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Construirea succesului în vânzări  
 

Un workshop interactiv în care punem accent pe ceea ce se poate învăța și reține imediat, utilizând exemple reale 

și jocuri de rol și nicidecum nu este un material cu multa teorie ce se poate păstra în bibliotecă într-un suport de 

curs pe care nu îl vei putea deschide să cauți informații atunci când ești față în față cu clienții. 

La fel ca și în concediu atunci când faci un tur al obiectivelor turistice de tip "hop-on hop-off", vom reîmprospăta 

noțiunile pe care le aveți și vom insista pe cele pe care este necesar să le dezvoltați. 

 

Obiective 

 Creșterea încrederii în sine a 

participanților și realizarea rolului 

determinant al procesului de 

vânzare în cadrul oricărei 

organizații 

 Înțelegerea importanței 

contribuției vânzătorilor la 

construirea relației manager - 

echipă de vânzări ca instrument 

definitoriu al succesului la nivel 

individual și departamental  

 Conștientizarea importanței 

înțelegerii și explorării 

necesităților clienților ca baza a 

unei vânzări care să conducă la 

generarea unei propuneri de 

succes și la crearea unui 

parteneriat vânzător – client bazat 

pe încredere și respect reciproc 

 Înțelegerea relațiilor funcționale și 

cross funcționale precum și a 

rolurilor din organizația client; 

identificarea și utilizarea de 

pârghii de ajutor în cadrul 

organizației client 

 Descoperirea importanței 

echilibrului emoțional și rolul 

inteligenței emoționale în 

demersul de vânzare 

 Dezvoltarea atenției și a focusului 

ca element primordial în 

dezvoltarea unei punți de 

încredere 

 Trezirea interesului clienților prin 

utilizarea de propoziții de valoare 

 Înlăturarea impactului negativ al 

obiecțiilor prin utilizarea acestora 

ca pârghii de construire a 

succesului în vânzări 

 Înțelegerea corectă a unui demers 

de vânzare în faza de negociere 

și închidere 

 

Durată 

2 zile sau 3 zile, în funcție de 

dorința clientului și timpul pe care 

aceștia îl pot aloca. 

 2 zile cu număr mic de exerciții 

role play și analiza cazuri 

concrete 

 3 zile cu exerciții role play extinse 

și cu analiza pe numeroase cazuri 

concrete 

 

Grup țintă 

 Persoanele care doresc să capete 

sau să își dezvolte cunoștințele 

despre vânzarea consultativă prin 

înțelegerea mecanismelor care 

creează încredere și aduc valoare 

tuturor părților implicate 

 Persoanele care nu au descoperit 

sau conștientizat valoarea 

individuală pe care o aduc în 

cadrul proiectelor de vânzare și 

care sunt determinate să iasă din 

zona de confort pentru a realiza 

cum își pot pune în valoare 

atuurile 

 Persoanele care au nevoie de o 

imagine de ansamblu care să 

scoată întreg conceptul de 

vânzări din zona ezoterică și care 

prin parcurgerea cursului să 

capete încredere în ele însele și 

să obțină determinarea de a avea 

succes în rolul lor de vânzători 

 Persoanele care doresc să își 

folosească expertiza pentru a fi 

percepuți de către clienți nu doar 

ca vânzători (account manageri, 

key account manageri) ci ca 

persoane de încredere – 

consultanți a căror expertiza este 

considerată în motivarea deciziei 

de cumpărare bazate pe calitate 

(nu pe prețul cel mai mic) în 

companiile client.  

 

Beneficii 

 Înțelegerea rolului și atitudinii 

vânzătorului și a celorlalți actori 

implicați în demersul de vânzare 

 Înțelegerea mecanismelor de 

luare a deciziei, identificarea și 

utilizarea de pârghii ajutătoare în 

cadrul companiilor 

 Creșterea eficienței activității de 

vânzare prin înțelegerea 

parcursului end-to-end 

Management organizațional –  

Vânzări și Marketing 

http://www.tuv.com/academy-ro


ACADEMY AND LIFE CARE 

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 Construirea de relații de încredere 

care să asigure parteneriate pe 

termen lung 

 Transformarea interacțiunii cu 

clienții din vânzător în consultant 

de încredere 

 Exemplificarea prin utilizarea de 

situații reale și maparea acestora 

pe subiecte 

 Lucrul cu situații considerate 

dificile - „cum să” și „dacă” 

 Utilizarea de elemente de 

coaching pe întreaga durată a 

cursului cu scopul de a determina 

o gândire și abordare pozitivă a 

celor prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematică 

 O abordare Exoterică asupra unor 

noțiuni care pot părea Ezoterice 

 Emoții. Pregătire, deschidere, 

întrebări, nevoi, obiecții, 

propunere, închidere, follow-up. 

Persuasiune și limita între 

influențare și manipulare. 

Câștigarea încrederii. Respect. 

Câștig 

 

Forme de evaluare 

Exerciții joc de rol pe întreaga 

durata a cursului care vor evidenția 

zonele de confort și cele de 

disconfort ale participanților, 

rezultând astfel zonele de 

dezvoltare necesare la nivel 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow-up la 4 săptămâni după 

terminarea cursului de tip întâlnire 

față în față între lector și cursanți, 

întâlnire în cadrul căreia se va 

discuta aplicat despre modul în care 

s-a reușit utilizarea noțiunilor 

acumulate în curs în activitatea de 

zi cu zi precum și impactul rezultat – 

pozitiv și lecții de învățat. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Tehnici de negociere și influențare 
 

De la deciziile politice până la comportamentul în trafic şi de la războiul preţurilor sau al salariilor la decizia de a 

pleca în concediu cu copiii, totul pare că este trecut prin procesul de negociere. Adeseori negocierea este 

asemănată cu o partidă de şah. Jucătorii mută piesele pentru a învinge. În viața cotidiană sau în afaceri se 

negociază pentru a ajunge la o înțelegere sau pentru câștiga. De cele mai multe ori se negociază pentru a 

asigura continuitatea câştigurilor în așa fel încât partenerul să-și dorească să continue relația de succes. De 

calitatea şi abilitatea negociatorilor depinde într-o foarte mare măsură rezultatul obţinut pentru că în viață ca și în 

afaceri nu primeşti ceea ce meriţi, ci doar ceea ce negociezi. 

 

Obiective 

 Dezvoltarea deprinderilor de 

comunicare şi influențare pentru 

folosirea eficientă a metodelor, 

tehnicilor şi instrumentelor de 

bază utilizate în procesul 

negocierii 

 Formarea/dezvoltarea abilităților 

de analiză a specificului şi a 

particularităţilor situaţiilor pentru a  

implementa strategiile şi tehnicile 

de negociere 

 Formarea/dezvoltarea 

deprinderilor de identificare a 

nevoilor partenerilor de negociere 

pentru elaborarea și 

implementarea unui plan de 

negociere. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat: 

 persoanelor implicate în 

dezvoltarea afacerilor, în vânzări, 

marketing, management de 

produs, achiziții publice; 

 managerilor tehnici și 

profesioniștilor în executiv 

management;  

 consultanților profesioniști care 

vor să exceleze în domeniul 

negocierii și influențării; 

 specialiștilor din diferite domenii 

care vor să obţină certificarea 

Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland 

România. 

 

Beneficii 

La finalul cursului participanții vor ști 

să gestioneze fluxul negocierii 

pentru crearea de parteneriate, fiind 

în măsură să planifice negocierea, 

să construiască strategia și să o 

execute indiferent de tipul de 

negociere. Participanții vor exersa 

utilizarea eficientă a metodelor, 

tehnicilor şi instrumentelor de bază 

utilizate în procesul negocierii 

pentru a deveni mai convingători. 

Cursul vizează dezvoltarea 

abilităților de comunicare și 

influențare necesare preluării 

inițiativei de a cere și de a oferi, dar 

și a capacității de a păstra un 

echilibru între cele două în așa fel 

încât părțile implicate în negociere 

să aibă sentimentul câștigului. 

 

 

 

 

Tematică 

Cursul abordează următoarele 
teme: 
 Negociere și influențare - 

concepte fundamentale; 

 Modelul comunicării în negociere 

și influențare; 

 Teorii ale motivației – nevoi, 

dorințe, așteptări și aspirații; 

 Atitudini și comportamente; 

 Negociatorul;  

 Administrarea procesului de 

negociere și influențare; 

 Strategii, tactici și tehnici de 

negociere și influențare; 

 Tips and Tricks. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Vânzări consultative. Generare de noi oportunități de vânzare prin înțelegerea 

obiectivelor Clienților 
 

Conceptul de consultat in vânzări se bazează pe stabilirea unei relații cu clientul, înțelegerea afacerii acestuia și 

dezvoltarea capacitații de a oferi consiliere pentru probleme pe care clientul nici nu realizează că le are. 

Este călătoria de a stabili relații cu echipa de Management din organizația clientului, a îi întreba "Care sunt 

problemele cu care te confrunți?", a fi in stare să sintetizezi informațiile obținute  "Aici este durerea ta" și să oferi 

soluții unice de a le adresa:  "Aici sunt punctele sensibile pe care industria Dumneavoastră le are și acesta este 

modul în care le puteți depăși". 

 

Obiective 

 Cursul este centrat pe ideea de a 

stabili relații cu echipa de 

Management a clientului, a trasa 

si conecta obiectivele strategice 

cu indicatorii de performanță, 

pentru ca, în final, să oferiți o 

soluție cu impact in business. 

