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APT GROUP
Am pornit la drum în anul 1994 
fiind între primele companii de 
servicii pentru resurse umane 
din România. 

De-a lungul anilor, am evoluat 
în mod natural și ne-am 
extins aria de servicii și de 
competență pentru a satisface 
nevoile mediului de afaceri în 
continuă schimbare. 

Astfel ne susţinem clienţii 
în procesele şi activităţile lor 
de business din ce în ce mai 
ample.

resurse umane

Furnizor de servicii de resurse umane cu mai mul-
te arii de business, APT Group oferă programe de 
training şi dezvoltare, consiliere în carieră, servicii de 
recrutare şi executive search, payroll, comunicare şi 
marketing precum și software-as-a-service (SaaS), 
pentru a asigura maxima eficiență proceselor de re-
surse umane și un net avantaj competitiv.

apT eVOLuTIOn

Apt Evolution este aria de business care se adresează 
proceselor de dezvoltare susţinând atât companiile 
prin gama largă de servicii de training cât şi persoa-
nele care îşi doresc să facă urmatorul pas în carieră.

AngAjAți vs. OrgAnizAții

Noi credem că oamenii stau în centrul organizaţiilor 
şi ei sunt cei care le dezvoltă. Susţinând procesele de 
cunoaştere şi dezvoltare ale angajaţilor creăm con-
texte în care evoluţia şi dezvoltarea sunt principalele 
valori. Iniţial ale angajaţilor, ulterior ale unui business 
sustenabil şi complex.

Despre noi

unsprezece
PROIECTE  AMPLE
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APT EVOLUTION
Dezvoltarea profesională și 
managementul carierei sunt 
pentru noi pilonii care stau 
la baza programelor pe care 
le construim pentru clienţii 
noştrii. 

Aceastea au fost modelate pe 
baza experienței dobândite de 
specialiștii noștri în relație cu 
câteva mii de angajați în cadrul 
contractelor de servicii BPO. 

Despre 
apTevolution

șase sute
treizeci și nouă 

SeSiuni 
de CONSILIERE 

în CARIERĂ

oferTele noaStre

servicii pentru Companii

 9 sunt construite flexibil 
 9 sunt construite modular
 9pot consta în traininguri pe teme uzuale cât și în 
programe personalizate
 9propun programe ce pot fi livrate atât în limba 
română cât și în engleză

Modalitatea în care ne reportăm la un program de 
dezvoltare se află în strânsă legătură cu nevoile expri-
mate de client, precum și cu cele identificate de noi la 
cererea sa, prin utilizarea unor instrumente specifice.

De-a lungul timpului, am derulat o gamă variată de 
servicii, de la programe de orientare a noilor angajați, 
la programe adaptate, complexe, de durată, pentru 
îmbunătățirea competențelor prin învățare experien-
țială.

 9Training & Workshop 

 9programe de dezvolTare

 9Consiliere în Carieră

 9Centre de evaluare și dezvoltare

 9Consultanță Hr 

 9ouTplacemenT

porTofoliu 
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Prin utilizarea unor pro-
cese de lucru specifice 

ariei dezvoltării aducem 
valoare serviciilor pe 

care le livrăm. 

șaizeci și nouă
ConSilieri 

FORMAȚI 

identificăm

propunemanalizăm 
rezultatele

Avem în vedere 
identificarea corectă a 

necesarului de dezvoltare 
al unei echipe utilizând 

instrumente variate.

În funcție de situațiile 
identificate, sugerăm 
soluții.

Soluțiile propuse le punem 
în aplicare având în vedere 

obiectivele de dezvoltare ale 
capitalului uman.

implementăm

Ne asigurăm că obținem 
rezultate optime, în 
consecință programele 
noastre sunt urmate de: 
evaluarea rezultatelor, 
rapoarte și consultanță, 
follow up, coaching.

Despre 
apTevolution
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CurSuri

paTru suTe 
șaptezeci și două

CurSuri 

aBiLităȚi FUNCȚIONALE

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Managementul timpului 9

2 Lucrul în echipă 9 9

3 Bunele maniere în afaceri 9

4 Managementul stresului 9 9

5 Creativitate în rezolvarea problemelor 9

6 Diversitate culturală 9

7 Diversitate culturală 
Gestionarea afacerilor cu Culturi din Orientul Mijlociu  

9

8 Comunicarea prin E-mail 9

9 Networking & Relații de afaceri 9

10 Managementul schimbării 9

11 Managementul conflictului 9

12 Luarea deciziilor în poziții non-manageriale 9

13 Roluri personale și profesionale 9

14 Dinamica rolurilor 9

15 Comportamentul cu persoanele dificile 9

16 Eficiență în activitățile profesionale 9

17 Planificare și prioritizare 9

18 Asertivitate și proactivitate 9

19 Decizie și responsabilitate 9

20 Gândirea focusată 9
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CurSuri

șase mii 
paTru suTe 

șaizeci și patru 
CLIENȚI 

MULȚUMIȚI

preGătire PROFESIONALĂ

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Consilier orientare privind carieră GCDF 9

2 Curs formator 9

ComuniCare 

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Impact și rezultate prin comunicare 9

2 Comunicarea în afaceri 9

3 Prezentări de impact 9

4 Public Speaking 9

5 Ascultarea activă 9

6 Persuasiune și influență 9

7 Oferirea de feeback 9

8 Abilități și tehnici de relaționare
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CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Bazele managementului 9

2 Management prin obiective 9

3 Simulare de conducere a afacerii 9

4 Inteligență emoțională 9 9

5 Leadership 9

6 Abilități de coaching 9

7 Gestionarea talentului pentru performanță 9

8 Managementul riscului 9

9 Managementul riscului și ISO 31000 9

10 Motivarea angajaților 9

11 Delegarea sarcinilor 9

12 Stabilirea obiectivelor 9

manaGement

CurSuri

RELAȚII cu CLIENȚII

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Relații eficiente cu clienții 9

2 Satisfacția clienților 9

3 Arta adaptării în afaceri 9



7

reCrutare

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Gestionarea proceselor de recrutare și selecție de personal 9

2 Interviul de angajare - Instrument eficient în recrutare 9

3 Cum să construiești un interviu 
(abilități efiecinte de intervievare)

9

CurSuri

vÂnZare și neGoCiere

teHnoloGii

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Abilități esențiale pentru vânzări de succes 9

2 Cele mai bune practici de negociere în vânzări 9

3 Abilități de negociere 9

4 Comunicare și negociere pentru buyeri 9

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 SQL@Work 9
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aBiLităȚi SpeCiale

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Bazele managementului de proiect 
(Project Management Quickstart)

9

2 Microsoft Project Management (MS Project 2010) 9

3 Curs Project Management pentru IT - CompTIA Project+ 9

4 Finanțe pentru nefinanțiști 9

5 Six Sigma for Executives 9

6 Six Sigma (Green Belt) 9

CurSuri

DezvolTare PERSONALĂ

CURSURI Training Workshop
Program de 
pregătire 
profesională

1 Crearea propriului plan de dezvoltare 9

2 Autoevaluare 9

3 Conflictul interior 9

4 Cum abordăm schimbarea 9

5 Pentru controlul meu 9



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest training interactiv ajută participanții să-și 
îmbunătățească abilitățile lor de coaching și să-și 
crească eficiența în calitate de manageri și leader. 

Formatul programului nostru de training este 
construit pe bază de jocuri de rol, discuții de grup 
și sesiuni de exerciții pentru furnizarea imediată 
de feedback care ajută la perfecționarea abilită-

ților. Accentual pus pe tehnicile de comunicare, 
abilități de ascultare și înțelegerea nevoilor diferi-
telor tipuri de personalități joacă un rol important 
în sprijinirea participanților pentru a deveni mai 
eficienți în domeniul coachingului și în îndruma-
rea echipelor lor pentru realizarea obiectivelor 
propuse.

AbILItĂȚI 
de cOAchIng

CATEGORIE
coaching 
comunicare 

LIMbĂ dE pREdARE 
ROMână 
engleză - lA ceReRe

CAPACITATE  
9 - 12 participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9dezvoltarea echipei – 
stagii și instrumente 
rolurile în echipă
 9de ce coaching?
 9procesul de coaching
 9 conversația de coaching
 9 cum se structurează un 
plan de dezvoltare

 9 înțelegerea procesului 
de coaching și a benefi-
ciilor lui
 9 îmbunătățirea abili-
tăților de transfer de 
cunoștințe
 9 câștigarea abilității de a 
lucra independent
 9 creșterea conștiinței de 
sine și a abilităților de 
relaționare

 9 angajați care fac transfer 
de cunoștințe și abilități 
către ceilalți colegi
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

”Regula de aur” în mediul de afaceri este pentru 
cei mai mulți oameni ”tratează-i pe ceilalți așa 
cum îti dorești tu să fii tratat”, regulă care funcți-
onează NUMAI dacă ceilalți au aceeași personali-
tate ca tine. 

De aceea, în 90% din zi este nevoie să fim mult 
mai adaptabili cu colegii, subordonații, clienții, șe-

fii, etc. și să adoptăm ”regula de platină”, respectiv: 
”tratează-i pe ceilalți așa cum vor EI să fie tratați”. 

În fiecare zi au loc multe interacțiuni. Studiile ara-
tă că în 60% din cazuri interacțiunile eșuate între 
două persoane (vânzare, ședințe, negocieri, co-
municări generale) sunt motivul real al eșecului. 

ARtA  AdAptĂRII 
în AFAceRI

CATEGORIE
comunicare 
neTWorking

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
1 zi (8h/ zi)

 9delegarea activităților
 9motivarea celorlalți
 9 creșterea vânzărilor
 9managementul oame-
nilor
 9negocierea de succes
 9 îmbunătățirea comuni-
cării interne
 9 construirea mai bună a 
relațiilor

 9 înțelegerea modului în 
care oamenii doresc să 
fie tratați
 9 învățarea a PATRU 
modalități diferite de 
maximizare a impactului 
interacțiunilor

 9public general
 9manageri

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Montaigne spunea: „cuvântul este pe jumătate al 
celui care vorbeste, pe jumătate al celui care as-
cultă”. Prin urmare, succesul unei comunicări de-
pinde în egală măsură de calităţile de exprimare 
ale vorbitorului şi de capacitatea receptorului de 
a asculta activ. 

Mai mult de jumătate dintre comunicările verbale 
ajung la o neîntelegere şi pot degenera uşor în si-
tuaţie conflictuală. Nu este deci suficient să asculţi 

ceea ce se spune, ci trebuie să asculţi activ. 

Dintre tehnicile de optimizare a comunicării, prac-
tica ascultării active pe care o propune acest curs 
de o zi ne este extrem de utilă în mai multe situa-
tii, de la rezolvarea propriilor conflicte interperso-
nale până la medierea conflictelor altora, precum 
şi  în consilierea, susţinerea morală şi încurajarea 
interlocutorului.

ASCULTAREA 
activă

CATEGORIE
comunicare 

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9definirea conceptului de 
comunicare interper-
sonală 
 9 tipuri de comunicare
 9 factorii determinanţi ai 
comunicării
 9 tehnici de comunicare 
eficientă – ascultarea 
activă
 9bariere în ascultarea 
activă
 9 tehnici de practicare a 
ascultării active

 9 însușirea unor abilităţi 
de comunicare eficientă
 9practicarea tehnicilor 
specifice în ascultarea 
activă
 9gestionarea conflictelor 
interpersonale prin 
comunicare eficientă

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Scopul acestui program este de a oferi celor aflaţi 
la începutul carierei de management, posibilitatea 
de a învăţa în mod practic, elemente fundamen-
tale cum ar fi: delegarea, comunicarea în echipă și 
managementul performanței. 

Cursul trece în revistă şi aspecte legate de motiva-

rea angajaţilor şi retenţia talentelor. 

Prin intermediul jocurilor de rol, discuţiilor de 
grup şi rezolvării studiilor de caz din cadrul aces-
tui training puternic interactiv, participanţii învață 
în mod practic tehnici uzuale în management, pe 
care ulterior le pot aplica la locul de muncă.

BAzELE 
manaGementuLui

CATEGORIE
manaGement
comunicare 
neTWorking

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 funcţiile clasice ale ma-
nagementului
 9primele 100 de zile ale 
unui manager începător 
(provocările tranziţiei)
 9 rolurile tipice într-o 
echipă
 9 comunicarea eficientă în 
management
 9 stabilirea obiectivelor 
echipei
 9delegarea (de ce şi cum 
se face)
 9managementul per-
formaţei (motivare & 
feedback)

 9obţinerea unor perspec-
tive realiste legate de 
provocările manage-
mentului
 9 învăţarea sau îmbună-
tăţirea cunoştinţelor de 
management, instru-
mente şi competenţe
 9o mai largă înţelegere a 
modului în care lucrează 
oamenii într-o echipă
 9 învăţarea modalităţilor 
de a cataliza rezultate 
înalte prin munca echipei
 9 înţelegerea psihologiei 
motivaţiei şi învăţarea 
de (informaţii) ponturi 
practice

 9 angajaţi în tranziţie 
către primul lor rol de 
manageri
 9manageri începători
 9 angajaţi cu potential
 9manageri de proiect 
începători

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (50% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Doar faptul de a avea un produs excelent sau de a 
fi expert într-un anumit domeniu nu garantează 
succesul în lumea afacerilor. 

