiecte se gasesc destule. Unele le amintim chiar aici: Collaborative work,
virtual teams, virtual projects, PM digital tools, PM Certifications / Career, PM
metodologii, PM new skills, Change management, Transformation – people and
companies, Risk management; Change management; Leadership from home;
Transformare organizationala; Need of Digital PMO; Need for changes in
PM Strategies; Changing minds; Rolul tehnologiilor noi; Citizen developer; PM - game
changer; PM new skills; PM - autoritate de la distanta.
Am vrea sa faceti si voi parte din povestea acestui marathon si sa fiti aplaudati de
intreaga comunitate de project management. Asa ca, va adresam invitatia de a
propune si a sustine o prezentare (romana sau engleza) de 45-60 min. Sugestii?
Doritori? Dati un semn! (pmiro_board@pmi.ro sau contactati-ne pe linkedin –
Cristina Dumitrescu/ Iulia Colibaba/ Cristian Borozan/Razvan Ichim).
2. PROIECTE IN DERULARE
Project 1- Elections Committee 2021. In fiecare final de an, echipa PMI Romania
primeste colegi si voluntari doritori sa contribuie la cresterea comunitatii de #pm din
Romania. Este voluntariat. Pro-bono work.
“Comitetul de alegeri” a fost format, urmeaza derularea procesului de alegeri. Vor fi
deschise urmatoarele pozitii: VP Trezorerie si Finante, VP Comunicare, Director
Comunicare. Detaliile vor fi postate pe social media si pe site-ul PMI Ro.
Va invitam sa candidati pe una dintre pozitiile mentionate si sa va alaturati
voluntarilor care construiesc, macar putin.
Project 2 – Reconstructie Site. Suntem in process de reconstruire a site-ului #pmiro.
O sa avem nevoie de sprijin pentru continut si testare. Termenul propus pentru
finalizarea proiectului este Noiembrie 2021. Orice ajutor e binevenit.
Project 3 – “IamRomanianPM”. Prin acest proiect ne dorim, pe de o parte, sa

promovam profesia de manager de proiect in România si exemplele de bune practici in
managementul de proiect și, pe de alta parte, sa facilitam colaborarea între membrii
comunității noastre de project management.
Ne dorim astfel, sa realizam o scurta prezentare a membrilor PMI Romania, care sa
evidențieze valoarea fiecărui manager de proiect roman, pentru industria in care
actioneaza.
Echipa de voluntari va va invita sa ne dati cateva detalii despre dvs. (daca doriti,
bineinteles si cu acord GDPR), pentru a crea o “carte de vizita” ce va fi publicata pe
site-ul nou al PMI Romania sau pentru a ne acorda un mic interviu. Revenim cu detalii.
Ne-ar face mare placere sa raspundeti pozitiv si in numar cat mai mare la aceasta
initiativa.
3. DE INTERES
Detalii despre certificarile PMI: https://www.pmi.org/certifications/become-a-projectmanager.

Numai bine,
Echipa PMI Romania Chapter (pro-bono/volunteer work)
Contact: pmiro_board@pmi.ro
https://www.linkedin.com/company/pmi-romania-chapter
https://www.linkedin.com/groups/64221/profile
https://www.facebook.com/pmi.romania
https://www.instagram.com/pmiromania