 Cursanții sunt antrenați în scenarii 

realiste, în care întâlnesc 

Managerii departamentului de 

Marketing sau Financiar, vor 

încerca să descopere obiectivele 

strategice ale fiecăruia si soluțiile 

din portofoliu pe care le pot 

asocia cu aceste nevoi. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

 Șefii echipelor de vânzări, Echipa 

de vânzări, angajații care intra in 

contact direct cu clientul 

(Business Developer, Account 

Manager, Project Manager, 

Solution Arhitect, etc.),  

 Persoane cheie, Talentele din 

organizație. 

 

 

 

Beneficii 

 Stabilirea relațiilor cu echipa de 

Management a Clientului, 

înțelegerea obiectivelor strategice 

ale Clienților, trasare hărții afacerii 

Clientului. 

 Creșterea vânzărilor prin oferirea 

unor soluții unice, care sa 

adreseze obiective de business 

ale Clientului. 

 Plan concret de vânzări pentru 

următoarele 45 zile. 

 

Tematică 

 Înțelegerea nevoii de schimbare. 

 Introducere in formatul 

Anchetă/Susținere 

(Inquiry/Advocacy) 

 Înțelegerea nevoilor clientului. 

 Ascultarea activă.  

 Trasare hărții afacerii clientului. 

 Modalități de a ieși din rutina de 

vânzare (getting outside the box). 

 Prezentarea eficienta a soluțiilor 

propuse. 

 Evaluarea sănătății unei 

oportunități. 

 Maparea personajelor cheie in 

organizația clientului. 

 Testarea diferențelor in oferta 

proprie. 

 Strategii de negociere. 

 Securizarea alinierii intre oferta si 

client. 

 Evaluarea in scenarii si la sfârșitul 

cursului. 

 Stabilirea unui plan de 

acțiune/vânzări  pentru 

următoarele 30 zile 

 

Forme de evaluare 

- 

 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului 

Academia & Life Care al 

TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Business Process Management. Managementul proceselor dintr-o afacere 
 

Business Process Management ajută organizațiile în planificarea, design-ul și măsurarea activității lor, precum și 

translatarea obiectivelor strategice în acțiuni, indicatori de performanță, procese, tehnologii, resurse necesare 

pentru atingerea succesului.  

Abordarea „POT” (Procese, Oameni, Tehnologii) ajuta organizațiile să definească principiile, conceptele și 

tehnicile necesare transformării dintr-o întreprindere tradițională într-una centrată pe procese și clienți. 

 

Obiective 

 Înțelegerea beneficiilor ce rezulta 

din Managementul proceselor, a 

diferențelor dintre managementul 

operațional si abordarea activității  

end-to-end , cu preocupare pe 

cerințele clienților.  

 Explicarea metodologiei si a celor 

mai bune practici  în 

administrarea proceselor. 

 Înțelegerea impactului pe care 

Managementul proceselor din 

organizație il are asupra 

oamenilor, tehnologiilor folosite și 

proceselor existente. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

 Management, Șefii de echipa, 

Team Leader, Persoane cheie, 

Talentele din organizație  

 Experții pe procese, Analiștii pe 

procese de business, angajații din 

echipe de operațiunile de 

business, etc. 

 

Beneficii 

 Îmbunătățirea performanței în 

organizație, redefinirea proceselor 

prin care întreprinderea își 

organizează activitățile și livrează 

valoare clienților săi. 

 Creează procese de afaceri ce 

conduc la eficienta crescută, 

agilitate și creșterea profitabilității. 

 Un grad ridicat de satisfacție a 

clienților. 

 

Tematică 

Introducere 

 Fundamentele managementului 

proceselor dintr-o afacere. 

 Concepte de bază. 

 Beneficiile modelării proceselor. 

Analiza proceselor  

 Înțelegerea proceselor 

 Eficiența și eficacitatea 

proceselor. 

 Abordări sistematice. 

Îmbunătățirea proceselor 

 Alinierea la obiectivele afacerii. 

 Măsurarea performantei.  

Monitorizarea si controlul proceselor 

 Ce să măsuram: calitate, cost, 

timp, capacitate. 

 Planul de control. 

 Planul de audit. 

Implementarea transformărilor de 

proces 

 Structura si suportul 

organizațional pentru BPM. 

 Durata de viată a proceselor. 

 Tehnologia ca factor multiplicator 

al BPM. 

Exerciții de grup 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate în 

limba română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Inițiere în Managementul Continuității Afacerii, pe baza standardului ISO 22301 

 
Dat fiind condițiile de mediu din ce în ce mai complexe în care organizațiile își desfășoară activitatea în prezent, 

stabilirea unui sistem de management al continuității afacerii eficient și cuprinzător, pe baza principiilor ISO 

22301, este esențială pentru efectuarea unei analize privind impactul asupra afacerii, care ajută la identificarea 

activităților importante, a zonelor de interdependență a acestora precum și a resurselor necesare pentru 

susținerea produselor și serviciilor cheie. 

Noul standard internațional ISO 22301 specifică cerințele pentru a planifica, stabili, implementa, opera, 

monitoriza, revizui, menține și îmbunătăți continuu un sistem de management documentat, pregătit pentru a ajuta 

organizațiile să se protejeze împotriva incidentelor, să le poată răspunde și să se poată redresa în urma 

producerii acestora. Incidentele pot lua diverse forme, de la dezastre naturale de mare amploare și acte de 

terorism până la accidente care au legătura cu tehnologia sau incidente de mediu. Cu toate acestea, cele mai 

multe incidente sunt minore, însă pot avea un impact semnificativ, ceea ce face ca o strategie de management al 

continuității afacerii să fie întotdeauna indicată. 

Cerințele specificate în ISO 22301 sunt generice și destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor (sau părți ale 

acestora), indiferent de tipul, mărimea și natura organizației. Gradul de aplicare a acestor cerințe depinde de 

mediul de operare al organizației și de complexitatea acesteia. Acest standard ajută organizațiile să își dezvolte 

un sistem de management al riscului adecvat propriilor nevoi, care răspunde cerințelor părților interesate. 

Toate aceste aspect sunt prezentate și discutate pe durata acestui curs. 

 Obiective 

 Înțelegerea și cunoașterea 

conceptelor folosite în 

managementul continuității 

afacerii şi a modului în care 

acestea sunt utilizate în practică 

 Înțelegerea modului în care 

managementul continuității 

afacerii poate fi dezvoltat în 

contextul diverselor organizații 

 Descrierea abordării PDCA de 

management a sistemelor 

 Cunoașterea cerințelor 

standardului ISO 22301, noul 

standard internațional pentru 

managementul continuității 

afacerii 

 Evidențierea elementelor critice 

pentru succesul unui sistem de 

management al continuității 

afacerii 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este adresat persoanelor 

însărcinate cu coordonarea 

activităților de asigurare a calității, 

management al riscului, IT, 

asigurare a continuității afacerii, 

sănătății și siguranței la locul de 

muncă. Consultanți și auditori care 

doresc să se familiarizeze cu 

standardul ISO 22301, toți cei care 

doresc să introducă ISO 22301 în 

organizația lor. 

 

 

 

 

 

 

Beneficii 

În urma absolvirii acestui curs, 

participanții vor acumula cunoștințe 

actualizate privind managementul 

continuității afacerii și vor înțelege 

modul în care acestea pot fi aplicate 

în practică în organizații în care își 

desfășoară activitatea. Pornind de 

la exemplele utilizate pe perioada 

cursului, ei vor fi în măsură să 

transfere cunoștințele acumulate în 

contextual concret al realității cu 

care se confruntă la locul de muncă. 

 

Tematică 

 Continuitatea afacerii, principii 

generale, caracteristici și 

concepte cheie 

 Introducere în managementul 

continuității afacerii 
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 Principalele cerințe ale ISO 

22301, noul standard internațional 

pentru managementul continuității 

afacerii. 

 Abordarea Plan-Do-Check-Act. 

 Planul de continuitate a afacerii. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Probă practică: Elaborarea și 

prezentarea unui proiect. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate în 

limba română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Managementul riscului bazat pe modificările standardului ISO 9001  
 

Fiecare organizație, indiferent de tipul și mărimea sa, desfășoară o mulțime de activități care implică riscuri. 

Pentru gestionarea eficientă a acestor riscuri este necesar a se parcurge un proces bine structurat care 

presupune identificarea și analiza riscurilor  precum și evaluarea lor în vederea tratării optime. Pe parcursul 

acestui proces, organizațiile comunică și se consultă cu părțile interesate, monitorizând și verificând continuu 

riscurile și mijloacele de control. Tot acest proces este detaliat în standardul ISO 31000:2010. 

ISO 31000:2010 este un standard internațional care furnizează principii și linii directoare generale referitoare la 

managementul riscului. Acest standard nu este specific unei industrii sau unui sector de activitate, putând fi 

utilizat de orice organizație, indiferent de specificul ei. Standardul ISO 31000:2010 nu urmărește să promoveze 

uniformizarea managementului riscului în cadrul organizațiilor, scopul său fiind armonizarea proceselor de 

management al riscului din standardele existente și viitoare. Este un standard care poate fi aplicat oricărui tip de 

risc, indiferent de natura sa, cu consecințe pozitive sau negative.  

Prin lansarea noii versiuni a standardului ISO 9001, sunt evidențiate o serie de adaptări și schimbări cu impact 

direct asupra modului în care este privită zona de management  a riscului.  