Programul Bunele maniere în afaceri îi ajută pe 
participanţi să învețe cum să facă o bună impresie 
la serviciu, vizând atât clienții, superiorii, dar și co-
legii. Fiind politicos, luând în considerare nevoile 

și obiceiurile celorlalți și aprecierea comportamen-
tului corect în diferite situații sunt aspecte impor-
tante ale etichetei în afaceri. 

Acest training oferă participanților o trecere în re-
vistă a modului în care ei trebuie să se comporte 
cu superiorii, colegii sau partenerii de afaceri cu 
scopul de a dezvolta relații profesionale eficiente. 

BUNELE 
MANIERE 
în afaceri

CATEGORIE
neTWorking 
comunicare 
reLaȚii cu cLienȚii

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9 eticheta în afaceri
 9 comportamentul speci-
fic mediului profesional
 9 întreținerea de bune 
relații de afaceri
 9 elemente ale inteligen-
ței sociale – definiții, 
metode
 9modele comportamen-
tale: Anthony Gregory 
Model, DISC Model, 
Merrill – Reid Model

 9dezvoltarea unui com-
portament mai orientat 
spre cel de afaceri
 9 creșterea eficienței 
muncii în echipă
 9 creșterea sentimentului 
de confort în condițiile 
întâlnirilor de afaceri
 9 integrarea rapidă în noi 
echipe/muncă eficientă 
în echipă și bune relații 
cu partenerii de afaceri

 9 angajați implicați în 
echipe de proiect
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9marketing/ PR servi-
ciul clienți/ echipe de 
vânzări
 9 angajați cu mică 
expunere la activitatea 
internațională

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Mesajele eronate în lumea afacerilor sunt experi-
ențe costisitoare. 

Trainingul comunicarea în afaceri este conceput 
pentru a preîntâmpina nevoia organizațiilor de a 
optimiza abilitățile de comunicare ale angajaților 
lor și de a le oferi posibilitatea de a exersa aceste 
abilități în vederea aplicării lor pentru atingerea 

obiectivelor de business. 

Acest program îi ajută pe participanţi să înțeleagă 
care sunt canalele/tiparele specifice de comunica-
re din cadrul organizațiilor, îi ajută să-și însușească 
manierele de comunicare în mediul de afaceri și să 
conceapă mesaje de impact. 

COMUNICAREA 
în afaceri

CATEGORIE
comunicare 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 cele 4 profile de per-
sonalitate și fereastra 
Johari
 9manierele în afaceri
 9 comunicarea cu perso-
nalități dificile
 9 tipare de comunicare în 
organizații
 9 comunicarea ierarhică
 9 analiza relațiilor inter-
personale
 9 arta de a oferi feedback 
constructiv

 9 eficientizarea procesului 
de comunicare
 9 însușirea modalităților 
de trimitere de mesaje 
corecte/potrivite
 9 familiarizarea cu regulile 
comunicării în afaceri
 9 creșterea nivelului de 
confort în conversațiile 
profesionale

 9marketing/ PR/vânzări/ 
personalul serviciului 
clienți
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial
 9 echipe de proiect

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (50% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

O problemă poate deveni o oportunitate dacă 
este văzută dintr-o altă perspectivă. 

Acest curs îi stimulează pe participanți să adop-
te paradigma de gândire mai puțin comună și să 
genereze soluții ale problemelor. Programul oferă 

instrumente și puncte de vedere necesare pentru 
a aplica gândirea creativă la locul de muncă. 

Participanții obțin cunoștințele necesare pentru 
a transforma gândirea creativă în instrumentul 
necesar aflării soluțiilor adecvate la problemele lor.

CREATIVITATEA 
și rezolvarea 
proBLemeLor

CATEGORIE
comunicare 
aBiLităȚi speciaLe

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9procesul de soluționare 
a problemelor
 9 analiza rădăcinilor 
cauzei
 9 identificarea situației 
curente
 9 tehnici de brainstor-
ming
 9modalitatea de prezen-
tare a soluțiilor
 9 tehnici de convingere a 
celorlalți pentru accep-
tarea schimbării
 9 instrumente pentru so-
luționarea problemelor

 9 aflarea a ceea ce se 
găsește în spatele celor 
mai populare tehnici de 
creativitate
 9 identificarea soluțiilor 
alternative pe baza 
punctelor forte și a celor 
slabe
 9 învățarea modalităților 
de a deveni mai flexibili 
în ceea ce privește 
punctele de vedere și în 
păstrarea loialității față 
de valorile proprii
 9 economisirea energiei 
de leadership prin creș-
terea agilității mentale
 9 cum să devii model de 
creativitate

 9public general 
 9project manageri
 9 team leaderi/supervi-
sori/ manageri

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Profesioniștii care sunt capabili să vorbească bine 
și să capteze atenția auditoriului lor sunt o cate-
gorie aparte. 

Totuși, cei mai mulți dintre noi suntem mai de-
grabă în postura de a simți o mare anxietate la 
gândul de a ne adresa unei încăperi pline de oa-
meni. Independent de ramura de activitate sau 
de rolul desfășurat în organizație, practic, oricine 
poate fi solicitat să susțină o prezentare clienților, 

să vorbească într-o întâlnire a comitetului direc-
tor, să prezinte în cadrul unei conferințe sau să se 
adreseze unui mare grup de colegi. Iar succesul 
sau insuccesul unui discurs public va determina 
modalitatea în care o persoană sau o oraganizație 
sunt percepute. 

Acest curs îi ajută pe participanţi să depășească 
aceste dificultăți și să vorbească cu încredere și 
umor. 

dIsCURsUL 
PUBLIC 
memoraBiL

CATEGORIE
comunicare 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9pregătirea pentru 
susținerea de prezentări 
memorabile
 9 captarea atenției audi-
toriului
 9 stăpânirea anxietății
 9utilizarea limbajului 
corporal în cursul pre-
zentărilor
 9 adaptarea la reacția 
publicului

 9pregătirea și livrarea 
prezentărilor memo-
rabile
 9 reducerea nivelului de 
anxietate în timpul 
discursurilor susținute 
în public
 9 însușirea modalităților 
de a adăuga “sare şi 
piper”unei prezentări
 9 însușirea modalităților 
de control al impactului 
asupra audienței 
 9 reprezentarea cu încre-
dere și profesionalism a 
propriei companii/echi-
pe în fața auditoriului

 9public general
 9 traineri
 9marketing/ PR/ echipe 
de vânzări
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (90% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Când vorbim de Orientul Mijlociu, mulți avem în 
minte povestirile celor O mie și una de nopți. Chiar 
și în acest context idilic, nu puțini sunt cei care au 
identificat potențialul geostrategic și economic al 
zonei menționate. 

Pentru a beneficia de acest potențial, sensiblita-
tea față de specificul cultural al zonei reprezintă 
primul pas activ spre dezvoltarea relațiilor, ce im-
pactează ulterior sfera de business. 

Deși, țările din Orient nu sunt un monolit, fiecare 
fiind caracterizată de propria sa diversitate etni-
că, lingvistică și culturală, există, totuși, un set de 
caracteristici comune, bazate pe un grup de stan-
darde comportamentale specifice culturii islamice. 
Ca urmare, cursul propune o trecere în revistă a 
obiceiurilor și etichetelor locale, astfel încât rela-
ționarea să pornească de la premise avantajoase 
pentru ambele părți. 

dIvERsItAtE 
CULtURALĂ 
RealizaRe de afaceRi 
cu cultuRi din 
ORientul MijlOciu

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

LIMbĂ dE pREdARE 
română 

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9 cunoașterea specificului 
zonei în vederea unei 
bune relaționări cu me-
diul de afaceri local
 9 valori sociale, valori 
culturale
 9 tipare de comunicare
 9 afacerile & negocierile 
 9 comportamentele 
acceptate în mediul de 
business
 9 tabu-uri 

 9 vor deveni mai familiari 
cu caracteristicile culturii 
arabo-islamice
 9 vor deveni conștienți de 
impactul negativ asupra 
rezultatelor afacerilor în 
cazul lipsei de înțelegere 
a diferențelor culturale
 9 adaptare la specificități-
le culturii arabo-islamice
 9mai bună pregătire 
pentru mediul global de 
business

 9 angajați și manageri 
care lucrează cu clienți/
parteneri din diferite țări 
orientale tributare valo-
rilor civilizației islamice

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (40% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Diversitatea înseamnă o multitudine de idei, ati-
tudini, practici, gânduri… pe scurt, realitatea văzu-
tă din perspective foarte diverse. 

Pierderea unor afaceri, relații profesionale slabe și 
discuții contractuale nefavorabile cu unii clienți, 
parteneri sau furnizori din străinătate pot fi re-
zultatul necunoașterii diferențelor culturale și/sau 
lipsa capacității de adaptare a stilului comunicaţi-
onal. Azi, această abilitate trebuie dezvoltată mai 

mult ca oricând având în vedere faptul că, practic, 
nu mai există frontiere în cucerirea de noi piețe. 

Acest training abordează conceptele de diver-
sitate, obiceiuri tradiționale, limbaje și doctrine 
fundamentale cu scopul de a-i face pe participanți 
conștienți de caracteristicile comportamentale ale 
diferitelor națiuni, cultura și modul lor de a face 
afaceri.

dIvERsItAtE
cuLturaLă

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 conștientizarea existen-
ței diversității
 9 tipare de comunicare
 9 valori culturale
 9despre toleranță și 
înțelegere reciprocă

 9 vor deveni mai familiari 
cu caracteristicile celor-
lalte culturi
 9 vor deveni conștienți de 
impactul negativ asupra 
rezultatelor afacerilor în 
cazul lipsei de înțelegere 
a diferențelor culturale
 9 antrenarea flexibilității și 
toleranței pentru o mai 
bună adaptare la diferi-
tele culturi și o mai bună 
activitate în mediul 
global de business
 9 învățarea comporta-
mentelor practice în 
afaceri pentru mediul 
global de business

 9public general 
 9 angajați și manageri 
care lucrează cu clienți/
parteneri din diferite țări  

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (50% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

A scrie mesaje este o cerință obligatorie pentru a 
obține rezultate bune în afaceri și chiar dacă noi 
considerăm că suntem familiarizați cu utilizarea 
email-urilor totdeauna este loc pentru mai bine. 

În acest curs participanții învață despre politicile 
e-mailului și cum anume să scrie mesaje profesio-
niste care transmit informațiile cuvenite. Ei învață 

să scrie titluri descriptive concise și să-și exprime 
intențiile în mod clar la începutul fiecărui mesaj. 

În final, participanții analizează câteva dintre 
riscurile etice asociate cu copierea și retransmi-
terea excesivă și nediscriminatorie a mesajelor 
electronice, ca de altfel și când anume trebuie 
evitată comunicarea prin e-mail.

ETIChETA 
în comunicarea 
prin e-maiL

CATEGORIE
comunicare
aBiLităȚi speciaLe

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
1 zi (8h/ zi)

 9ABC-ul e-mailului: preci-
zie, concizie, claritate
 9 tehnica SCRAP (Situația, 
Complicația, Rezolvarea, 
Acțiunea, Politețea)
 9 scrierea e-mailurilor 
eficiente: scop, grama-
tică și punctuație, stil și 
ton, limbajul mesajelor 
electronice
 9gestionarea situațiilor 
mesajelor dificile (cal-
marea disputelor prin 
e-mail)

 9 reducerea timpului 
necesar compunerii 
mesajelor
 9obținerea impactului și 
a rezultatelor așteptate 
cu mai puțin efort
 9 capacitatea de a 
alege cele mai potrivite 
expresii pentru diferite 
scopuri
 9menținerea unui mai 
bun contact cu clienții
 9 îmbunătățirea imaginii 
proprii în ochii cititorilor, 
independent de poziția 
lor

 9public general
 9 angajați care trebuie să 
comunice eficient prin 
e-mail la toate nivelurile 
organizației

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Recrutarea şi angajarea personalului este un 
proces costisitor. Acest proces necesită o investi-
ţie mare de timp şi bani, atât pentru organizaţia 
respectivă ca un întreg, cât şi pentru persoanele 
care fac efectiv angajarea. 

Cursul vizează pregătirea celor ce lucrează în re-
crutare astfel încât să se diminueze cazurile de re-
crutare nepotrivită și să crească șansele de a avea 
clienți mulțumiți. 