Obiective 

 Înțelegerea și cunoașterea 

conceptelor folosite în 

managementului riscurilor şi a 

modului în care acestea sunt 

utilizate în practică 

 Înțelegerea procesului de 

management al riscurilor și 

cunoașterea etapelor sale 

 Cunoașterea principalelor tehnici 

utilizabile în managementul 

riscurilor  

 Înțelegerea aplicabilității tehnicilor 

prezentate 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Manageri de la toate nivelurile şi din 

toate domeniile, responsabili de 

procese, persoane care se ocupă 

de și care sunt interesate în 

managementul riscurilor în 

organizaţii de orice mărime 

 

Beneficii 

În urma absolvirii acestui curs, 

participanții vor acumula cunoștințe 

actualizate privind managementul 

riscului și vor înțelege modul în care 

acestea pot fi aplicate în practică în 

organizații în care își desfășoară 

activitatea. Pornind de la exemplele 

utilizate pe perioada cursului, ei vor 

fi în măsură să transfere 

cunoștințele acumulate în 

contextual concret al realității cu 

care se confruntă la locul de muncă. 

 

Tematică 

 Introducere în managementul 

riscurilor. Terminologie. Principii şi 

linii directoare.  

 Definirea și clasificări ale riscurilor  

 Proiectarea cadrului 

organizaţional pentru gestionarea 

riscului.  

 Implementarea managementului 

riscului. Stabilirea contextului.  

 Identificarea riscului. Metode.  

 Analiza și estimarea riscului.  

 Metode de evaluare a riscurilor  

 Impactul riscului. Criterii de 

impact. Tratarea riscului.  

 Succes şi greșeli în 

implementarea sistemului de 

management al riscului. 

 Principalele modificări aduse de 

noua versiune a standardului ISO 

9001: 2015. Beneficii și avantaje 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Managementul situațiilor de criză 
 

În dezvoltarea unei afaceri apar uneori momente de panică ori de renunțare produse de erori, incidente, 

accidente sau conflicte. Toate acestea conduc de cele mai multe ori la situații de criză. Dacă nu ar implica 

oameni, destine și bani poate nu ar fi atât de importantă detectarea, prevenirea, controlul și rezolvarea situațiilor 

de criză într-o organizație.  
 

O situație de criză e precum o boală. Poate fi prevenită, poate fi tratată ori poate să doboare. Pentru fiecare din 

aceste situații trebuie știut cum și când e necesar de reacționat și acționat. Sunteți pregătiți să faceți față unor 

situații de criză? Dar echipa managerială? Aceasta știe și poate să facă față unei posibile situații de criză? Iată 

doar câteva întrebări la care ar trebui ca fiecare lider să aibă răspunsurile oricând, dar mai ales atunci când 

conduce o afacere și este confruntat cu o situație de criză. 
 

Obiective 

 Înțelegerea conceptului de 

management al crizei 

 Dezvoltarea abilităților de 

recunoaştere a factorilor ce pot 

determina apariţia situațiilor de 

criză 

 Dezvoltarea deprinderilor de 

evaluare și monitorizare a unei 

situații de criză 

 Cunoașterea și implementarea 

unor instrumente de gestionare a 

crizei și a riscurilor 

 Dezvoltarea deprinderilor de 

analiză a situației, de concepere 

și implementare a unui plan de 

criză 

 Înțelegerea rolului comunicării în 

situații de criză 

 Dezvoltarea deprinderilor de 

comunicare publică 

 Dezvoltarea abilităților de lucru în 

echipă 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat: 

 top managerilor și middle 

managerilor, managerilor de 

microîntreprinderi, IMM-uri și 

organizații neguvernamentale, 

antreprenorilor, specialiștilor în 

comunicare sau directorilor 

corporate affairs; 

 specialiștilor din departamentele 

expuse riscurilor producerii unor 

evenimente deosebite. 

 

Beneficii 

La finalul cursului participanții vor fi 

în măsură să identifice sursele și 

situațiile de criză. Participanții vor 

exersa utilizarea eficientă a 

instrumentelor de gestionare a 

situațiilor de criză și a riscurilor 

pentru a identifica măsurile ce pot fi 

luate în diferite etape ale unor 

situații reale de criză. Cursul 

vizează dezvoltarea abilităților de 

planificare, organizare și 

comunicare necesare 

managementului situațiilor de criză. 

În plus, cursul se bazează pe 

interacțiune (participanții vor analiza 

studii de caz și situații concrete de 

crize (ne)rezolvate) și aplicabilitate 

(participanții vor simula diverse 

situații de criză fiind încurajați să 

identifice soluțiile situațiilor 

prezentate). 

Tematică 

Cursul abordează următoarele 
teme: 
 de la incident la criză; 

 surse potențiale de criză; 

 recunoașterea tipurilor de crize; 

 reacții la criză; 

 procesul decizional în 

managementul crizei; 

 planul de gestionare a crizei; 

 celula de criză; 

 criza de imagine; 

 comunicarea pe timpul crizei. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate în 

limba română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Managementul performanței în contextul excelenței operaționale 

 
Managementul performanței este un proces de comunicare prin care manageri și angajați lucrează împreună 

pentru a planifica, monitoriza și revizui obiectivele fiecărui angajat și a aprecia contribuția acestora la succesul  

organizației. Mult mai mult decât evaluarea anuală a performanțelor, managementul performanței este procesul 

continuu de stabilire a obiectivelor, evaluare a progresului și furnizare de sprijin și feedback, astfel încât angajații 

să-și atingă obiectivele și dezvoltarea personală.  

Obiective 

 Prezentarea contextului de 

excelență operațională, optim 

pentru implementarea cu succes 

a unui proces de management al 

performanței eficient 

 Descrierea principalelor etape ale 

procesului de implementare a 

unui sistem de management al 

performanței 

 Analiza detaliată a factorilor 

favorizanți dar și a riscurilor 

potențiale în proiectarea, 

implementarea și utilizarea unui 

sistem de management al 

performanței 

 Validarea prin exerciții, exemple și 

studii de caz a principalelor 

concepte ale managementului 

performanței 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează managerilor și 

supervizorilor  din toate domeniile 

de activitate, care vor să înțeleagă 

conceptele fundamentale ale 

managementului performanței, 

șefilor de echipe, departamente sau 

procese și care își doresc să 

descopere și să aplice coerent și 

eficient principii și instrumente de 

management al performanței. 

 

Beneficii 

 Identificarea principalelor etape în 

proiectarea, implementarea și 

utilizarea managementului 

performanței  

 Fundamentarea deciziilor 

referitoare la managementul 

performanței pe înțelegerea 

profundă a mecanismelor 

acestuia  

 Utilizarea unor instrumente, 

tehnici și modalități de 

îmbunătățire a procesului de 

stabilire a obiectivelor, urmărire a 

realizării și evaluare individuală. 

 

Tematică 

Partea 1 – Procesul de îmbunătățire 

a proceselor  

 De la departamente la procese 

 Conceptul de excelență 

organizațională 

 Definirea măsurărilor în procese 

 Stabilirea obiectivelor 

 Analiza proceselor 

 Îmbunătațirea proceselor 

Partea  2 - Balanced Scorecard 

 Strategy Deployment și Balanced 

Scorecards 

 Terminologie și Definiții  

 Procesul de implementare a unui 

Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard – Probleme 

potențiale și soluții  

 

Partea 3 – Procesul de 

management al performanței 

 Sisteme de management al 

performanței și al recompenselor 

în context  

 Procesul de management al 

performanței   

 Definirea performanței și alegerea 

măsurării acesteia  

 Măsurând rezultate și 

comportamente  

 Colectarea informațiilor despre 

performanță  

 Implementarea sistemului de 

management al performanței și 

dezvoltare a personalului  

 Abilități și aptitudini necesare în 

managementul performanței 

 Sisteme de recompensare  

 Gestionarea performanței 

echipelor 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

Certificate în limba română din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Managementul echipei  
 

În faţa schimbărilor rapide de mediu, dar și mai sensibile la nevoile și cerințele clienţilor, organizaţiile caută să 

devină mai flexibile prin crearea de noi structuri bazate pe echipe. Acestea apar ca o cerinţă importantă pentru 

obţinerea succesului, iar managerii încearcă în mod constant să transforme grupurile în echipe eficiente. Pentru 

aceasta managerul trebuie să știe și să poată forma, conduce şi motiva o echipă în care toți membrii să fie 

eficienți. Succesul managementului unei echipe depinde de încurajarea şi sprijinul acordat membrilor acesteia de 

către conducere, iar instruirea poate contribui într-un mod hotărâtor la funcţionarea şi dezvoltarea echipelor. 

 

Obiective 

 Dezvoltarea deprinderilor de 

adaptare a stilurilor de 

management / leadership la 

specificul echipei; 

 Dezvoltarea abilităților de 

comunicare eficientă; 

 Dezvoltarea deprinderilor de 

folosire a instrumentelor de 

motivare a echipei. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Top manageri, middle & low 

manageri, manageri de proiect care 

vizează îmbunătățirea productivității 

individuale și a performanțelor 

manageriale. 

 

Beneficii 

Programul utilizează tehnici de 

predare și instruire bazate pe 

interactivitate, exerciții, studii de caz 

și jocuri de rol, oferind participanților 

posibilitatea de a-și dezvolta rapid 

abilitățile, deprinderilor și atitudinile 

corespunzătoare în a gestiona 

eficient procesele de formare și 

dezvoltare a echipelor pentru 

îndeplinirea obiectivelor 

organizației. 

 

Tematică 

 Comunicare și influențare; 

 Etapele formării și dezvoltării 

echipei; 

 Autoritate și putere în 

managementul echipei; 

 Instrumente de motivare a 

echipei. 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Managementul timpului. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge! 
 

Timpul este o resursă limitată, cursul are drept obiectiv identificarea activităților ce au sens pentru cursant și 

prevenirea irosirii timpului. Angajații știu că ar trebui să se organizeze mai bine, iar mulți dintre ei chiar cunosc 

metode de prioritizare, și totuși nu le aplică, nu trec la acțiune. 

Organizarea activității proprii începe cu clarificarea rolului, a scopului și a obiectivelor în cadrul organizației, 

identificarea atitudinilor neproductive sau care consumă mai multe resurse decât ar fi necesar și apoi înlocuirea 

lor cu unele orientate spre obiective, mai eficiente. 

Cursul se concretizează cu un plan individual de implementare a unei tehnici de Time Management, în 

următoarele 30 zile. 

 

Obiective 

 Managementul timpului este, prin 

excelentă, un management prin 

obiective. Planificarea eficientă a 

timpului înseamnă stabilirea 

obiectivelor și asumarea 

responsabilităților ce țin de 

atingerea acestora, de aceea 

cursanții vor învăța să ȋși seteze 

obiective SMART. 

 Cursanții vor învăța optimizarea 

intensității, alternarea rolurilor 

asumate pentru a preveni risipa 

de energie si apariția stresului. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

 Management, Supervizori, Team 

Lideri, Experți procese.  

 Persoane cheie, Talentele din 

organizație. 

 

Beneficii 

 Timpul înseamnă bani, printr-o 

organizare mai buna 

„economisim” bani pe care 

cursanții sau organizația îi poate 

reinvesti în alte activități. 

 Cursanții vor învăța să 

stabilească obiective profesionale 

și personale, să prioritizeze și să 

normeze sarcini, precum și să 

stabilească indicatori de 

performanță. 

 

Tematică 

 Noțiuni teoretice de bază despre 

Time management  

 Stabilirea obiectivelor și a 

sarcinilor în activitatea zilnică. 

 Organizarea unor ședințe 

eficiente. 

 Diagrama Eisenhower – sarcini 

Importante, Urgente, 

Neimportante sau Neurgente. 

 Identificarea si eliminarea „hoților” 

de timp. 

 Setarea de obiective SMART. 

 Principiul Pareto – 20% din sarcini 

aduc 80% din beneficii. 

 Delegarea – reguli pentru o 

delegare eficientă. 

 Stabilirea unui plan de 

implementarea  pentru 

următoarele 30 zile 

 

Forme de evaluare 

-  

 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului 

Academia & Life Care al 

TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Leadership și Management strategic 

 
În organizațiile performante Leadership-ul, conceptul cel mai important din științele manageriale, este întâlnit la 

cel trei nivele cheie: în partea de sus, unde este stabilită strategia pentru un număr de componente, într-o 

anumită perioadă de timp; la nivelul mediu, unde strategia este transpusă într-una din componente și sunt 

stabilite obiectivele; și la nivel de departament, unde obiectivele strategiei sunt transpuse într-un număr de 

obiective individuale pentru a fi îndeplinite. La toate aceste trei niveluri cheie, Managementul Strategic performant 

aduce cu sine orientarea organizației în direcția corectă pentru a obține o organizare cu succes și îndeplinirea 

obiectivelor. O mare parte a acestor performanțe derivă din gestionarea eficientă și continuă a schimbării, 

îmbunătățirea proceselor și dezvoltarea echipelor. Pentru aceasta, managerii trebuie să utilizeze cu măiestrie 

instrumentele necesare formulării și implementării strategiei, dar mai ales să știe cum, când și unde să folosească 

aceste instrumente. Într-un mediu aflat într-o continuă schimbare, plin de riscuri și incertitudini, organizațiile au 

nevoie de lideri excepționali pentru a identifica și menține în mod constant direcția de urmat, iar performanțele 

acestora sunt date de onestitatea, receptivitatea, spiritul autodidact și capacitatea lor de autocunoaștere. 

 

Obiective 

 Înțelegerea legăturilor dintre 

managementul strategic, 

leadership și direcția organizației; 

 Dezvoltarea abilităţilor de 

management strategic și 

leadership; 

 Dezvoltarea competenţelor 

comportamentale ale top 

managerilor. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează top 

managerilor din companii, 

organizații neguvernamentale și din 

administrația publică, dar și 

antreprenorilor ce au ca obiectiv 

managerial formularea și 

implementarea de strategii în 

organizațiile în care își desfășoară 

activitatea și își doresc 

îmbunătățirea viziunii globale pentru 

fructificarea oportunităților și 

atingerea obiectivelor strategice. 

 

Beneficii 

Cursul are un pronunțat caracter 

practic-aplicativ și vizează creșterea 

încrederii personale, dezvoltarea 

abilităților de leader la top manageri 

și înțelegerea legăturilor dintre 

managementul strategic, leadership 

și direcția organizației. Participanții 

vor înțelege impactul stilurilor de 

management și leadership asupra 

deciziilor strategice în diferite 

situații, iar la finalul cursului vor fi în 

măsură să definească valorile cheie 

ale organizației, să formuleze și să 

implementeze strategii. Cursul pune 

accentul pe dezvoltarea 

competenţelor comportamentale ale 

top managerilor și oferă posibilitatea 

fiecărui participant de a se 

autoevalua din perspectiva rolului 

de membru al top managementului. 

 

Tematică 

 Managementul strategic: 

avantaje, etape; 

 Strategia: definire, elemente; 

 Procesul managementului 

strategic: analiza mediului intern 

și extern, elaborarea, 

implementarea, evaluarea și 

controlul strategiei; 

 Strategiile de creștere; 

 Leadership şi management; 

 Leadership și inteligenţa 

emoţională; 

 Leadership-ul în acţiune: crearea, 

comunicarea și implementarea 

schimbării. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Leadership training. Gestionează-te și condu-i și pe alții 
 

Acest curs de două zile pătrunde în fundamentele gestionării propriei persoane, a echipelor pe care le conduceți 

și influențarea altora pentru a realiza obiectivele companiei. Liderii pe care îi admirăm jonglează cu ușurință cu un 

număr mare de task-uri concurente, motivează echipele lor pentru a obține rezultate optime și niciodată nu își 

pierd calmul. Acești Lideri fac treaba să arate simplu, dar nu e. Cert este că, prin îmbunătățirea Leadership-ului 

propriu, ne putem întări abilitățile de conducere. 

Obiective 

La finalul cursului participanții vor fi 

capabili să: 

 își dezvolte abilităților individuale, 

să construiască o echipă eficientă 

și să integreze strategia într-un 

plan de lucru.  

 să se motiveze pe sine și echipa. 

 îmbunătățească abilitățile de a lua 

decizii. 

 definească diferența dintre 

leadership și management. 

 își cultive propriul stil de 

conducere, prin intermediul unor 

tehnici și instrumente 
 

Cerințe inițiale 

 Profil comportamental – 

chestionar care se va completa 

înainte de curs (opțional). 
 

Durată 

 2 zile (fără chestionar profil 

comportamental) 
 

Grup țintă 

 Managerii noi sau experimentați 

care doresc sa devina lideri mai 

buni 

 Șefii de echipa, Team Lideri, 

Persoane cheie, Talentele din 

organizație. 
 

Beneficii 

 Îmbunătățirea performanței prin 

consolidarea abilităților Dvs. de 

management. 

 Gestionarea mai eficientă a 

propriei activități, echipe, șefi și 

colegi. 

 Elaborarea unui stil de 

management care se potrivește 

personalității Dvs. 

 Rezolvarea situațiilor dificile, cu o 

mai mare certitudine în deciziile 

Dvs. 

 

Tematică 

Introducere 

 Identificarea tipurilor de lideri 

(autocrat, democrat, formal, 

informal). 

Caracteristicile liderului  

 Gestionarea priorităților 

 Muncă în echipă 

 Motivarea - metode de analiza a 

oamenilor din echipă și a 

elementelor care ii motivează 

Lider vs. Manageri 

 Atributele Liderului 

 Diferențierea managementului de 

leadership 

 Influențarea celor aflați ȋntr-o 

poziție de autoritate sau fără 

autoritate 

 Diferențierea între mit și realitate. 

Stabilirea și atingerea obiectivelor  

 Abordarea SMART pentru 

setarea, alinierea și realizarea 

obiectivelor. 

 Obiectivele, direcția și definirea 

prioritățile. 

 Clarificarea rolurilor și 

responsabilităților. 

 Cum să comunicați și să măsurați 

rezultatele. 

Crearea unui climat motivațional 

 Ierarhia nevoilor lui Maslow 

 Teoria celor doi factori ai lui 

Herzberg și a celor patru unități 

emoționale.. 

 Cum să creați un climat de lucru 

sănătos. 

Inteligența emoțională 

 Modalitate de a comunica în mod 

eficient  

 Recunoașterea punctelor forte în 

tine și pentru alții  

Leading pentru rezultate pe termen 

lung 

 

Forme de evaluare 

- 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului 

Academia & Life Care al 

TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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First Time Manager. Un start răsunător pentru noii manageri 
 

60% din noii manager nu performează în primii doi ani. Cei care supraviețuiesc, ajung să dezvolte deprinderi rele, 

care stau cu ei pe tot parcursul carierei. O cauză primordială o reprezintă absența oricărei pregătiri înainte de a 

trece la rolul de manager.  

Acest curs de două zile pătrunde în fundamentele gestionării propriei persoane, a echipelor pe care le conduc noii 

manageri și a influențării altora, pentru a realiza obiectivele companiei. 

 

Obiective 

La finalul cursului participanții vor fi 

capabili să: 

 Să se familiarizeze cu 

responsabilitățile și provocările de 

a fi manager, inclusiv cum să 

conducă o echipă. 

 Demonstreze autoritate atunci 

când este necesar și să ia decizii 

mai bune, după evaluarea 

diferitelor posibilități. 

 Să motiveze echipa, să obțină 

performanță și eficientă de la ea. 

 Să delege sarcini și să dezvolte 

planuri de obiective și 

performanță. 

 

Cerințe inițiale 

 Profil comportamental – 

chestionar care se va completa 

înainte de curs (opțional). 