GESTIONAREA 
PROCESELOR 
de recruTare 
și seLecȚie 
De personal

CATEGORIE
recruTare

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9procesul de recrutare şi 
selecţie – consideraţii 
teoretice
 9 factori ce influenţează 
procesul de recrutare şi 
selecţie
 9 analiza costurilor im-
plicate
 9 job analysis, job profile
 9găsirea candidaţilor
 9postarea posturilor
 9procesul de screening al 
candidaţilor
 9 tehnici de intervievare
 9 verificarea referinţelor
 9 caracteristicile progra-
melor de orientare
 9 importanţa percepţiei
 9drepturile omului

 9 identificarea factori-
lor critici implicaţi în 
procesul de recrutare şi 
selecţie
 9 cunoaşterea costurilor 
suportate de către o 
organizaţie atunci când 
o decizie de angajare 
este greşită
 9dezvoltarea unor tehnici 
eficiente de intervi-
uri pentru selectarea 
angajaţilor
 9pregătirea anunţurilor 
de angajare
 9 analiza programelor de 
orientare şi caracte-
risticile cheie ale celor 
eficiente

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Oamenii cu scopuri precise au succes pentru că 
ei au o direcţie limpede a locului înspre care se 
îndreaptă şi înregistrează rezultatele aşteptate 
(şi de ei şi de ceilalţi). 

Iniţiem acest curs cu credinţa profundă că fi-
ecare om “este bun” la ceva. Unii dintre noi 
ştim cu precizie zona noastră forte de acţiune, 
fiind norocoşi că am primit feedback-uri de în-
curajare care au crescut din ce în ce mai mult 
potenţialul, alţii însă sunt nesiguri atunci când 

trebuie să numească acel ceva ce ştiu să-l facă 
bine. Trainingul de 2 zile este o incursiune în cu-
noaşterea sinelui la muncă, prin exersarea unor 
tehnici specifice de identificare. 

De asemenea, prin structură şi conţinut Driving 
talent to performance trebuie privit ca o întâl-
nire între oameni care doresc să se descopere, 
având o abordare motivaţională, componenta 
esenţială pentru a pune lucrurile în mişcare.

GESTIONAREA 
TALENTULUI 
pentru 
performanȚă

CATEGORIE
manaGement 
coaching
comunicare

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9definirea conceptelor 
– aptitudine, talent şi 
performanţă
 9 cunoaşterea de sine 
– percepţie şi autoper-
cepţie
 9 stilul personal şi abilităţi
 9 factorii care influenţea-
ză (motivatori şi demo-
tivatori) performanţa
 9planificare şi autodis-
ciplină pentru perfor-
manţă
 9preocuparea pentru 
creşterea performanţe-
lor – modalităţi specifice 
de dezvoltare

 9 însușirea unor concep-
te de managementul 
performanţei
 9 identificarea puncte-
lor forte existente şi 
modalităţi de punere în 
evidenţă
 9gândirea integrată a 
factorilor care influen-
ţează performanţa
 9 elaborarea unui plan 
de acţiune pentru 
design-ul propriului plan 
de acţiune pentru dez-
voltare şi performanţă

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (70% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Oamenii cu scopuri precise au succes pentru că ei 
au o direcţie limpede a locului încotro se îndreap-
tă. 

În acest curs participanții învață să-și seteze obiec-
tive și să planifice în mod eficient timpul pentru a 
le putea atinge. 

Discuţiile se axează şi pe maniera de a aborda pro-
iecte complexe și strategiile necesare realizării lor. 

Gestionarea timpului se referă la o bună planifica-
re, stabilirea priorităților corecte, autodisciplină și, 
înainte de toate, conștientizarea valorii timpului.  

GESTIONAREA 
timpuLui

CATEGORIE
manaGement 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 timpul ca resursă 
limitată
 9 stabilirea obiectivelor
 9planificare
 9paradigma urgent/im-
portant
 9procrastinarea
 9 autodisciplina în utiliza-
rea timpului

 9 însușirea modalităților 
de a structura un plan 
de acțiune și a planifică-
rii succesului
 9 cum să devii prompt în 
finalizarea sarcinilor
 9 cum să atingi obiective-
le planificate 
 9gestionarea eficientă a 
timpului

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Comunicarea ratată este cauza celor mai mul-
te confuzii și conflicte de la locul de muncă. 
Aceasta poate duce la insatisfacția angajaților, 
o productivitate scăzută și creșterea fluctuației 
de personal. 

De cele mai multe ori această situație poate fi 
semnificativ îmbunătățită prin aplicarea abili-
tăților abordate în acest program. Participanții 

vor putea afla cum să structureze și să transmi-
tă mesajele corecte, să abordeze teme delicate 
și cum să evite neînțelegerile. 

Folosind activități de echipă și jocuri de rol par-
ticipanții își vor dezvolta abilitățile de comuni-
care și vor obține o mai bună înțelegere și mai 
mult respect în relația cu diversele tipuri de per-
sonalitate.

IMPACT 
și REzULTATE 
prin comunicare

CATEGORIE
comunicare

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9 scopul și etica în comu-
nicare
 9procesul de comunicare
 9 elemente care influen-
țează comunicarea
 9 canalele de comunicare
 9pașii necesari pentru un 
proces de comunicare 
eficient
 9 comunicarea – vector al 
culturii organizaționale
 9 comunicarea și conflic-
tele

 9 scoaterea în evidență 
a elementelor care 
influențează procesul de 
comunicare
 9 înțelegerea fazelor și 
tehnicilor de comunicare
 9 cunoașterea barierelor 
în comunicare și modul 
de depășire a lor
 9 cunoașterea abilităților 
de extragere a mesaju-
lui real
 9 exersarea dialogului

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Inteligenţa emotională se referă la abilitatea de 
a fi conştienţi şi de a gestiona emoţiile şi relaţiile. 
Factor esențial în succesul personal şi profesional, 
inteligenţa emoţională este cea care determină 
dacă avem sau nu succes în viaţă, nu doar IQ-ul 
personal. 

Dacă ne uităm la oamenii cu adevărat extraordi-
nari, care ne inspiră şi fac diferenţa, vom vedea că 
realizează acest lucru prin conectarea cu oamenii 
la nivel personal şi emoţional. Prin ceea ce se dife-
renţiază ei nu este IQ-ul lor, ci EQ lor - inteligența 
lor emoțională. 

INtELIgENȚA 
emoȚionaLă

CATEGORIE
manaGement
comunicare 
reLaȚii cu cLienȚii 
recruTare 
coaching 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
1 zi (8h/ zi)

 9definirea conceptului de 
inteligență emoțională
 9optimism versus pesi-
mism
 9 cele 7 categorii de emo-
ții umane
 9 viziunea personală
 9 valori, principii, puncte 
tari și talente personale
 9 validarea propriilor 
emoții cu ceilalți
 9modalităţi de gestionare 
a emoțiilor

 9 înțelegerea conceptuală 
a inteligenței emoțio-
nale
 9 recunoașterea modali-
tăților de echilibrare a 
stărilor emoționale cu 
sănătatea fizică
 9 învățarea unor tehnici 
de înțelegere și aplicare 
a inteligenței emoționa-
le la locul de muncă
 9gestionarea emoți-
ilor (personale și ale 
celorlalți)
 9 înțelegerea diferenței 
dintre optimism și 
pesimism

 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial
 9manageri de proiect 

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Leaderii sunt pentru organizații precum aerul 
pentru corp. Ele respiră prin abilitatea leaderilor 
de a-i motiva pe ceilalți pentru acțiune, schim-
bare și inovație. 

Scopul trainingului pe tema Leadership este de 
a-i ajuta pe participanți să înțeleagă diferența 
dintre leader și manageri, să învețe ce anume 

este inteligența emoțională și cum anume să se 
construiască abilitățile necesare pentru a deve-
ni leaderi mai buni. 

În plus, participanții vor învăța despre modelul 
competențelor și stilurile de leadership și-l vor 
determina pe cel propriu lor.

LEAdERshIp

CATEGORIE
manaGement

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2,5 zile (8h/ zi)

 9principiul lui Peter 
 9modelul competențelor
 9diferența dintre mana-
ger și leader
 9 introducere în inteligen-
ța emoțională
 9 stiluri de leadership
 9mesaje convingătoare 
prin comunicare inspira-
țională
 9 viziunea, misiunea, 
echipa și munca

 9 îmbunătățirea cunoștin-
țelor despre modalitățile 
de motivare a oamenilor 
pentru obținerea de 
rezultate superioare
 9 înțelegerea modalităților 
de a deveni un leader 
mai bun 
 9 îmbunătățirea conștiin-
ței de sine și a abilităților 
de relaționare
 9 câștigarea unui mai 
mare impact în comu-
nicare

 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

În structura economică actuală sunt foarte puți-
ne locurile care nu solicită lucru în echipă. Și chiar 
dacă oamenii susțin că știu multe despre lucrul în 
echipă, realitatea ne oferă exemple ale faptului că 
unii nu sunt conștienți de diferențele dintre mem-
brii echipei. 

De asemenea, uneori, oamenii nu sunt conștienți 
ce înseamnă comunicarea, performanța și moti-
varea echipei, teme de mare importanță pentru 
fiecare membru al echipei nu doar pentru mana-
gerul acesteia. 

LUCRUL 
în echipă

CATEGORIE
manaGement 
neTWorking 
comunicare 
negociere

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9dinamica grupului
 9 construirea pe baza 
diferențelor (valorile 
generațiilor, diferențele 
culturale, rolurile în 
cadrul echipei)
 9 explorarea Inteligenței 
emoționale (tipuri de 
inteligență, EQ, IQ și 
succesul)
 9 comunicarea eficientă în 
cadrul echipei (comuni-
carea organizatională și 
interpersonală, bariere,  
feedback)
 9performanță și motivare 
(teorii ale motivației, 
matricea performanței)

 9mai buna înțelegere a 
rolurilor în echipă
 9 creșterea responsabili-
tății faţă de performan-
ța echipei
 9 îmbunătățirea comuni-
cării în echipă
 9 înțelegerea diferențelor 
dintre membrii echipei 
și folosirea acestora 
pentru a construi în 
avantajul echipei 

 9public general 
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Prin fixarea corectă a unor obiective, jumătate 
din muncă este deja realizată! 

Programul Management prin obiective propu-
ne participanților exersarea capacității de a fixa 
obiective măsurabile și tangibile. 

De asemenea, cursul oferă participanților intru-
mente valoroase pentru a înțelege și relaționa 
în mod eficient cu echipele din care fac parte 
sau pe care le conduc. 

MANAGEMENT 
prin obiecTive

CATEGORIE
manaGement

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2,5 zile (8h/ zi)

 9 tehnica managementu-
lui prin obiective
 9 stabilirea obiectivelor 
SMART
 9 legătura dintre obiecti-
vele echipei şi strategia 
companiei
 9 implementarea planu-
rilor
 9 standarde de perfor-
manţă
 9 trecerea în revistă a 
instrumentelor mana-
geriale: empowerment, 
feedback, coaching
 9 raportarea şi deţinerea 
controlului

 9 vor fi mai bine echipaţi 
pentru atingerea scopu-
rilor stabilite
 9 vor învăţa să cuantifice 
mai bine performanţa
 9 vor învăţa cum să cree-
ze un climat productiv
 9 vor fi mai uşor de imple-
mentat follow up-ul şi 
asumarea responsabili-
tăţii în activitatea zilnică

 9 team leaderi/ supervi-
sors/ managers
 9 angajaţi cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

        (50% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Toţi experimentăm conflictul. Ne certăm cu soţii 
noştri, nu suntem de acord cu prietenii şi uneori, 
chiar ne certăm cu străinii în parcare. De cele mai 
multe ori pierdem din vedere faptul că tot acest 
conflict este normal. 

Atâta timp cât oamenii sunt individualităţi diferi-
te, va exista potenţial de conflict. Din moment ce 
nu se poate preveni conflictul, cel mai important 

lucru este să învăţăm cum să îl gestionăm con-
structiv. Pentru rezolvarea conflictului este nevoie 
de deschidere, disciplină şi creativitate. Respectul 
pentru alte persoane şi adoptarea atitudinilor 
nonjudicative permite oamenilor să lucreze în be-
neficiul reciproc. 

Acest curs se axează pe tehnicile de gestionare 
optimă a conflictului.

MANAGEMENTUL 
conflicTului

CATEGORIE
manaGement 
comunicare 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 aspecte pozitive şi ne-
gative ale conflictului
 9 tipuri de conflict
 9 fereastra Johari
 9 cele cinci etape ale 
conflictului
 9 aspecte ale comunicării 
în gestionarea schim-
bării
 9 stabilirea normelor
 9modalităţi de inter-
venţie în rezolvarea 
conflictelor

 9 înţelegerea conflictului 
şi a modalităţilor de 
escalare 
 9 recunoaşterea celor 
cinci stiluri cele mai 
comune de rezolvare a 
conflictelor şi când să fie 
folosite
 9 creşterea fluxului de 
informaţii pozitive, prin 
abilitati de comunicare 
non-verbale şi verbale
 9dezvoltarea de tehnici 
eficiente pentru strate-
gii de intervenţie
 9gestionarea conflictelor 
pentru îmbunătăţirea 
performanţei la locul de 
muncă 

 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial
 9manageri de proiect

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Managementul riscului este o tematică de inte-
res general, indiferent de mărime, complexitate 
și industrie. Deși inițial managementul riscului 
atrăgea numai atenția instituțiilor financiare, în 
prezent multitudinea, frecvența și impactul di-
verșilor factori ce perturbă activitatea compani-
ilor și chiar instituțiilor guvernamentale, relevă 
importanța critică a managementului riscului 
ca o modalitate de menținere a activităților și 
rezultatelor acestora la nivelele așteptate.