 

Durată 

 2 zile (fără chestionar profil 

comportamental) 

 

Grup țintă 

 Managerii noi sau experimentați 

care doresc sa devina lideri mai 

buni 

 Șefii de echipa, Team Lideri, 

Persoane cheie, Talentele din 

organizație. 

 

 

Beneficii 

 Rată de succes îmbunătățită 

pentru noii manageri, aceștia sunt 

mai bine pregătiți pentru 

provocările tranziției în noul rol.  

 Productivitate îmbunătățită a 

echipelor pe care le conduc  

 Participanții au oportunitatea de a 

învăța și de a practica abilități şi 

tehnici esențiale noilor manageri 

 Vor fi capabili sa conducă prin 

stabilirea exemplului propriu și să 

devină mai încrezători și mai 

influenți în organizație. 

 

Tematică 

Fundamentele Managementului 

 Diferențele între a fi lider și "a fi 

șeful". 

 Provocările cu care se confruntă 

toți noii Manageri. 

 Cum să dobândiți o gândire de 

manager. 

 Stresul emoțional de a fi 

Manager: Ai ceea ce este nevoie? 

 Poți să fii prietenos cu echipa ta? 

 Cele mai frecvente greșeli ale 

noilor supraveghetori și modul de 

evitare a acestora. 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea punctelor tari  

 Cum să dezvoltați punctele forte 

și să vă ameliorați slăbiciunile. 

 De ce "abilitățile inter-personale" 

vor fi factorul principal al 

succesului tău. 

 Cum stilul dvs. de conducere 

poate funcționa pentru sau 

împotriva dvs.  

Construirea unei echipe 

performante si motivate 

 Piramida lui Maslow. 

 Cum să faci fiecare membru al 

echipei să se simtă valoros și 

important. 

 Crearea unor relații de 

cooperarea între membrii echipei.  

 Idei creative pentru menținerea 

echipei dvs. motivate. 

Stabilirea și atingerea obiectivelor  

 Abordarea SMART. 

 Obiectivele, direcția și definirea 

prioritățile. 

 Clarificarea rolurilor și 

responsabilităților. 

 Cum să comunicați și să măsurați 

rezultatele. 

Tehnici de comunicare 

 Principiile comunicării eficiente. 

 Ascultarea activă. 

 Inteligența emoțională. 

 Rolul managerului în păstrarea 

liniilor de comunicare deschise 
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Planificarea carierei 

 Pregătirea pentru nivelul următor. 

 Învățarea continuă, esențială 

pentru succesul dvs. continuu. 
 

 

 

 

Forme de evaluare 

- 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România. 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Effective team work. Un climat de lucru sănătos 

 

Cursul cere participanților să îmbine noțiuni teoretice (30%), cu exerciții practice (70%), să dezbată constructiv pe o 

temă aleasă și să lucreze în echipă pentru finalizarea unui proiect de grup.  Cursanții vor lucra împreună, ca o 

echipă, urmărindu-se  ca membrii echipei să:  

 asculte ideile celuilalt, o afirmație se clădește pe 

ideile celuilalt. 

 se întrebă reciproc, interacționează, discută și pun 

întrebări tuturor membrilor echipei. 

 folosesc argumente să convingă pe ceilalți, fac 

schimb de idei, le regândesc luând in considerare 

argumentele celorlalți.  

 respectă opiniile altora, încurajează și sprijină 

ideile și eforturile altora. 

 se ajută reciproc, oferă asistență unul altuia. 

 împart cu ceilalți, oferă idei și spun celorlalți 

concluziile lor. 

 fiecare participă și contribuie la munca din echipă.

Acest curs privește în profunzime realitatea echipei și scoate la lumină sursele performanței, evidențiind 

mecanismele și principiile ce guvernează viața echipelor. 

Obiective 

 Examinarea rolului echipei în 

organizație și a ciclului de viață al 

unei echipei.  

 Analiza, distribuția și asumarea 

rolurilor în echipă,  stabilirea 

relațiilor interpersonale, 

descoperirea factorii motivaționali 

pentru fiecare membru al echipei. 

 Explicarea si folosirea unor tehnici 

si instrumente indispensabile în 

echipă: feedback, coaching, 

mentoring. 
 

Durată 

 1 zi 
 

Grup țintă 

 Echipe in formare 

 Echipe aflate în dificultate 

 Persoane din organizație care se 

confruntă cu provocările 

interacțiunii în echipă  

 Persoane cheie, Talentele din 

organizație. 
 

Beneficii 

 Membrii echipei vor lucra împreună 

pentru a depăși obstacolele, vor 

crea o echipa capabilă de gândire 

strategică și de rezolvare a 

problemelor în moduri constructive, 

inovatoare.  

 Sporirea sentimentului de 

încredere, cooperare, sensibilitate 

față de alții. 

 Echipa se va dezvolta și crește în 

timp. 
 

Tematică 

 Exerciții de grup, menite să 

descopere valoarea fiecărui 

membru al echipei. 

 Scenarii, roluri pentru evaluarea 

interacțiunii membrilor și a 

importantei coordonării in echipă. 

 Abilități de comunicare – 

capacitatea de a explica propriile 

idei și să exprime sentimentele într-

un mod deschis, dar care nu pune 

în pericol pe ceilalți, abilitatea de a 

îi asculta cu atenție pentru alții, de a 

pune întrebări pentru a clarifica 

ideile și emoțiile altora. 

 Competențe pentru un climat 

sănătos –  deschidere să se 

cunoască unii pe alții (în special cei 

cu interese și educație diferite),  

încredere unul în altul (suficient 

pentru a împărtăși propriile idei și 

sentimente), respect față de alții. 

 Competențele unei echipe eficiente 

– răspundere individuală și 

responsabilitate (toți membrii 

grupului sunt de acord asupra a 

ceea ce trebuie făcut și de către 

cine), feedback asertiv (capacitatea 

să ofere și să primească feedback), 

rezolvarea problemelor prin 

dezvoltarea și utilizarea de strategii 

pentru obiectivele lor de grup 
 

Forme de evaluare 

- 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia & 

Life Care al TÜV Rheinland România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Change management. Schimbarea începe cu tine! 
 

Managementul schimbării este un domeniu foarte larg, iar abordările în gestionarea schimbării variază de la o 

organizație la alta și de la un proiect la altul. Acest curs își propune o abordare practică: oferă pachete de 

instrumente, liste de verificare și planuri de ansamblu ce ar putea fi  folosite pentru a gestiona cu succes 

schimbarea. 

 

Obiective 

 Managementul schimbării se 

concentrează asupra oamenilor, 

de aceea cursul se axează pe 

asigurarea schimbării bine puse 

în aplicare, fără probleme și în 

mod durabil.  

 Înțelegerea Leadership-ului, 

dezvoltarea unei mesaj care să 

permită echipei să înțeleagă și să 

îmbrățișeze schimbarea. 

 Identificarea situației in care se 

află organizația Dumneavoastră și 

definirea unor  obiective de 

management al schimbării 

specifice. 

 

Cerințe inițiale 

 Profil comportamental – 

chestionar care se va completa 

înainte de curs (opțional). 

 

Durată 

 1 zi (fără chestionar profil 

comportamental) 

 

Grup țintă 

 Management, Șefi de echipa, 

Team Lideri, 

 Persoane cheie, talentele din 

organizație. 

 

Beneficii 

 Înțelegerea importanței 

managementului schimbării; 

schimbarea nu se întâmplă în 

mod izolat, ea are impact asupra 

întregii organizații și toți angajații 

sunt atinși de ea. 

 Înțelegerea responsabilităților pe 

care le are fiecare, în ceea ce 

privește comunicarea schimbării, 

în echipa din care face parte. 

 Exprimarea clară a motivelor 

pentru schimbare, planificarea 

cum și când modificările vor fi 

comunicate, evaluarea impactului 

asupra oamenilor și a structurii 

organizației. 

 

Tematică 

 Elaborarea unei strategii 

câștigătoare de management al 

schimbării 

 Înțelegerea schimbării, 

planificarea și implementarea ei  

 Evaluarea nivelului de pregătire al 

organizației  

 Gestionarea oamenilor și a 

așteptărilor lor 

 Crearea unui plan de comunicare 

eficient 

 Modelul Lewin (dezgheață, 

modelează, îngheață din nou) 

 Modelul Leavitt (structura, 

tehnologie, oameni, task-uri) 

 Gestionarea pro activă a 

rezistenței la schimbare 

(identificarea „agenților 

schimbării”)  

 Leadership personal în perioade 

de schimbări 

 De ce schimbările uneori eșuează 

de comunicare 

 

Forme de evaluare 

- 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Public Speaking 
 

Există numeroase ocazii de a vorbi în public, indiferent dacă este în cadrul unei întâlniri de afaceri, cu prieteni sau 

o întrunire de familie. Această activitate nu este însă privită ca o oportunitate, dimpotrivă, cine urmează să 

vorbească în fața unei audiențe sau să susţină o prezentare în public este speriat de acest gând. Fie că sunt cinci 

minute în fața managerului sau două ore în faţa unui public avizat, discursurile și prezentările joacă un rol 

important în reușita ori eșecul oricărei acțiuni. Abilitatea de vorbi în public este una extrem de utilă în carieră și 

aceasta se învață, dar mai ales se exersează pentru a avea succes. 