Cursul se adresează celor interesați de înțele-
gerea și aplicarea generică a principiilor și me-
todologiei managementului riscului – cu accent 
pe standardul ISO 31000 dedicat acestui dome-
niu. Deși sunt recomandate cunoștințe gene-
rale prealabile despre managementul riscului, 
acestea nu sunt obligatorii. Având în vedere ca-
racterul deschis al cursului și diversitatea expe-
riențelor participanților, propunem o abordare 
flexibilă ce se poate aplica în diverse situații și 
industrii.

MANAGEMENTUL
riscului 
și iso 31000

CATEGORIE
manaGement
aBiLităȚi speciaLe

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9bazele managementului 
riscului 
 9definiția, natura și 
impactul riscurilor
 9principii de manage-
mentul riscului
 9 introducere în concep-
tele și metodele ISO 
31000
 9managementul riscului 
– aplicabilitate
 9metodologia manage-
mentului riscului
 9 implementarea standar-
dului ISO – cerințe

 9 însușirea definițiilor și 
principiilor agreate de 
Institutul de Manage-
mentul Riscului (IRM)
 9prezentarea și însușirea 
formularelor generice 
aplicabile în manage-
mentul riscului
 9 aprofundarea cunoști-
ințelor prin exemple din 
diferite industrii

 9 cei interesați de 
înțelegerea și aplicarea 
generică a principiilor 
și metodologiei de 
managementul riscului 
– cu accent pe standar-
dul ISO 31000 dedicat 
acestui domeniu.

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (50% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Schimbarea a devenit în ultimul timp o provocare 
universală, iar oamenii au fost forţaţi să accepte 
schimbarea cu mare viteză în aproape toate as-
pectele vieţii lor. 

Unii s-au adaptat mai bine identificând chiar cele 
mai bune oportunități, în timp ce alţii n-au reuşit 
încă să găsească cele mai bune modalități de a 
face față noului. 

Acest curs are ca scop clarificarea elementelor 
declanşatoare ale schimbării organizaţionale şi a 
modului în care răspund oamenii din organizaţii la 
provocările aduse de schimbare. 

În același timp, programul își propune șă antrene-
ze participanţii prin folosirea mijloacelor practice 
de a planifica şi implementa cu succes schimba-
rea. 

MANAGEMENTUL 
schimBării

CATEGORIE
manaGement 
neTWorking

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 schimbarea în organiza-
ţii (ce se aşteaptă, de ce 
să se teamă, schimbări 
tipice)
 9procesul schimbării (3 
perspective: propria 
persoană, echipa/orga-
nizaţia, societatea)
 9partea emoţională a 
schimbării
 9gestionarea procesului 
schimbării
 9 aspecte ale comunicării 
în gestionarea schim-
bării

 9 înțelegerea procesului 
schimbării
 9 însușirea modalităților 
de depășire a barierelor 
schimbării
 9 însușirea modalităților 
de construcție de alian-
țe în vederea facilitării 
schimbării
 9 învățarea modalităților 
de comunicare pentru 
realizarea cu succes a 
schimbării

 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial
 9manageri de proiect

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest curs dorește să-și aducă contribuția la 
prevenirea creșterii nivelului de stres și la îm-
bunătățirea calității vieții, ceea ce se va reflecta 
pozitiv asupra calității muncii realizate de anga-
jați. 

Totodată, cursul ajută angajații să devină con-
știenți că trebuie să ia în considerare stresul în 
mod serios și să-și însușească instrumentele 
necesare ținerii lui sub control.

MANAGEMENTUL 
sTresului

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9 ce este stresul
 9 cauze ale stresului la 
muncă
 9 reacția la stres
 9 stresul și sănătatea
 9 stresul și performanța în 
activitatea profesională
 9managementul stresului
 9 construirea scutului de 
apărare
 9pierderea sentimentului 
de fericire

 9 creșterea performanței 
individuale
 9 creșterea gradului de 
responsabilitate 
 9 controlul stresului și 
reducerea incidenței 
situațiilor stresante
 9 creșterea gradului de 
satisfacție în muncă

 9public general 
 9personal din cadrul 
serviciului clienți
 9 angajați implicaţi în 
echipe de proiect 
 9 team leaderi/supervi-
sori/manageri
 9personal de marketing/
vânzări

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Mulți oameni cred că relațiile de business se re-
feră la vinderea unor produse sau servicii, dar, de 
cele mai multe ori, este vorba despre construirea 
unor relații și prezentarea companiei într-o mani-
eră atractivă. De fapt, business înseamnă gradul 
de dezvoltare pe care-l poate atinge o afacere. 
Și pentru a atinge acest deziderat, interacţiunea 
este necesară. 

Networking (construirea unei rețele de relații) este 
de fapt răspunsul pentru această dezvoltare. Re-
lațiile de afaceri sunt întotdeauna relații interuma-
ne și este important să avem acest lucru în minte. 
Acest curs este despre inteligența socială, care 
este un factor cheie pentru dezvoltarea afacerii și 
a abilităților necesare construirii și menținerii rela-
țiilor necesare.

NETwORkING 
& reLaȚiiLe 
de afaceri

CATEGORIE
manaGement 
neTWorking
reLaȚii cu cLienȚi

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9networking și activita-
tea de lobby
 9 eticheta în afaceri
 9dezvoltarea și menține-
rea relațiilor de afaceri
 9 cooperarea în cadrul 
echipei și între echipe
 9 inteligența socială și 
cum s-o dezvoltăm
 9modele de comporta-
ment social: Anthony 
Gregory Model, DISC 
Model,  Merrill - Reid 
Model
 9 adaptarea la diferite 
tipuri de comportament 
social
 9 lărgirea rețelei de relații

 9o mai bună integrare 
în cadrul echipei/orga-
nizației și colaborarea 
eficientă cu colegii
 9 învățarea modului de a 
crea o rețea de afaceri
 9 însușirea unui compor-
tament orientat către 
afaceri prin învățarea 
etichetei în afaceri
 9mai buna înțelegere 
a diferitelor tipuri de 
personalitate 
 9 extinderea grupului 
social ceea ce poate 
influența viitoarele 
colaborări în afaceri

 9public general
 9 echipe de proiect
 9 team leaderi/ supervi-
sori/manageri
 9 angajați cu potențial
 9marketing/ PR/membrii 
echipelor de vânzări

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Persuasiunea reprezintă acţiunea de influenţa-
re a atitudinilor şi comportamentelor unor per-
soane, în vederea producerii acelor schimbări 
care sunt concordante cu scopurile sau intere-
sele agentului iniţiator (persoane, grupuri, insti-
tuţie sau organizaţie politică, socială, culturală, 
comercială, etc). 

Persuasiunea trebuie privită ca o activitate de 
convingere opusă impunerii sau forţării unei 

opţiuni, organizată astfel încât să ducă la adop-
tarea personală a schimbării aşteptate.

Trainingul îşi propune să ofere participanţilor 
posibilitatea de a exersa comportamente de 
persuadare şi influenţare conform tehnicilor 
care pot fi transferate în diverse domenii de 
activitate: vânzări, management, publicitate, 
marketing, relaţii publice etc.

PERSUASIUNE 
și infLuenȚare

CATEGORIE
comunicare 
negociere 
manaGement

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9persuasiunea – artă sau 
ştiinţă
 9persuasiunea, tehnică 
specifică de comunicare
 9negocierea prin persua-
siune şi influenţare
 9 atingerea obiectivelor
 9persuasiunea şi inte-
resele
 9 tehnici de manipulare

 9dobândirea unei largi 
perspective informaţi-
onale asupra nevoilor şi 
intereselor tuturor celor 
implicaţi în activităţi în 
care sunt necesare abi-
lităţile de persuasiune şi 
influenţare
 9dezvoltarea abilităţii de 
a identifica mecanisme 
de aplicare a compor-
tamentelor de persua-
siune
 9pregătirea efectivă 
pentru persuasiune 
 9dezvoltarea abilităţilor 
de persuasiune 

 9public general
 9personal din domeniile 
marketing/PR/vânzări/
management/psiho-
logie la nivel începător 
sau mediu 

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

În mod cert, nimănui nu-i plac prezentările plicti-
sitoare! Acest curs se concentrează pe elementele 
esențiale legate de pregătirea și livrarea unor pre-
zentări eficiente, folosind suportul vizual. Temele 
de training includ utilizarea limbajului corporal, 
contactul vizual, variațiile vocale, ca și structurarea 
prezentărilor și stăpânirea nervozității.

Prin exerciții interactive, participanții învață stra-
tegii pentru a livra mesaje puternice și clare, fie 
unui singur ascultător sau unei audiențe de câte-
va sute de ascultători. Pe parcursul programului 
toți participanții vor livra prezentări care sunt în-
registrate pe casetă și apoi redate pentru analiza 
propriei prestații în cadrul grupului.

pREzENtĂRI 
de impact

CATEGORIE
comunicare

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
8 - 10 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile (8h/ zi)

 9 importanța comunicării 
vizuale
 9 cum se obține impact 
prin structurarea de 
prezentări PowerPoint 
atractive
 9 cum se susține o pre-
zentare utilizând Video 
proiectoare
 9 cum se dezvoltă și 
structurează conținutul 
unei prezentări
 9pregătirea discursului și 
a prezentării
 9 tehnici pentru livrarea 
prezentării
 9deținerea controlului 
(emoții, timp, gestionarea 
întrebărilor și provocărilor 
venite din public)

 9 îmbunătățirea comuni-
cării folosind suportul 
video
 9 însușirea modalităților 
de a structura mai bine 
prezentările pentru a 
veni în întâmpinarea 
nevoilor audienței
 9 însușirea modalităților 
de control a emoțiilor 
și păstrarea atenției 
ascultătorilor
 9 Intensificarea impactului 
prezentărilor

 9public general
 9 angajați care trebuie să 
structureze și să susțină 
prezentări
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9marketing/ PR/ echipe 
de vânzări
 9 traineri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (70% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Sunt câteva lucruri fundamentale legate de cli-
enți pe care n-ar trebui să le uităm niciodată. 
Spre exemplu, ei sunt cei care ne furnizează 
veniturile, 96% dintre clienții nemulțumiți nu 
se plâng, ci pur și simplu pleacă în altă parte. 
Sau faptul că un client mulțumit vorbește des-
pre acest lucru altor 3 potențiali clienți, iar un 

client nemulțumit vorbește despre asta altor 11 
persoane. 

Acestea sunt motive suficiente pentru ca fieca-
re angajat să-și respecte clienții și să se strădu-
iască să le îndeplinească nevoile la cel mai înalt 
nivel.

RELAȚIILE 
EfICIENTE 
cu cLienȚii

CATEGORIE
reLaȚii cu cLienȚi

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile (8h/ zi)

 9 clienți interni/externi
 9mulțumirea clienților
 9 surse generatoare de 
satisfacţie a clientului
 9maniera de a lucra 
având clientul final în 
minte
 9 standardele serviciilor 
de top
 9maniera de a trata clien-
tul în mod profesionist
 9modul de gestionare a 
problemelor și reclama-
țiilor

 9 îmbunătățirea per-
formanței activității 
profesionale 
 9 înțelegerea detaliată a 
solicitărilor clienților 
 9 îmbunătățirea serviciului 
de asistență a clienților 
 9 asumarea responsabi-
lității 
 9 coordonarea în interior 
a activităților

 9public general
 9 angajați la început de 
carieră
 9 angajați implicaţi în 
echipe de proiect 
 9 team leaderi/supervi-
sori/manageri
 9marketing/ PR/servi-
ciul clienți/ echipe de 
vânzări

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Într-un mediu de afaceri extrem de competitiv se 
poate câştiga o poziție dominantă în piață prin 
două elemente, preţul şi/sau valoarea adăugată. 
Valoarea adăugată este principalul element de 
diferenţiere față de competiție. Crearea unei baze 
solide din punctul de vedere al asigurării unor 
servicii de calitate pentru clienţi susține realizarea 
obiectivelor companiei printr-un mediu profesio-
nal şi o orientare puternică către client, va struc-
tura interacţiunea cu clienţii şi va oferi servicii de 

calitate atașate produselor companiei. 

În cadrul acestui curs participanţii își vor însuși 
elementele de bază ale activităţii de asigurare a 
asistenţei pentru clienţi, vor înțelege importanţa 
departamentului de suport clienți în cadrul ciclului 
de business, vor învăța să înțeleagă nevoile cli-
entului, cum să interacţioneze, trateze şi să ofere 
soluţii profesionale pentru menținerea clienților și 
asigurarea unor cicluri repetitive de vânzări.

sAtIsfACȚIA 
CLIENȚILoR
fundamente

CATEGORIE
reLaȚii cu cLienȚi

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
1 zi  (8h/ zi)

 9 construirea unei relaţii 
profesionale cu clienţii
 9poziționarea așteptărilor 
clientului și livrarea ser-
viciilor conform nivelului 
de calitate promis
 9 importanţa înţelegerii 
corecte a problemei şi 
nevoilor clientului
 9dublu rol, reprezentarea 
companiei în exterior şi 
a clientului în interior
 9 cele mai bune practici în 
construirea unei relații 
de durata cu clientul 

 9dezvoltarea abilităților 
de comunicare cu clienţii 
externi şi interni
 9 înţelegerea rolului de 
membru al echipei de 
servicii pentru clienți şi 
asumare responsabilită-
ţilor corespunzătoare
 9 respectarea standarde-
lor de calitate promise 
clienților, gestionarea 
profesională a  angaja-
mentelor şi a termene-
lor de livrare
 9 transformarea unei 
probleme cauzate de 
produsul vândut într-o 
experienţă pozitivă

 9personalul recent an-
gajat în organizația de 
servicii client
 9 angajaţii care interacţi-
onează cu clienţii fără a 
presta direct servicii de 
suport

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (50% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest curs practic este un simulator, o platfor-
mă eficientă de învăţare și dezvoltare a  abili-
tăţilor de management a afacerii, prin consoli-
darea cunoştinţelor teoretice ale participanţilor. 

Simulatorul prezintă un model realist a 5 corpo-
raţii virtuale, aflate în competiţie pe o piaţă vir-
tuală. Periodic, participanţii, care sunt grupaţi 
în echipe de câte 4-5 persoane reprezentând o 
companie, au de luat decizii de business pen-
tru a câştiga o cotă de piaţă mai mare decât a 

celorlalte echipe şi pentru a face profit. Astfel, 
capătă o experienţă relevantă în domeniul de-
ciziilor de business în condiţii lipsite de risc, prin 
intermediul unui joc competitiv şi dinamic. Se-
siunile jocului sunt separate de scurte “pastile” 
teoretice, prezentate de trainer. 

Cursul este un mijloc eficient pentru a consolida 
abilităţile financiare şi de afaceri ale participan-
ţilor; pe scurt – se învaţă business practicând 
business.

SIMULARE de 
CoNdUCERE 
a afacerii

CATEGORIE
manaGement 
anTreprenoriaT

CAPACITATE  
20 - 25  participanţi

dURAtĂ
5 zile  (8h/ zi)

 9 recunoaşterea şi pre-
zentarea cadrului unei 
afaceri de succes
 9prezentarea intercone-
xiunilor din domeniul 
Business Management
 9definirea strategiilor şi 
scopurilor în afaceri şi 
aplicarea lor în mediul 
economic simulat 
 9prezentarea impactu-
lui câtorva parametri 
economici în luarea 
deciziilor în afaceri 
 9principiile de bază în 
marketing
 9 comportamentul şi de-
ciziile complexe într-un 
mediu de afaceri nesigur

 9 învaţă să păstreze con-
trolul afacerii în situaţii 
dificile
 9 învaţă să vadă cadrul 
general, astfel încât să ia 
decizia corectă
 9dezvoltă capacitatea de 
a gândi şi acţiona într-o 
manieră interdisciplinară 
 9dezvoltă metode de a 
defini şi rezolva proble-
mele
 9 îmbunătăţeşte abilităţile 
de lucru în echipă
 9 exersează luarea decizi-
ilor în grup şi utilizează 
computerul fiind asistat 
de modele
 9 exersează abilităţile de 
prezentare

 9 angajaţi cu potențial
 9 team leaderi
 9 supervisori
 9manageri

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (80% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Comunicare eficientă pentru negocieri de success 
este un training despre dinamica negocierii. Acest 
curs profund interactiv, cu o puternică compo-
nentă practică foloseşte studiile de caz şi jocurile 
de rol pentru a-i ajuta pe participanţi să acumu-
leze experienţa necesară în folosirea tehnicilor de 
negociere verificate. 

Trainingul clarifică, de asemenea, problemele 
legate de adoptarea diferitelor stiluri compor-
tamentale şi a rezultatelor pozitive generate de 
bunele abilitaţi de comunicare utilizate în situaţiile 
de negociere.

Abilităţi 
de negociere 
(ComuniCare efiCentă 
pentru 
negocieri de succes)

CATEGORIE
negociere

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile  (8h/ zi)

 9 ce este în spatele proce-
sului de negociere
 9 fazele negocierii
 9puterea în negociere
 9 soluţiile de compromis

 9 abilități de pregătire a 
negocierilor
 9 însușirea unor strategii 
de autocunoaştere
 9 capacitatea de identifi-
care a punctelor forte şi 
slăbiciunilor partenerilor 
de negociere
 9obţinerea de soluţii prin 
tehnica compromisului
 9 identificarea şi evitarea 
practicilor incorecte

 9 supervizori/ manageri
 9 achiziţii/ echipe de 
vânzări
 9 echipe de proiect

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Astăzi vânzarea nu este pur şi simplu efortul 
de a convinge un client să cumpere un anumit 
produs. 

Un consultant de vânzări de succes funcţionea-
ză, mai degrabă, ca un consultant pentru client, 
folosindu-se de răbdarea şi de abilităţile sale 
special pentru a indentifica, în primul rând, ce 

anume doreşte şi are nevoie clientul, pentru ca 
apoi să-l ajute pe client să şi obţină acel lucru. 

Acest modul de training de vânzări, oferă par-
ticipanţilor posibilitate de a învăţa cum pot de-
veni “experţi” în clienţi şi cum să construiască 
relaţii de afaceri de lungă durată. 

AbILItĂţI 
EsENţIALE 
pentru 
vânzări de succes

CATEGORIE
vânzări

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
5 zile  (8h/ zi)

 9principiile unei vânzări 
profesioniste
 9 vânzarea tranzacţio-
nală versus vânzarea 
consultativă
 9 abilităţi şi tehnici de 
comunicare ale Super-
starurilor din vânzări
 9preţ versus cost
 9 adaptarea stilului la 
profilul clientului (meto-
dologia DISC)
 9 limbajul corpului, comu-
nicarea non verbală şi 
vânzările
 9 cum să gestionăm 
clienţii dificili

 9 asimilarea de cunoştin-
ţe despre procesele şi 
strategiile de vânzări
 9 însuşirea de tehnici de 
vânzări
 9 îmbunătăţirea abilităţi-
lor de vânzări
 9 îmbunătăţirea şanselor 
de a convinge clienţii

 9public general
 9marketing/ PR/ vânzări/ 
echipe de achiziţii la 
nivel de începători sau 
mediu  

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (50% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Când un proiect este ratat, de multe ori problema 
nu este legată de concept, ci de proces. Pentru ca 
o mare idee să obțină mari rezultate, trebuie să fie 
sprijinită de o foarte bună echipă de proiect cu un 
program eficient de gestionare a proiectului. 

Acest training îi ajută pe participanți să poată al-
cătui o strategie eficientă care va conduce echipa 
de proiect spre obținerea succesului și oferă primii 
pași în demersul de a deveni profesioniști certifi-
cați PMI. 

BAzELE 
managementului 
de proiect 
(Project ManageMent 
Quickstart)

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
9 - 15 participanţi

dURAtĂ tRAININg
3 zile   (8h/ zi)

 9 înțelegerea definițiilor 
specifice PM, acronime 
și terminologie
 9punerea la dispoziția 
cursanților a cunoștin-
țelor necesare pentru a 
iniția, planifica, executa, 
controla, monitoriza și 
încheia cu succes un 
proiect
 9pregătirea cursanților 
pentru a monitoriza, 
controla și raporta 
costurile proiectului, a 
programului și niveluri-
lor de performanță
 9dezvoltarea și rafinarea 
abilităților necesare 
pentru dezvoltarea 
documentelor de PM 

 9dezvoltarea abilităților 
necesare realizării unui 
proiect
 9 înțelegerea obiectivelor 
unui proiect
 9 creșterea performanței 
echipelor implicate în 
activități de gestionare 
a proiectelor
 9 creșterea nivelului de 
comunicare și a activită-
ților din cadrul echipei
 9 eficientizarea procesului 
de execuție a proiectului

 9personal al echipelor de 
project management/ 
manageri de resurse/ 
junior project managers
 9 team leaderi/ supervi-
sori/ manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

A vinde unui client o dată o marfă este rezulta-
tul marketingului; să-i vinzi în mod repetat este 
rezultatul unei bune cunoaşteri a practicilor de 
vânzare şi a negocierilor de succes. 

Acesta este un program intensiv care oferă po-
sibilitatea de a accede la tehnicile care produc 
rezultate pozitive în vânzări şi a fost structurat 
pe baza celor mai bune practici aplicate de ne-
gociatori de succes. 

Participanţii învaţă cum să pună clienţilor între-
bările potrivite şi să le asculte nevoile. De ase-
menea, sunt abordate tematici legate de persu-
asiune și psihologia vânzării. 

Acest modul ajută participanţii să înveţe cum 
să identifice ce anume valorizează cu adevărat 
clientul şi cum anume pot crea soluţii favorabile 
ambelor părţi, astfel câștigând din negocierea 
de vânzări.

CELE MAI BUNE 
PRACTICI 
de negociere 
în vânzări

CATEGORIE
vânzări 
negociere

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile  (8h/ zi)

 9pregătirea efectivă a 
negocierii
 9 tactici de negociere
 9 tranziţia de la susţinerea 
valorii la crearea valorii
 9 transformarea relaţiilor 
provocatoare în relaţii 
recompensatoare
 9 înţelegerea stilurilor de 
negociere personale şi 
impactul lor
 9 arta şi ştiinţa persua-
siunii
 9negocierile inter-cul-
turale
 9 comportamentul cu 
negociatorii dificili

 9o mai largă perspec-
tivă asupra nevoilor şi 
intereselor tuturor celor 
implicaţi în vânzări
 9dezvoltarea abilităţii de 
a crea soluţii satisfăcă-
toare pentru ambele 
părţi implicate în proces
 9 crearea unui climat 
favorabil negocierilor
 9pregătirea efectivă pen-
tru negocieri, identifica-
rea barierelor şi crearea 
tacticilor de negociere
 9dezvoltarea abilităţilor 
de persuasiune

 9public general
 9marketing/ PR/ vânzări/ 
echipe de achiziţii la 
nivel de începători sau 
mediu

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (50% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

În procesul de achiziție buyerul este întotdeauna 
în poziția de a găsi furnizorul care să îndeplinească 
condițiile cerute de clienții interni, să asigure cali-
tatea excelentă a produselor sau serviciilor, dar și 
să fie eficient din punct de vedere al bugetului și al 
condițiilor contractuale. 

Acest curs conține o parte consistentă legată de 
înţelegerea nevoilor clienţilor interni, şi o a doua 
parte, care oferă un instrument util de negociere 
cu furnizorii condiţiile optime pentru companie.

COMUNICARE 
şi NEGOCIERE
pentru buyeri

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile   (8h/ zi)

 9procesul comunicării și 
achizițiile
 9 etapele procesului de 
comunicare
 9 tehnici de impact 
pentru înțelegerea 
solicitărilor în comuni-
cările cu clienții interni 
- solicitarea informaţiei 
şi ascultarea activă
 9 tehnici pentru transmi-
terea corectă a solicitări-
lor către furnizori, clari-
ficarea şi confirmarea, 
verificarea înţelegerii 
mesajului
 9 formulări de business 
pentru diferite subiecte 
abordate în comunicare
 9 tehnici de negociere

 9 accelerarea procesului 
de înțelegere a nevoilor 
clientilor interni 
 9 identificarea exactă 
a cerințelor legate de  
produsele/ serviciile 
necesare
 9 însușirea conceptului de 
valoare vs. preț
 9 eficiență în negocierea 
prețului, termenelor și 
condițiilor dorite

 9buyeri şi project ma-
nageri
 9persoane implicate în 
negocierea achiziționării 
de produse și servicii 
 9negocieri interne

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

acesta este un program deosebit de interactiv, pre-
gătit pe baza unei curricule americane. The Global 
Career Development Facilitator (GCDF) a început 
în SUA în 1997 ca o inițiativă comună a Center for 
Credentialing and Education (CCE), National Career 
Development Association și National Occupational 
Information Coordinating Committee. De atunci, 
programul GCDF a crescut și s-a maturizat, oferind 
la ora actuală programe adaptate la specificul na-
țional în peste 14 țări. Rolul principal al GCDF este 
de a facilita accesul clienților la oportunitățile pro-

fesionale existente pe piața muncii și sprijinirea lor 
în procesul de dezvoltare personală și profesională. 
Acest program extensiv este construit pentru a-i 
ajuta pe profesioniștii din domeniul consilierii în ca-
rieră, managerii de echipe și profesorii să-și dezvol-
te abilități specifice în domeniul dezvoltării carierei 
ca o completare a pregătirii lor profesionale care, 
în multe situații, îi pune în postura de a acționa în 
calitate de consilieri în carieră. Absolvenții acestui 
program obțin o dublă certificare: ANC și EBCC & 
CCE (entitatea americană de certificare)

CONSILIERE 
în CARIERĂ 
gCdf 
(GLoBaL career 
deveLopment 
faciLitator)

CATEGORIE
cursuri open

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
65 de ore de întâlniri față în față 
pe o perioadă de aproximativ 3 luni. 