 

Obiective 

 dezvoltarea deprinderilor în 

redactarea unui discurs; 

 însușirea tehnicilor de control al 

emoţiilor de dinaintea şi din timpul 

unei discurs; 

 formarea/dezvoltarea abilităților 

de prezentare a unui discurs clar, 

convingător și de impact; 

 formarea/dezvoltarea abilităților 

de utilizare eficientă a tonalității 

vocii, a limbajului trupului, a 

contactului vizual şi a altor 

elemente pentru a influenţa 

audiența 
 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat: 

 Managerilor de proiect,  

managerilor de microîntreprinderi, 

IMM-uri, organizații 

neguvernamentale și 

antreprenorilor 

 Persoanelor care se pot afla în 

situaţia de a susţine expuneri, 

prezentări publice sau de a 

reprezenta compania în exterior 

(întâlniri de afaceri, conferinţe, 

simpozioane etc.) 

 Managerilor și specialiștilor din 

departamentele implicate în 

relația directă cu publicul, 

coordonatorilor de echipe și 

specialiștilor în comunicare 

 Persoanelor dornice să-și 

dezvolte calitățile oratorice 

 Trainerilor/cadrelor 

didactice/consultanților 

profesioniști care vor să exceleze 

în prezentări  

 Persoanelor care vizează 

dezvoltarea personală, 

îmbunătățirea abilităților de 

comunicare ori depășirea fricii de 

a vorbi în public 
 

Beneficii 

La finalul cursului participanții vor fi 

în măsură să proiecteze și să 

redacteze un discurs care să 

capteze atenția într-un mod 

inspirațional, să ofere în mod 

eficient informații, să amuze ori să 

invite în mod convingător la acțiune. 

Participanții vor exersa utilizarea 

eficientă a tehnicilor de control al 

emoţiilor pentru depășirea temerilor 

de a vorbi în public. Cursul vizează 

dezvoltarea abilităților de 

comunicare eficientă și 

convingătoare în mediul de 

business prin utilizarea tonalității 

vocii, a limbajului corpului, a 

contactului vizual şi a altor elemente 

pentru a influenţa audiența. 

Tematică 

 procesul de comunicare; 

 redactarea unui discurs: structura, 

alegerea temei, identificarea 

ideilor principale, titlul; 

 puterea cuvintelor; 

 oratorul de succes: condiții, 

stăpânirea gândurilor și a stărilor, 

tehnici și metode; 

 frica de a vorbi în public: cauze, 

soluții; 

 verbal – paraverbal – nonverbal; 

 exerciții pentru îmbunătățirea 

dicției, gestionarea dialogului și a 

autocontrolului; 

 exersarea unor tehnici de 

influențare a publicului.  
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

Probă practică: redactarea și 

susținerea unui discurs/prezentări. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Comunicare prin telefon și e-mail 
 

Pentru oricare activitatea, indiferent de natura acesteia, comunicarea e o componentă esențială, o stare de spirit, 

un instrument de acțiune. Abilitățile de comunicare ale unei persoane evidențiază eficacitatea profesională la fel 

de mult ca expertiza profesională. În oricare activitate comunicarea poate fi privită ca o „cale spre înțelegere”, dar 

poate reprezenta și o sursă de conflicte. Capacitatea de a formula și transmite mesaje convingătoare, de a 

construi și menține cu ușurință relații profesionale sau personale depinde de cât de eficient se comunică. Noile 

tehnologii informaționale pun la dispoziție mijloace tot mai diversificate, dar importanța și puterea cuvântului nu 

trebuie uitate. O comunicare corectă trebuie învățată și exersată. 

 

Obiective 

 dezvoltarea deprinderilor de 

comunicare interpersonală; 

 dezvoltarea abilităților de 

utilizare eficientă a 

instrumentelor și canalelor de 

comunicare cu partenerii, 

colaboratorii și comunitatea 

pentru crearea și menținerea 

relațiilor interpersonale și 

profesionale; 

 dezvoltarea deprinderilor de 

utilizare eficientă a tehnicilor de 

redactare a mesajelor scrise și 

de planificare a discuțiilor 

telefonice. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat: 

 Persoanelor din departamentele 

de front-office, marketing și 

vânzari de produse și/sau 

servicii, comunicare și relații cu 

clienții care doresc să se 

perfecționeze în domeniul 

comunicării de business; 

 Managerilor de relații și 

persoanelor care lucrează în 

departamentele implicate în 

desfășurarea activităților de 

comunicare pentru compania în 

care activează. 

 

Beneficii 

La finalul cursului participanții vor 

putea utiliza eficient instrumentele 

care conferă valoare modului în 

care organizația își definește 

identitatea. Participanții vor fi în 

măsură să conceapă, să planifice și 

să desfășoare activitățile de 

comunicare verbală (telefonică) și 

în scris (e-mail) menite să transmită 

eficient mesajele organizației sau 

să sprijine acțiunile de business ale 

acesteia. Cursul vizează aspectele 

practice în ce privește comunicarea 

verbală (telefonică) și în scris (e-

mail). 

 

Tematică 

Cursul abordează următoarele 

teme: 

 procesul de comunicare și 

influențare; 

 comunicarea interpersonală; 

 comunicare verbală (la telefon); 

 comunicarea în scris (e-mail); 

 ton și stil în comunicare. 

 

Forme de evaluare (la solicitarea 

clientului) 

 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Probă practică: Elaborarea și 

prezentarea unui proiect. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Notă: în cazul în care clientul nu 

solicită examinare, se vor emite 

confirmări de participare. 

 

Contact 

 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Excelență în deservirea clienților. Experiențe memorabile 

 
Organizațiile de succes au transformat echipa Customer Service în avantaj competitiv, pentru fidelizarea și 

câștigarea clienților. Au transformat mentalitățile și comportamentele echipei de suport din departament „suport-

vânzare” în forță de generare de noi oportunități. 

Cursul  „Experienţe memorabile – Customer Service” va transforma atitudinea angajaților și fundamenta o cultură 

organizațională orientată să servească clienții și colegii. Cursanții vor învăța sa își încânte clienții și vor dobândi 

instrumente pentru anticiparea nevoilor și așteptărilor acestora. 

Obiective 

 Excelența pornește din 

autocunoaștere, stăpânire de 

sine, recunoașterea emoțiilor 

proprii si a celorlalți, guvernarea 

lor, ceea ce va conduce la 

conștientizarea de sine și  auto 

motivare.  

 Cursanții vor fi instruiți cum să 

gestioneze stările negative ale 

clienților, să relaționeze cu ei la 

nivel personal și de business, să 

încânte clienții ținând cont și de 

nivelul serviciilor agreat de 

organizație. 
 

Cerințe inițiale 

 Profil comportamental – 

chestionar care se va completa 

înainte de curs (opțional). 
 

Durată 

 2 zile (fără chestionar profil 

comportamental) 
 

Grup țintă 

 Cursul se adresează specialiștilor 

aflați în contact cu clienții externi 

sau interni.  

 Șefi de echipa, Team Lideri, 

persoane cheie, talentele din 

organizație 

 Persoane care se confruntă cu 

provocările interacțiunii cu clienții 

dificili. 

Beneficii 

 Atitudine orientată către client, 

îmbunătățirea abilităților de 

comunicare. 

 Responsabilizare și inițiativă în 

relațiile cu clienții.  

 Îmbunătățirea performanței în 

echipa Customer Service. 

 Un grad ridicat de satisfacție a 

clienților 
 

Tematică 

Tipuri de comunicare 

 Comunicarea verbala vs. 

comunicare para-verbala, 

 Comunicare formala vs. 

comunicare informala  

 Canale de comunicare 

 Bariere in comunicare  

 Exercițiu de grup. 

Inteligenta Emoțională 

 Cum pot îmbunătăți fiecare 

interacțiune cu clienții 

 Recunoașterea emoțiilor proprii 

 Recunoașterea emoțiilor celorlalți 

 Guvernarea emoțiilor, echilibru 

emoțional 

 Interacțiuni sociale din 

perspectiva emoțiilor 

 Auto motivare; conștientizarea de 

sine 

Organizația și clientul  

 Cine este clientul  

 Ce vrea clientul de la noi 

 Interacțiuni între organizație și 

clienți. 

Comunicarea asertivă 

 Părerea mea, părerea ta, starea 

de fapt 

 Gestionarea greșelilor 

 Relaționare la nivel personal / 

business 

 Implicare client. 

Ascultarea activă 

 Concentrare asupra clientului 

 Cum să asculți activ: 

parafrazează, păstrează mintea 

deschisa, nu întrerupe, pune-te in 

pantofii celuilalt, evită distragerile 

 Exercițiu de grup. 

Managementul stresului 

 De ce amânăm? 

 Setare priorități 

 Factori interni si externi 

Forme de evaluare 

- 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Comunicare business în organizație 
 

Comunicare organizațională, inter-departamentală, constă într-o comunicare eficientă între indivizi, iar oamenii 

comunică și interacționează uneori mai bine, alteori… mai puțin bine. Comunicarea este un element cheie la toate 

nivelele organizaționale și  mai ales când comunicăm în afara ei. Dacă o facem eficient, angajații vor fi mai eficace 

în activitățile lor zilnice și mediul de lucru va fi plăcut.  

La finalul acestui curs, participanții vor fi capabili să identifice propriul stil de comunicare, posibilele bariere de 

comunicare și cauzele acestora, să-și îmbunătățească atitudinea față de o comunicare eficace și o ascultare activă.  

 

Obiective 

 Dezvoltarea unor competențe și 

strategii de comunicare 

adecvate canalului de 

comunicare ales:  scris, telefon, 

ședințe, etc  

 Comunicarea asertivă în 

organizație, exprimarea 

necesităților, dorințelor și 

preferințelor într-un mod 

deschis și onest, echidistant 

fata de cei doi poli de 

comunicare: agresiv și pasiv. 

 Cursanții vor fi instruiți cum să 

gestioneze stările negative ale 

colegilor/clienților, să 

relaționeze cu ei la nivel 

personal și de business. 

Cerințe inițiale 

 Profil comportamental – 

chestionar care se va completa 

înainte de curs (opțional). 

 

Durată 

 2 zile (fără chestionar profil 

comportamental) 

 

Grup țintă 

 Management, Șefii de echipa, 

Team Lideri 

 

 

 Persoane cheie, talentele din 

organizație  

 Persoane care se confruntă cu 

provocările interacțiunii cu 

colegii / clienții dificili. 

 

Beneficii 

 Responsabilizare și inițiativă în 

relațiile cu clienții interni și externi, 

îmbunătățirea abilităților de 

comunicare.  

 Comunicarea eficientă reduce 

concurența dintre departamente și 

ajută angajații să lucreze 

împreună cu o mai mare 

productivitate, integritate și 

responsabilitate. 

 Globalizarea afacerilor crește 

nevoia de comunicare eficientă, 

într-o companie internațională, 

managerii și angajații trebuie să 

știe cum să comunice eficient cu 

omologii lor. 

 

Tematică 

Organizații și elemente ce definesc 

organizația  

 Climatul. 

 Cultura organizațională. 

Tipuri de comunicare 

 Comunicarea verbala vs. 

comunicare para-verbala, 

 

 Comunicare formala vs. 

comunicare informala  

 Canale de comunicare 

 Bariere in comunicare  

 Exercițiu de grup. 

Inteligența Emoțională 

 Recunoașterea emoțiilor proprii. 

 Recunoașterea emoțiilor celorlalți 

 Guvernarea emoțiilor, echilibru 

emoțional. 

 Interacțiuni sociale din 

perspectiva emoțiilor. 

 Auto motivare; conștientizarea de 

sine. 

Comunicarea eficientă  

 Răspundere individuală și 

responsabilitate (toți membrii 

grupului sunt de acord asupra a 

ceea ce trebuie făcut și de către 

cine) 

 Rezolvarea problemelor prin 

dezvoltarea și utilizarea de 

strategii, instrumente  pentru a 

soluționa cu succes  potențialele 

conflictele.  

Comunicarea asertivă 

 Părerea mea, părerea ta, starea 

de fapt 

 Gestionarea greșelilor 

 Relaționare la nivel personal / 

business. 
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Ascultarea activă 

 Concentrare asupra vorbitorului. 

 Cum să asculți activ: 

parafrazează, păstrează mintea 

deschisa, nu întrerupe, pune-te in 

pantofii celuilalt, evită distragerile 

 Exercițiu de grup. 

Managementul stresului 

 De ce amânăm? 

 Setare priorități 

 Factori interni si externi 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

- 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România.

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Presentation Skills. Prezentări eficiente, clare, cu impact 
 

Cursul oferă participanților instrumentele necesare realizării și susținerii unei prezentări eficiente, clare, cu impact, 

indiferent de situație: prezentare, ședință sau conferință publică. Cercetările ne spun că, în general, gândim 400-

500 cuvinte pe minut și spunem cam 150-200 de cuvinte pe minut, deci mai puțin de jumătate. Iar după 10-15 

minute de expunere, atenția audienței scade. Vom analiza și sublinia valoarea pregătirii: cu cât vă pregătiți mai 

bine, sunteți mai bine echipați să vă explicați ideile, atunci când primiți întrebări sau sunt opinii împotrivă. 

Obiective 

 Pregătirea și organizarea unei 

prezentări  

 Folosirea tehnicilor de prezentare 

potrivite, în funcție de audiență și 

context. 

 Dezvoltarea abilitaților specifice 

gestionării situațiilor dificile.   

  Încheierea prezentării într-o 

manieră memorabilă. 

 

Durată 

 2 zile  

 

Grup țintă 

 Management, Șefii de echipa, 

Team Leader, Persoane cheie, 

Talentele din organizație  

 Persoane care interacționează 

frecvent cu clienții (interni sau 

externi). 
 

Beneficii 

 Îmbunătățirea imaginii personale, 

a organizației dvs. și, în cele din 

urmă, creșterea vânzărilor pentru 

afacerea dvs. 

 Cursul răspunde nevoii în 

creștere de comunicare eficientă, 

participanții vor ști cum să 

identifice și înțeleagă nevoile 

audienței. 

 Prezentările  eficiente reduc 

concurența dintre departamente și 

ajută angajații să lucreze 

împreună cu o mai mare 

productivitate, integritate și 

responsabilitate. 
 

Tematică 

Tipuri de comunicare 

 Comunicarea verbala vs. 

comunicare para-verbala, 

 Comunicare formala vs. 

comunicare informala  

 Canale de comunicare 

 Bariere in comunicare  

 Exercițiu de grup. 

 
Pregătirea și planificarea  
 Stabilirea obiectivelor.  

 Dezvoltarea prezentării: tehnica 

celor 3 S.  

 Structurarea prezentării.  

 Utilizarea echipamentelor, 

materialelor, flipchart-ului  

 Anticiparea întrebărilor. 

 

Dinamica grupurilor   

 Tipuri de public.  

 Gestionarea situațiilor dificile. 

 Cum răspundem la întrebări. 

 

Dezvoltarea abilitaților de 

prezentare 

 Autenticitatea în comunicare. 

 Captarea atenției.  

 Mesajele nonverbale.  

 Motivarea audienţei. 

 Echilibru între credibilitate și 

abordabilitate. 

 

Managementul situațiilor dificile 

 Factori interni si externi. 

 Utilizarea constructivă a emoțiilor 

proprii.  

 Cum primim / oferim feedback. 
 

Forme de evaluare 

- 

 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Train the Trainer. Plăcerea de a lucra cu oamenii 
 

Acest program se concentrează pe ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după un curs organizat în interiorul 

companiei Dvs. Cursul oferă o fundație în evaluarea necesităților de training, dezvoltarea obiectivelor de învățare, 

precum și evaluarea impactului inițiativelor de formare. 

Cursanții află tehnici eficiente de training, cum să gestioneze participanții,  crearea unui mediu de învățare pozitiv, 

eficient,  și gestionarea provocărilor venite din clasă. 

 

Obiective 

La finalul programului de formare, 

participanții vor avea abilitățile 

necesare pentru:  

 stabilirea obiectivelor și 

organizarea de sesiuni de formare  

 livrarea sesiunilor de curs 

 evaluarea pregătirii participanților 

 aplicarea metodelor de instruire, 

în funcție de participanți  

 evaluarea rezultatelor învățării. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

 Management, Supervizori, Team 

Lideri.  

 Persoane cheie, Talentele din 

organizație. 

 

Beneficii 

 Crearea în cadrul organizației a 

unui grup de persoane capabile 

să detecteze, planifice, execute și 

evalueze sesiuni de formare 

pentru alți angajați ai companiei. 

 Clădește credibilitatea și 

încrederea angajaților (retenția 

angajaților) și a managementului. 

 Proprii traineri cunosc cel mai 

bine nevoile companiei, a grupului 

ce urmează a fi instruit și pot 

ajusta materialul pentru a 

îndeplini obiectivele propuse. 

 

Tematică 

 Învățarea la Adulți – Diferența 

între învățământul tradițional și 

training; 

 Ciclul de viată al unui proces de 

formare; 

 Identificarea nevoilor de învățare; 

 Stabilirea obiectivelor de învățare; 

 Competențe urmărite în planul de 

training; 

 Alegerea conținutului si a 

metodelor relevante; 

 Stiluri de învățare, memoria si 

reținerea informației 

 Folosirea studiilor de caz si a 

jocurilor de rol; 

 Pregătirea si utilizarea 

materialelor de sprijin si a 

logisticii; 

 Factori critici in deschidere si 

încheiere; 

 Comunicare verbala si non-

verbala eficienta; 

 Abordarea participanților "dificili’’; 

 Cum răspundem întrebărilor 

dificile. 

 Stabilirea unui plan de 

implementarea  pentru 

următoarele 30 zile 

 

 

Forme de evaluare 

-  

 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului 

Academia & Life Care al 

TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Utilizare Microsoft Excel® 2016. Inițiere utilizare și operare în Excel® (nivel 

începător) 
 

Workshop-ul Excel
®
 pentru începători este conceput pentru toți cei implicați în activități de producție, vânzări, 

resurse umane, contabilitate, marketing, etc. Cursul introduce o serie de elemente Excel
®
, pornind de la 

navigație, meniuri și aspect până la utilizarea funcțiilor și graficelor. La finalul trainingului, cursanții vor fi 

familiarizați cu noțiuni de la bază Excel
®
, necesare pentru majoritatea pozițiilor dintr-o organizație.

Obiective 

 Abilitatea de a introduce, 

formata, evidenția, sorta și de a 

efectua calcule.  

 Familiarizarea cu meniurile & 

interfața Excel, deprinderea unor 

abilități la nivel de bază 

 Crearea de rapoarte, grafice, 

pivoți și utilizarea de alte 

instrumente ce vor spori 

productivitatea. 

Cerințe inițiale 

 Parcurgerea cursului necesită 

cunoștințe inițiale despre 

produsele software Microsoft® 

sau asemănătoare.  

 Cursul necesită utilizarea unui 

PC/laptop/tabletă cu Microsoft 

Excel
®
  instalat. 

Durată 

 2 zile (fără introducere în 

Microsoft®) 

Grup țintă 

 Șefii de echipa, Team Lideri, 

persoane cheie, talentele din 

organizație 

 Persoane care se confruntă cu 

provocările utilizării și manipulării 

datelor. 

Beneficii 

 Îmbunătățirea luării deciziilor, 

prin prelucrarea datelor și 

prezentare grafică.  

 Utilizarea productivă a 

informației prin introducerea, 

colectarea, sortarea și 

formatarea datelor 

 Utilizarea, în organizație sau 

pentru raportări externe, a unor 

date prelucrate, cu valoare 

adăugată. 