 9 teorii ale dezvoltării în 
carieră

 9 abilități de consiliere
 9 diversitate
 9 instrumente de evaluare și 
abilități

 9 mijloace tehnice în con-
siliere

 9 informații de pe piața 
muncii

 9 căutarea unui loc de muncă
 9 abilități de training
 9 programe de dezvoltare a 
carierei

 9 promovarea serviciilor de 
consiliere în carieră

 9 consultanţă
 9 etică și prevederi legislative 
în consilierea în carieră 

 9 dezvoltarea unui mod 
sistemic de gândire și a unei 
atitudini pragmatice în abor-
darea domeniului dezvoltării 
profesionale, a managemen-
tului carierei și a problemelor 
legate de piața muncii

 9 studierea teoriilor dezvoltării 
în carieră, abilităților în teh-
nici de consiliere, comunicare 
inter-personală și tehnici de 
evaluare

 9 capacitatea de a consilia/
orienta în privinţa situaţiilor 
de carieră

 9 absolvenții pot beneficia de 
dublă certificare:

 � anC (autoritatea nați-
onală pentru Calificări) 
- certificat recunoscut 
de Ministerul Muncii și 
ministerul Educației și 
codul COR 242306 

 � cce, pentru calitatea de 
consultant gcdF.

 9 personal RU
 9 consilieri școlari/universitari
 9 profesori 
 9 coaches
 9 team leaderi/supervisori/
manageri

 9 angajați cu potențial

 9 Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 

Trainingul în clasă este completat de studiu individual, practică 
și rezolvarea unui caz de consiliere în carieră, investiția totală 
de timp fiind de 120 de ore.



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Train-the-Trainer este un training interactiv care 
oferă participanților cunoștințele și instrumentele 
necesare pentru a deveni capabili să conducă trai-
ninguri sau să faciliteze sesiuni de lucru, indepen-
dent de tematica lor. 

Participanții învață, practicând susținerea de pre-
zentări și exersând abilitățile de predare în condiții 
care simulează un mediu real de training, exerci-
țiile fiind înregistrate pe suport video și analizate 
ulterior. 

TRAIN 
ThE TRAINER
curs formator

CATEGORIE
cursuri open

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile   (8h/ zi)

 9 cum învață adulții
 9 structura unei sesiuni 
de training
 9metode de training
 9 cum să se structureze 
exercițiile
 9 tehnici de facilitare a 
trainingului
 9gestionarea participan-
ților dificili
 9 aranjarea spațiului de 
training
 9 aspect specific ale trai-
ningurilor virtuale
 9măsurarea eficienței 
unei sesiuni de training

 9 învățarea modalităților 
de conducere a unei 
sesiuni de training (față 
în față și virtuale)
 9 îmbunătățirea tehnicilor 
de transfer de cunoș-
tințe
 9 îmbunătățirea abilități-
lor de comunicare
 9 învățarea tehnicilor de 
facilitare

 9 traineri/trainer interni
 9manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Cursul Project Management pentru proiecte IT 
este un curs dedicat angajaţilor din departa-
mentele IT şi din companiile IT&C care derulea-
ză proiecte. 

Curricula este 100% compatibilă cu cea impu-
să de CompTIA pentru certificarea CompTIA 
Project+, iar materialele de curs utilizate sunt 
autorizate ca fiind CompTIA Approved Quality 
Content.

PROjECT 
MANAGEMENT 
pentru iT 
compTia projecT +

CATEGORIE
manaGement 
aBiLităȚi speciaLe 
Tehnologii

CAPACITATE  
9 - 12  participanţi

dURAtĂ
2 zile  (8h/ zi)

 9definiții de planificare, 
acronime și termino-
logie specifică pentru 
Project Management în 
domeniul IT
 9 structurarea și imple-
mentarea proiectelor 
prin folosirea tehnicii 
CompTIA Project+
 9monitorizarea, controlul 
și raportarea costurilor 
proiectului, programă-
rilor și a nivelurilor de 
calitate/performanță 
pentru atingerea obiec-
tivelor proiectului

 9 însuşirea unui vocabular 
comun specific proiec-
telor IT
 9 cunoaşterea practicilor 
şi tehnicilor de manage-
ment de proiect IT
 9 învaţă să planifice, să 
execute şi să monitori-
zeze un proiect
 9 învaţă cum să gestio-
neze eficace cererile de 
schimbare 
 9 câştigă cunoştinţele 
necesare pentru califi-
care ca Manager pentru 
proiecte IT
 9 câştigă cunoştinţele 
necesare certificării 
compTia project+ şi 
pentru certificare de 
manager de proiect 
după standardul anc

 9membrii echipelor de 
project management 
 9 team leaderi /supervi-
sori /manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Noi toți știm că ”banii fac să se învârtească lumea”, 
ceea ce în practica afacerilor înseamnă că cei care 
știu detalii despre lumea finanțelor au șanse mai 
mari de a-și conduce mai bine afacerile și să ia de-
cizii bune de afaceri. 

Acest curs furnizează o prezentare concisă și lim-
pede a instrumentelor specifice și a rațiunilor fo-
losite pentru a prevedea și măsura performanța 

financiară. Participanții la acest training vor fi ca-
pabili să gestioneze mai bine planificarea, inclusiv 
cea mai importantă provocare de business din 
zilele noastre – managementul fluxului de lichi-
dități. 

Pentru a construi o puternică echipă de manage-
ment, Finanțe pentru nefinanțiști este primul pas. 

fINANţE 
pentru 
nefinanţişti

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile   (8h/ zi)

 9un vocabular comun de 
termeni financiari cheie
 9 înțelegerea fluxurilor 
financiare ale unei 
companii
 9 înțelegerea celor trei de-
clarații financiare cheie
 9prezentarea criteriilor 
practice pentru luarea 
cu success a deciziilor 
generatoare de impact 
financiar

 9 înțelegerea laturii finan-
ciare a afacerii
 9o mai bună evaluare a 
performanței afacerii
 9 înțelegerea parametrilor 
care sprijină deciziile de 
afaceri
 9maximizarea rezultate-
lor deciziilor

 9membrii echipelor de 
project management 
 9 team leaderi/supervi-
sori/manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (70% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest curs se concentrează pe pregătirea în 
vederea conducerii interviului de angajare, pre-
cum şi implementarea acestuia, cu accent pe 
formularea eficientă a întrebărilor astfel încât 
să devină valoroase raportându-le la obiective. 

De asemenea, vor fi practicate şi tehnici speci-
fice ale interviului de tip comportamental. Mai 
mult, acest curs se axează şi pe exersarea teh-
nicilor de comunicare, cu precădere pe cele de 
adresare a întrebărilor.

INTERVIUL 
de ANGAjARE
instrument 
eficienT 
de recruTare

CATEGORIE
recruTare

CAPACITATE  
10 - 14  participanţi

dURAtĂ
2 zile  (8h/ zi)

 9 argumente pentru teh-
nicile comportamentale 
de interviu
 9 tehnici diverse de 
interviu
 9modalităţi de obţinere 
a rezultatelor de care ai 
nevoie
 9 abilităţile de comunicare
 9 ascultarea activă
 9 formularea întrebărilor 
de interviu
 9dezvoltarea unui format 
de interviu eficient

 9dezvoltarea unui proces 
echitabil şi coerent de 
intervievere pentru 
selectarea angajaţilor
 9utilizarea diferitelor ti-
puri de întrebări – com-
portamentale, orientate 
către rezultat
 9 îmbunătăţirea abilităţi-
lor de comunicare, care 
sunt esenţiale pentru 
un recrutor calificat
 9 cunoașterea abilităților 
de extragere a mesaju-
lui real
 9gestionarea eficientă a 
interviurilor cu candida-
ţii dificili

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (60% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acesta este un curs practic despre cum se folo-
sește MS Project 2010 într-un proiect. Îl ajută pe 
utilizator să alcătuiască un plan de acțiune, să-l 
completeze și să organizeze toate etapele care 
trebuie să fie îndeplinite pentru a atinge scopul 
proiectului. 

De la structurarea unui nou proiect, la pregătirea 
proiectului pentru a fi făcut public, alocarea re-
surselor, urmărirea progreselor, analiza costurilor, 
evaluarea calității livrabilelor și chiar gestionarea 
proiectelor multiple, Microsoft Project 2010 le 
face pe toate.

MICROSOfT 
PROjECT 
MANAGEMENT
(ms project 2010)

CATEGORIE
manaGement 
aBiLităȚi speciaLe 
Tehnologii

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
9 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile   (8h/ zi)

 9definiții de planificare, 
acronime și terminolo-
gie specifică pentru MS 
Project
 9 structurarea și imple-
mentarea proiectelor 
prin folosirea MS Project
 9monitorizarea, controlul 
și raportarea costurilor 
proiectului, programă-
rilor și a nivelurilor de 
calitate/performanță 
pentru atingerea obiec-
tivelor proiectului
 9 cum să se utilizeze 
software-ul în activități-
le zilnice

 9 câștigarea experienței 
verificate prin folosirea 
MS Project
 9dezvoltarea abilității de 
execuție a unui proiect
 9 economisirea timpului 
prin utilizarea instru-
mentelor specializate 
pentru gestionarea 
proiectelor
 9o mai bună gestionare și 
o mai mare responsabi-
litate față de resursele și 
costurile unui proiect
 9o mai bună urmărire și 
împărtășire a informației 
în cadrul proiectelor

 9membrii echipelor de 
project management 
 9 team leaderi /supervi-
sori /manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Cursul Six Sigma Green Belt îi ajută pe partici-
panți să obțină abilități avansate de rezolvare a 
problemelor, cu accent pe modelul DMAIC (De-
fine, Measure, Analyze, Improve and Control). 

Fie că este vorba despre domeniul sănătății, al 
finanțelor, producției, guvernului sau oricare alt 
tip de servicii sau industrie bazată pe producție, 
acest training este ideal pentru oricine care do-
rește să îşi dezvolte cariera. 

SIx SIGMA 
(Green BeLt)

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

CAPACITATE  
10 - 12  participanţi

dURAtĂ
5 zile  (8h/ zi)

 9prezentare a conceptu-
lui Six Sigma
 9prezentare a metodolo-
giei DMAIC 
 9beneficii financiare ale 
Six Sigma
 9 impactul Six Sigma 
asupra organizației
 9 limbajul Six Sigma

Cursanții vor învăța cum 
să utilizeze metoda Six 
Sigma pentru îmbunătăți-
rea proceselor de business, 
ca de exemplu:

 9 aplicarea procesului de 
îmbunătățire DMAIC 
 9 selectarea proiectelor de 
succes Six Sigma și ale 
echipei
 9planificarea și execuția 
proiectelor
 9 impactul proiectelor Six 
Sigma asupra perfor-
mantelor proceselor
 9 selectarea instrumente-
lor statistice adecvate

 9membri ai echipelor de 
project management 
 9manageri de calitate
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

    (70% din timp)

LIMbĂ dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Cursul Six Sigma for Executives  îi ajută pe parti-
cipanți să obțină o imagine completă asupra me-
todologiei de redesign proceser, cu accent pe mo-
delul DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve 
and Control). 

Fie că este vorba despre domeniul sănătății, al fi-
nanțelor, producției, administrației sau oricare alt 
tip de servicii sau industrie bazată pe producție, 
acest training este ideal pentru oricine dorește să 
îşi dezvolte cariera. 

SIx SIGMA 
for execuTives

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
10 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
2 zile   (8h/ zi)

 9prezentare a conceptu-
lui Six Sigma
 9prezentare a metodolo-
giei DMAIC 
 9beneficii financiare ale 
Six Sigma
 9 impactul Six Sigma 
asupra organizației
 9 limbajul Six Sigma 

Cursanții vor învăța cum 
să utilizeze metoda Six 
Sigma pentru îmbunătăți-
rea proceselor de business, 
ca de exemplu:

 9 comunicarea strategiei 
de business în întreaga 
organizație
 9 aplicarea procesului de 
îmbunătățire DMAIC 
 9 selectarea proiectelor de 
succes Six Sigma și ale 
echipei
 9planificarea și execuția 
proiectelor
 9 creșterea semnificativă 
a profitabilității prin 
intermediul proiectelor 
Six Sigma

 9manageri de operatiuni
 9manageri in domeniul 
calitatii
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (50% din timp)



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Indiferent cu ce scop este utilizată o bază de 
date – gestiune website-uri, vânzări și inventa-
re, sau chiar tradiționala listă to-do – noțiunea 
de bază este informația. 

SQL Essential Training este conceput pentru a 
ajuta utilizatorii să înțeleagă limbajul de bază 
pentru lucrul cu baze de date – SQL. 

Trainingul oferă cunoștințe solide asupra lim-
bajului și noțiuni despre calculul și mentenanța 
eficientă a datelor. 

Un exemplu din viața reală pentru construirea 
unei aplicații CRUD (Create, Read, Update, De-
lete) este, de asemenea, inclus în sesiunea de 
2 zile.

SQL@wORk

CATEGORIE
aBiLităȚi speciaLe

CAPACITATE  
15  participanţi

dURAtĂ
2 zile  (8h/ zi)

 9utilizarea declarației 
SELECT de bază
 9managementul bazelor 
de date și tabelelor
 9 lucrul cu ID-uri și indecși 
 9 funcții pentru String-uri
 9 funcții numerice
 9 funcții pentru dată și 
timp
 9 lucrul cu funcții de 
agregare

 9 înțelegerea terminologi-
ei și sintaxei SQL
 9 crearea de query-uri 
SQL de bază
 9 sortare și filtrare
 9 inserare și actualizare 
de date
 9utilizarea funcțiilor 
numerice și pentru 
string-uri
 9găsirea și ștergerea 
informațiilor-duplicat

 9 specialiști în raportare
 9designeri baze de date 
și analiști business
 9 team leaderi/supervi-
sori/manageri
 9 angajați cu potențial

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbĂ dE pREdARE 
română 



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop propune participanţilor o moda-
litate atractivă de discuţie despre abilităţile ne-
cesare oamenilor atunci când muncesc în echipă 
– construirea relaţiilor în echipă, compromisul şi 
acceptarea diferitelor puncte de vedere, drive-ul 
pentru atingerea scopurilor comune etc. 

În acest scop, participanţii vor fi asistaţi în deter-
minarea nivelului acestor abilităţi şi vor fi antrenaţi 
în exersarea lor prin metode customizate pe ne-
voile lor specifice.

AbILItĂţI 
dE LUCRU 
în echipă

CATEGORIE
neTWorking 
comunicare

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 ce este cooperarea
 9provocări şi beneficii ale 
muncii în echipă
 9modele de comunicare 
şi construirea relaţiilor 
de muncă în echipă
 9persuasiune şi influenţă 
în echipă
 9 stabilirea scopurilor 
comune echipei

 9 însușirea modalităților 
de a munci în forma 
colaborării
 9 exersarea abilităţilor de 
comunicare asertivă
 9 identificarea factorilor 
care influenţează efi-
cenţa muncii în echipă

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop propune participanţilor o mo-
dalitate atractivă de discuţie despre două con-
cepte cheie pentru reușită și mulțumire – aser-
vititate și proactivitate. Să fii asertiv înseamnă 
să spui celor din jur ce vrei, ce simţi, ce nevoi şi 
preferinţe ai, într-un fel care te ajută să şi obţii 
ceea ce dorești. Să spui clar şi cu multă încrede-
re în tine ce vrei, fără să ameninţi, fără să îl faci 
pe celălalt să se simtă inferior sau dispreţuit. 

De asemenea, să fii asertiv înseamnă să adopți 

un comportament proactiv, adică să faci lucruri-
le să se întâmple (să participi activ la strategii și 
planuri), în loc să le laşi să se întâmple de la sine 
(și să suporți consecințele).

În acest scop, participanţii vor fi asistaţi în exer-
sarea comportamentelor asertive și proactive, 
adaptate pe nevoile lor personale sau profesi-
onale.

ASERTIVITATE şi 
PROACTIVITATE

CATEGORIE
coaching 
comunicare

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 ce este asertivitatea
 9 reactivitate vs proacti-
vitate
 9 stilurile de interacțiune 
cu ceilalți
 9 respect și responsabili-
tate în relațiile cu ceilalți

 9 însușirea modalităților 
de a interacționa proac-
tiv și nu reactiv 
 9 exersarea abilităților de 
comunicare asertivă
 9 identificarea stilului 
propriu de interacțiune 
interpersonală (puncte 
tari și slabe)

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbĂ dE pREdARE 
română 



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Plăcerea de a vorbi despre propria persoană diferă 
de la un om la altul, unii se simt confortabil făcând 
asta, alţii sunt rezervaţi când vine vorba de laude-
le/recomandările propriilor realizari. Unii se cunosc 
pe sine foarte bine în timp ce alţii sunt nesiguri în 
privința propriilor calități.

Autoevaluarea este un important instrument de 
autocunoaştere, care ajută oamenii să se dezvol-
te într-un anumit domeniu sau să decidă asupra 

unor activităţi. Există o multitudine de tehnici de 
autocunoaştere, de la cele axate pe personalitate 
la modul general, până la cele de identificare a va-
lorilor, intereselor, punctelor tari şi slabe raportate 
în anumite conjuncturi.

Acest workshop urmăreşte identificarea şi folosi-
rea acestor resurse de autoevaluare din perspecti-
va nevoilor specifice ale participanţilor, abordarea 
fiind cu precădere una psiho-socială.  

AUTOEVALUARE

CATEGORIE
coaching 
anTreprenoriaT

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 reprezentarea propriei 
persoane -  caracteristici 
şi stil personal
 9omul şi activităţile 
potrivite – abilităţi şi 
competenţe
 9 evaluările de perfor-
manţă vs autoevaluare
 9 autopercepţia feed-
back-ului – laudă vs 
recomandare
 9decizia conform autoe-
valuării

 9 însușirea unor modali-
tăți de autoevaluare 
 9 însuşirea unor tehnici de 
reprezentare a auto-
evaluarii la conceptul 
general de evaluare
 9 identificarea factori-
lor care influenţează 
deciziile pornite din 
autoevaluare
 9modalităţi de raportare 
la feedback-ul oferit de 
ceilalţi

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop se axează pe dezvoltarea unor 
abilităţi de comunicare interpersonală, în condi-
ţii mai puţin obişnuite – gestionarea relaţiei cu 
persoane dificile. 

De aceea workshop-ul propune anumite pat-
ternuri general valabile de comportament în 
relaţia cu diferite tipologii umane, precum şi 
tehnici de soluţionare a unor conflicte.

comportamentul 
cu persoanele 
dificile

CATEGORIE
comunicare

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 însușirea unor abilităţi 
de autocunoaştere şi de 
cunoaştere a tipologiilor 
de personalitate umană
 9 identificarea modalităţi-
lor de comportament şi 
relaţionare cu persoane-
le dificile
 9optimizarea caracteristi-
cilor proprii de comuni-
care interpersonală
 9gestionarea conflictelor 
interpersonale

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbĂ dE pREdARE 
română 



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Există conflicte exterioare, dar există şi conflicte 
interioare, atunci când ducem lupta o noi. Oricât 
de surprinzător ar părea, nouă, oamenilor, nu ne 
place să fim inconsecvenţi. 

Dacă apare un conflict între ceea ce credem şi 
ceea ce facem, resimţim un disconfort, care este 
rezultatul unui mecanism interior denumit diso-
nanţă cognitivă - altfel punctat, apariţia conflictu-

lui interior. Numim acest proces conflict, deoarece 
o persoană are în acelaşi timp două opinii care nu 
numai că nu se susţin una pe alta, dar se exclud. 

Acest workshop îşi propune să înveţe participanţii 
să identifice cauzele care au generat conflictele 
interioare şi să găsească soluţii adecvate de gesti-
onare a acestor tipuri de conflicte.

CONfLICTUL 
inTerior

CATEGORIE
coaching 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 ce este conflictul
 9 ce este disonanţa 
cognitivă
 9 cauzele apariţiei conflic-
telor interioare
 9 conştiinţa de sine (cre-
dinţe) şi comportametul 
exterior (acţiuni)
 9 strategii de gestionare a 
conflictelor interioare

 9 însușirea modalităților 
de introspecţie
 9 identificarea credinţelor 
şi valorilor – identifi-
carea paradoxurilor 
comportamentale
 9 identificarea cauzelor 
generatoare de conflict 
interior

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop propune participanţilor o mo-
dalitate atractivă de discuţie despre evaluări şi 
autoevaluări raportate la obiective şi elabora-
rea planului de dezvoltare pentru performanţă. 

În acest scop, participanţii vor fi asistaţi în de-
terminarea nivelului abilităţilor şi competenţe-
lor necesare atingerii obiectivelor propuse, pre-
cum şi în identificarea intereselor şi motivaţiilor, 
factori extrem de importanţi pentru derularea 
planului stabilit.

CREAREA 
PROPRIULUI 
PLAN 
de dezvOltARe

CATEGORIE
coaching 
anTreprenoriaT

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 însușirea modalităților 
de elaborare a planului 
personal/profesional de 
dezvoltare
 9 incursiune prin auto-
percepţii şi reprezentări 
privind evaluările de 
performanţă
 9 identificarea factori-
lor care influenţează 
aplicarea planului de 
dezvoltare

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbĂ dE pREdARE 
română 

 9 evaluarile de perfor-
manţă
 9 autoevaluarea ca motor 
de motivaţie
 9 redefinirea obiectivelor 
în urma evaluărilor
 9planul de dezvoltare
 9 influenţarea planului de 
dezvoltare



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Pentru că oamenii cu iniţiativă sunt cei ce reuşesc 
să mişte lucrurile, iar orice schimbare este un pro-
ces prin care trecem cu toţii, participanţii la acest 
curs vor învăţa care sunt etapele naturale ale unei 
schimbări şi vor face primii paşi în sprijinul aces-
teia.

CUM AboRdĂM 
schimBarea

CATEGORIE
coaching 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
9 - 12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9motivaţia pentru înde-
plinirea obiectivelor
 9 transformările care 
au loc în comunicarea 
schimbării
 9 schimbarea ca proces
 9planificarea schimbării
 9 acţiunea în sprijinul 
schimbării

 9 conştientizarea motiva-
ţiei pentru schimbare
 9 conştientizarea 
impactului schimbării 
în context personal şi 
profesional
 9 elaborarea unui plan 
concret de acţiune

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Unul dintre obiectivele majorității manageri-
lor este delegarea eficientă, ceea ce înseamnă 
găsirea echilibrului între a acorda oamenilor 
spațiul necesar pentru a-și folosi abilitățile și a 
monitoriza proiectele, asigurându-se că sunt 
făcute corect și eficient. 

Workshopul este dedicat prezentării și exersării 
tehnicilor de delegare a sarcinilor către subal-
terni, fără ca managerul să simtă că pierde con-
trolul proiectelor. 

Delegarea 
sarcinilor

CATEGORIE
comunicare 
manaGement

CAPACITATE  
10  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 familiarizarea cu 
tehnicile de delegare a 
sarcinilor 
 9 identificarea celor mai 
potrivite modalități de 
delegare în funcție de 
echipă

 9 teamleaders, supervizori
 9persoane cu angajați în 
subordine

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop propune o incursiune preponde-
rent practică prin aspectele conceptuale ale rolu-
rilor pe care le avem (interioare sau exterioare), 
cu focus pe analiza comportamentelor asociate 

acestora, prin identificarea mecanismelor conști-
ente (sau nu) care le generează, influențează și le 
pun în mișcare, în orice context al vieții noastre 
(personal sau profesional).

DinAmicA 
rolurilor 
infLuenţe şi reLaţii 
în (micro) GrupuL 
profesional

CATEGORIE
coaching 
comunicare 

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 conceptele de rol/sta-
tut/imagine
 9principiile psihosociale 
ale relaționării umane
 9 criterii și condiții ale afi-
lierii la un anumit grup
 9 factorii determinanți ai 
asumării unui rol – res-
ponsabilitatea și decizia
 9dinamica rolurilor în-
tr-un grup prescris unui 
scop – rolurile profesi-
onale
 9 constrângeri și libertăți 
în fluxul informațional al 
grupurilor – rolurile ma-
nageriale de comunicare

 9 însușirea unor abilităţi 
de autocunoaştere
 9 identificarea rolurilor 
personale și profesio-
nale
 9 identificarea surselor 
comportamentelor în 
grup
 9 evaluarea și semnifica-
rea corectă a rolurilor în 
contexte sociale profesi-
onale

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Tot mai des, şi cu atât mai mult în perioada de 
criză economică, se foloseşte conceptual de efi-
cientizare, atât ca termen, cât şi ca acţiune aş-
teptată. Dar mulţi dintre noi confundă eficienţa 
cu eficacitatea şi de multe ori ne confruntăm cu 
numeroase frustrări. 

Eficacitatea înseamnă a face ce trebuie, eficien-
ţa înseamnă a face cât mai bine. 

Acest workshop îşi propune să pună accentu-
al pe definirea termenului de eficientizare ca 
suma dintre eficienţă plus eficacitate.

EfICIENţĂ 
în ActIvItăţIle 
pROFesIOnAle

CATEGORIE
manaGement

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 însușirea unor abilităţi 
de planificare şi orga-
nizare
 9definirea performanţei 
conform eficienţei şi 
eficacităţii în muncă

 9public general
 9persoane cu rol de 
conducere

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Succesul în viaţa unei persoane este asigurat de 
un nivel crescut de inteligenţă logico-matemati-
că, la care se adaugă un nivel ridicat de inteligenţă 
emoţională. 

Acest workshop îşi propune să pună accentul pe 
înţelegerea şi practicarea conceptului de inteli-
genţă emoţională, în contextul unei combinaţii de 
topici privind inteligenţa intrapersonală, cea inter-
personală, managementul stresului şi adaptabili-
tate, atât în context personal cât şi profesional. 

INtELIgENţA 
emoţionaLă

CATEGORIE
manaGement 
comunicare 
reLaţii cu cLienţii 
recruTare 
coaching

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 însușirea unor abili-
tăţi de gestionare a 
emoţiilor
 9practicarea tehnicilor 
specifice inteligenţei 
emoţionale de identifi-
care a stărilor emoţio-
nale proprii celorlalţi
 9gestionarea conflictelor 
utilizând inteligenţa 
emoţională

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop aprofundează domeniul teh-
nicilor şi stilurilor decizionale, în condiţiile unor 
poziţii care nu sunt de conducere. 

Workshop-ul este o incursiune în cunoaşterea 
stilurilor decizionale pretabile sarcinilor pe care 
le îndeplinim, prin exersarea unor tehnici spe-
cifice de identificare a acestora, precum şi asu-
marea responsabilităţii atunci când luăm decizii.

LUAREA 
dECIzIILoR 
în poziţiiLe 
non-manaGeriaLe

CATEGORIE
coaching 
comunicare

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 însușirea unor abilităţi 
de decision making
 9 identificarea punctelor 
slabe/forte ale situaţiilor 
în care trebuie luate 
decizii
 9 identificarea factorilor 
care influenţează decizia
 9 elaborarea unui proiect 
specific jobului în care 
să se observe calitatea 
deciziilor

 9public general
 9 angajaţi pe poziţii non-
manageriale

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Stresul reprezintă una dintre problemele de zi cu 
zi. Acţiunea lui se simte atât punctual cât şi cumu-
lat atât în viaţa de famile cât şi la serviciu, astfel 
că e necesar pentru fiecare dintre noi să prevenim 
acţiunile lui sau să le soluţionăm atunci când apar. 

Pentru restabilirea echilibrului în viaţa personală 
un prim pas îl reprezintă cunoaşterea stresorilor 
şi acţiunii acestora, dar şi a posibilităţilor de a face 

faţă acestora. 

Utilitatea acestui modul este de a-i sprijini pe cei 
dornici să lucreze în domeniu sau pe cei afectaţi 
de acţiunea stresului de a-şi dezvolta abilităţi spe-
cifice intervenţiei pentru soluţionarea stresului, 
eficientizarea modalităţilor personale de coping, 
activarea propriilor resurse, eficientizarea factori-
lor de sanogeneză în lupta împotriva stresului.

MANAGEMENTUL 
STRESULUI
stresori comuni

CATEGORIE
aBiLităţi speciaLe

LIMbA dE pREdARE 
română 

CAPACITATE  
14 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9prezentarea tipurilor de 
stresori comuni
 9prezentarea tipurilor de 
intervenţii, centrat spe-
cific pe tipuri de stresori 
comuni
 9promovarea serviciilor 
de management al 
stresului
 9 consultanţă şi tipuri de 
servicii în domeniu
 9 constituirea grupurilor 
de suport

 9 cunoaşterea şi oferirea 
de intervenţie în cazul 
stresorilor comuni
 9dezvoltarea unui mod 
de abordare a acestui 
tip de intervenţie, 
cunoaşterea diferen-
ţelor dintre tipurile de 
managent al stresului, 
cunoaşterea abilităţilor 
necesare pentru a face 
faţă stresorilor comuni
 9 constituirea grupurilor 
de suport şi modalităţi 
de creştere a aderenţei 
la acestea

 9persoanele afectate de 
stresori comuni
 9persoanele ce doresc 
să îşi îmbunătăţească 
relaţia cu stresul
 9 coaches
 9 angajați dornici să 
cunoască tipuri de inter-
venţii în cazul stresului

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

      (60% din timp)
   



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

De cele mai multe ori, motivarea angajaților 
este văzută în relație directă cu acordarea de 
creșteri salariale, însă deseori mai mulți bani nu 
înseamnă o garanție pentru obținerea stabilită-
ții echipei. 

Acest workshop se focusează pe identificarea 
și prezentarea unor modalități specifice ce pot 
contribui eficient la motivarea angajaților și 
apoi la creșterea productivității echipelor. 

MOTIVAREA 
anGajaţiLor

CATEGORIE
manaGement 
comunicare

CAPACITATE  
10  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9 identificarea unor 
modalităţi concrete de 
motivare a angajaților
 9optimizarea relațiilor cu 
echipa
 9 creșterea eficienței 
echipelor 

 9 teamleaders
 9 supervizori
 9persoane cu angajați în 
subordine

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Cu toții trecem prin situații în care suntem fie în-
cântați sau deranjați de cuvintele, atitudinea, ac-
țiunile sau inacțiunile cuiva. Fie că acea persoană 
ne este coleg, furnizor, subordonat sau superior, 
feedback-ul este o manieră eficientă de exprima-
re a mulțumirii sau de inițiere a unor schimbări. 

Pe parcursul acestui workshop participanții vor 
explora modalități eficiente de oferire a feed-
back-ului pentru obținerea unui efect pozitiv ma-
xim.

OfERIREA 
de fEEdbACk

CATEGORIE
comunicare 
neTWorking

LIMbA dE pREdARE 
română 

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 înțelegerea feed-
back-ului ca proces 
bidirectional 
 9planificarea şi livrarea 
eficientă a sesiunilor de 
feedback

 9 însușirea modalităților 
de elaborare a planului 
personal/profesional de 
dezvoltare
 9 incursiune prin auto-
percepţii şi reprezentări 
privind evaluările de 
performanţă
 9 identificarea factori-
lor care influenţează 
aplicarea planului de 
dezvoltare

 9public general
 9manageri

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

         



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Un workshop care abordează tema manage-
mentului activităţilor profesionale în termenii 
unei prioritizări eficiente. 

Dacă vei ști să prioritizezi, să creezi o imagine 

de ansamblu a sarcinilor tale, să îți amintesti 
mai multe lucruri, să profiți mai mult de timpul 
tău, să delegi, să comunici mai bine, să menții 
un echilibru în viață și să îți crești calitatea vieții, 
atunci îți vei atinge scopurile.

PLANIfICARE 
şi PRIORITIzARE

CATEGORIE
anTreprenoriaT

CAPACITATE  
12  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9decoperirea priorităților 
reale
 9 familiarizarea cu in-
strumente și tehnici de 
planificare

 9public general
 9persoane cu rol de 
conducere

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Acest workshop propune o incursiune prin aspec-
tele conceptuale ale rolurilor pe care le avem, chiar 
dacă am luat decizia să ni le asumăm sau ne-au 
fost trasate şi trebuie să le facem faţă deoarece 
am devenit responsabili.

ROLURI 
personale şi 
profesionale

CATEGORIE
coaching

CAPACITATE  
12 participanţi

dURAtĂ tRAININg
4 ore

 9 însușirea unor abilităţi 
de autocunoaştere
 9 identificarea rolurilor din 
viaţa personală şi cele 
din viaţa profesională
 9 identificarea factorilor 
care echilibrează viaţa 
personală şi profesio-
nală

 9public general  9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

         

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



TemaTica Profilul 
participanţilor DeTaliiBeneficiile 

participanţilor

Stabilirea cu rigurozitate a obiectivelor până la 
nivelul executanţilor contribuie la mai buna or-
ganizare a activităților și la claritatea sarcinilor. 

Setarea de obiective reprezintă un instrument 
eficient în determinarea progresului activități-
lor.

STABILIREA 
obiecTivelor

CATEGORIE
comunicare 
manaGement

CAPACITATE  
10  participanţi

dURAtĂ
4 ore

 9determinarea perfor-
manței în termeni de 
obiective
 9 setarea de obiective 
SMART

 9public general 
 9persoane cu rol de 
conducere

 9Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

   

LIMbA dE pREdARE 
română 
enGLeză - la cerere



01

02

03

04
Prin utilizarea unor pro-
cese de lucru specifice 

ariei dezvoltării aducem 
valoare serviciilor pe 

care le livrăm. 

identificăm

propunemanalizăm 
rezultatele

Avem în vedere 
identificarea corectă a 

necesarului de dezvoltare 
al unei echipe utilizând 

instrumente variate.

În funcție de situațiile 
identificate, sugerăm 
soluții.

Soluțiile propuse le punem 
în aplicare având în vedere 

obiectivele de dezvoltare ale 
capitalului uman.

implementăm

Ne asigurăm că obținem 
rezultate optime, în 
consecință programele 
noastre sunt urmate de: 
evaluarea rezultatelor, 
rapoarte și consultanță, 
follow up, coaching.



Slavița CăRMăzAN 0724 363 496 slavita.carmazan@apt.ro

Ioana ȚACă 0725 558 621 ioana.taca@apt.ro

Raluca BARUS 0746 055 613 raluca.barus@apt.ro

ABilități De cOAching 9
ARtA  ADAPtăRii în AFAceRi 10
AscultAReA Activă 11
BAzele mAnAgementului 12
Bunele mAnieRe în AFAceRi 13
cOmunicAReA în AFAceRi 14
cReAtivitAteA și RezOlvAReA PROBlemelOR 15
DiscuRsul PuBlic memORABil 16
DiveRsitAte cultuRAlă ReAlizARe De AFAceRi  
cu cultuRi Din ORientul mijlOciu 17
DiveRsitAte cultuRAlă 18
etichetA în cOmunicAReA PRin e-mAil 19
gestiOnAReA PROceselOR De RecRutARe și selecție De PeRsOnAl 20
gestiOnAReA tAlentului PentRu PeRFORmAnță 21
gestiOnAReA timPului 22
imPAct și RezultAte PRin cOmunicARe 23
inteligențA emOțiOnAlă 24
leADeRshiP 25
lucRul în echiPă 26
mAnAgement PRin OBiective 27
mAnAgementul cOnFlictului 28
mAnAgementul Riscului și isO 31000 29
mAnAgementul schimBăRii 30
mAnAgementul stResului 31
netwORking & RelAțiile De AFAceRi 32
PeRsuAsiune și inFluențARe 33
PRezentăRi De imPAct 34
RelAțiile eFiciente cu clienții 35
sAtisFAcțiA cliențilOR FunDAmente 36
simulARe De cOnDuceRe A AFAceRii 37
ABilităţi De negOcieRe 
(cOmunicARe eFicentă PentRu negOcieRi De succes) 38
ABilităţi esenţiAle PentRu vânzăRi De succes 39
BAzele mAnAgementului De PROiect 
(PROject mAnAgement QuickstARt) 40
cele mAi Bune PRActici De negOcieRe în vânzăRi 41

cOmunicARe şi negOcieRe PentRu BuyeRi 42
cOnsilieRe în cARieRă gcDF 
(glOBAl cAReeR DevelOPment FAcilitAtOR) 43
tRAin the tRAineR cuRs FORmAtOR 44
PROject mAnAgement PentRu it cOmPtiA PROject + 45
FinAnţe PentRu neFinAnţişti 46
inteRviul De AngAjARe instRument eFicient De RecRutARe 47
micROsOFt PROject mAnAgement (ms PROject 2010) 48
six sigmA (gReen Belt) 49
six sigmA FOR executives 50
sQl@wORk 51
ABilităţi De lucRu în echiPă 52
AseRtivitAte şi PROActivitAte 53
AutOevAluARe 54
cOmPORtAmentul cu PeRsOAnele DiFicile 55
cOnFlictul inteRiOR 56
cReAReA PROPRiului PlAn De DezvOltARe 57
cum ABORDăm schimBAReA 58
DelegAReA sARcinilOR 59
DinAmicA ROluRilOR inFluenţe şi RelAţii  
în (micRO) gRuPul PROFesiOnAl 60
eFicienţă în Activităţile PROFesiOnAle 61
inteligenţA emOţiOnAlă 62
luAReA DeciziilOR în POziţiile nOn-mAnAgeRiAle 63
mAnAgementul stResului stResORi cOmuni 64
mOtivAReA AngAjAţilOR  65
OFeRiReA De FeeDBAck 66
PlAniFicARe şi PRiORitizARe 67
ROluRi PeRsOnAle şi PROFesiOnAle 68
stABiliReA OBiectivelOR 69



Serviciile oferite de APT 
asigură legătura dintre 
angajatori și angajați, dintre 
nevoile companiilor și ale 
candidaților, într-un concept 
care integrează un grad înalt 
de expertiză.
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