Tematică 

Introducere 

 Intrare-ieșire din program. 

Ferestre, registre și foi de calcul. 

Selectarea celulelor, liniilor si 

coloanelor.  

 Deplasarea în foaia de calcul. 

Formatarea celulelor.  

 Bare de unelte, meniuri, 

terminologie, suprafața de lucru. 

 Navigare, formatare, tabele. 

Formatarea foii de calcul  

 Creare antet /subsol.  

 Scindarea ferestrelor.  

 Inserarea, mutarea, ștergerea 

unei foi de lucru in cadrul 

registrului. 

Sintaxa unei formule 

 Tipuri de date. 

 Deschidere și examinare fișier. 

 Copierea în Word. 

 Trimiterea către Microsoft 

PowerPoint, Adobe PDF. 

 Celule in Excel. 

 Funcții matematice de bază, 

funcții text, etc. 

Lucrul cu serii de date 

 Linii si coloane: selectare, 

ajustarea dimensiunilor, 

adăugare, ștergere, ascundere. 

 Compararea a două sau mai 

multe serii de date.  

 Căutare in serii de date. 

Imprimarea și crearea de grafice 

 Pregătirea pentru imprimare. 

 Imprimarea anumitor părți din 

foaia de calcul. 

 Tipuri de grafice.  

 Imprimarea graficelor. 

Salvarea unui registru de lucru 

 Partajarea foii de calcul cu alți 

colegi. 

 Protejarea registrului. 

 Riscuri de securitate. 

Help 

 Excel Help. 

 Asistenta suplimentara. 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă 

confirmări de participare în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

Management organizațional –  

Microsoft Office 

http://www.tuv.com/academy-ro
mailto:academia@ro.tuv.com


ACADEMY AND LIFE CARE  

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 

 

 

 

 

Utilizare Microsoft Excel® 2016. Operare frecventă în Excel® (nivel mediu) 
 

Curs Excel® de nivel mediu destinat celor care au urmat cursul pentru începători cât și celor care doresc să afle 

mai multe, să facă economie de timp și să lucreze eficient. Informația înseamnă putere, accesul rapid la ea, 

atunci când ai nevoie, poate face diferența între succes și eșec. La finalul acestui curs de Excel® , cursanții vor fi 

capabili să facă mai mult decât stocarea datelor, vor putea prelucra datele, sintetiza, grupa, raporta, genera 

statistici comparative, analize, practic îl vor folosi ca pe un instrument de productivitate și de suport decizional. 

 

Obiective 

 Deprinderea unor abilitați de a 

efectua calcule, prelucra datele, 

sintetiza, grupa, raporta, genera 

statistici comparative și analiză.  

 Familiarizarea cu combinații de 

taste, pentru o productivitate 

mult sporită. 

 Crearea de grafice complexe și 

dinamice, pivoți, utilizarea de 

funcțiilor specifice regăsirii 

datelor. 

 

Cerințe inițiale 

 Parcurgerea cursului necesită 

finalizarea cursului pentru 

începători sau experiență 

asemănătoare.  

 Cursul necesită utilizarea unui 

PC/laptop/tabletă cu Microsoft 

Excel
®
  instalat. 

 

 

Durată 

 2 zile (fără introducere în 

Microsoft®) 

 

Grup țintă 

 Șefii de echipa, Team Lideri, 

persoane cheie, talentele din 

organizație 

 Persoane care se confruntă cu 

provocările utilizării și manipulării 

datelor. 

 

Beneficii 

 Economie de timp și lucru 

eficient la orice nivel, astfel 

încât organizația să își 

îndeplinească obiectivele și să 

își îmbunătățească indicatorii 

de performanță. 

 Îmbunătățirea luării deciziilor, 

prin prelucrarea datelor și 

prezentare grafică.  

 Utilizarea, în organizație sau 

pentru raportări externe, a unor 

date prelucrate, cu valoare 

adăugată. 

 

Tematică 

Introducere 

 Precizări privind datele de tip 

numeric, logic, date calenda- 

ristice, ora, text, etc. 

 Comenzi avansate de lucru ȋntr-

un registru. 

 Afișarea opțiunilor complete 

pentru grupuri de comenzi 

Calcul tabelar  

 Cunoașterea şi aplicarea de 

combinații de taste specifice. 

 Referințe mixte, folosirea 

acestora împreună cu cele 

absolute și cele relative. 

 Înțelegerea corespunzătoare a 

formatării numerelor in detaliu. 

 Conversia text->date la import, 

web query. 

 Agregare și agregare 

condițională. 

 Funcții logice (IS, AND, OR, IF), 

funcții de testare tip date 

(ISNUMBER, ISTEXT) 

 Regăsire date (VLOOKUP, 

HLOOKUP, LOOKUP, INDEX, 

MATCH).  

 Imbricarea acestora (DBASE: 

DSUM, DCOUNT, DAVERAGE). 

 Corectarea erorilor (Formula 

Auditing). 

Analiză date  

 Recomandări înainte de analiza 

datelor. 

 Folosirea cumulativă a filtrelor, 

sortărilor si a barei de status. 

 Înțelegerea şi folosirea 

instrumentelor „What If Analysis„, 

„Goal Seek” pentru calcule 

directe si indirecte, „Solver” 

pentru soluții de optimizare. 

 Crearea unui pivot. 

Sinteză și grafice 

 Alegerea tipului de grafic cel mai 

reprezentativ în fiecare situație. 

 Evidențierea evoluției datelor 

prin reprezentare grafică.  

 Generarea graficelor din cadrul 

tabelelor pivot.  

 Grafice și subgrafice (grafic în 

grafic, grafic cu doua axe) 
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Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă 

confirmări de participare în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Utilizare Microsoft Excel® 2016. Analiza aprofundată a datelor cu Excel® (nivel 

avansat) 
 

Curs Excel® de nivel avansat destinat celor care au urmat cursul de nivel mediu sau celor care doresc să 

gestioneze cât mai bine datele, statisticile, rapoartele de care depind succesul organizației. Se insistă pe funcții, 

baze de date, tabele pivot și analiza datelor. Fiind un curs intensiv pentru avansați, se cer atât abilități 

profesionale cât și o minima pregătire prealabilă, inclusiv în lucrul cu obiecte și fișiere. Se adresează 

specialiștilor încadrați în poziții cheie din producție, domeniul economic, medical, administrație publică, ce au 

responsabilități zilnice de lucru cu volume mari de date stocate în MS Excel. 

Obiective 

 Permite utilizatorilor să devină și 

mai eficienți în utilizarea Excel® . 

 Participanții vor putea dovedi 

stăpânirea temeinică a aplicației, 

vor căpăta ușurință în a utiliza 

pachetul de funcții predefinite din 

Excel. 

 Utilizatorii vor realizeze rapoarte 

mai bune, cu analize mai 

aprofundate. 
 

Cerințe inițiale 

 Finalizarea cursului nivel mediu 

sau experiență asemănătoare.  

 Cursul necesită utilizarea unui 

PC/laptop/tabletă cu Microsoft 

Excel®  instalat. 

Durată 

 2 zile (fără introducere în 

Microsoft Excel®) 

Grup țintă 

 Șefi de echipa, Team Lideri, 

persoane cheie, talentele din 

organizație 

 Persoane care se confruntă cu 

provocările utilizării și manipulării 

datelor. 

Beneficii 

 Generarea de rapoarte specifice, 

detaliate, sigure și relevante care 

să susțină decizii informate. 

 Îmbunătățește productivitatea 

utilizatorilor, ceea ce duce la  

îndeplinirea obiectivelor 

organizației și îmbunătățirea 

parametrilor de performanță. 
 

Tematică 

Noțiuni introductive – recapitulare 

 Formule și funcții simple, adrese 

relative și absolute. 

 Referințe mixte, folosirea acestora 

împreună cu cele absolute și cele 

relative. 

 Funcții matematice 

(SUMPRODUCT, ROUND, etc) 

 Funcții de data și ora (DATE, DAY, 

TODAY, etc.).  

 Funcții de căutare și referință: 

(VLOOKUP, HLOOKUP). 

 Funcții logice (IF, AND, OR). 

 Funcții de text (CONCATENATE,  

LEFT, RIGHT, etc.). 

Baze de date 

 Organizare, configurare, căutare, 

editare, sortare. 

 Gestionarea listelor imense. 

 Totaluri parțiale: adăugare și 

eliminare, grupuri. 

Tehnici de sinteză și analiză 

 Folosirea instrumentelor pentru 

calcule directe și indirecte, sau 

pentru soluții de optimizare. 

 Stabilirea structurii tabelelor pivot 

în funcție de solicitări. 

 Modificarea sursei și actualizarea 

informațiilor în pivoți. 

 Formatare tabel pivot: utilizarea 

subtotalurilor, grand totalurilor, 

stabilirea aspectului tabelelor pivot. 

 Utilizarea filtrelor în pivoți. 

 Câmpuri calculate: utilizarea 

formulelor în cadrul tabelelor pivot: 

 Generarea graficelor din cadrul 

tabelelor pivot. 

 Slice-ere. 

 Validarea și auditul datelor. 

Prezentarea Visual Basic pentru 

Aplicații (VBA) 

 Macro-urile.  

 Legătura dintre macro-uri si VBA. 

 Editorul VBA: prezentare, 

structură, utilizare. 

 Securitate și riscuri. 

 Protejarea datelor la nivel de fișier. 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Management organizațional –  

Microsoft Office 

http://www.tuv.com/academy-ro
mailto:academia@ro.tuv.com
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Utilizare Microsoft Excel® 2016. Automatizarea activității din birou (nivel expert) 
 

Cursul Excel® de nivel expert este destinat celor care au urmat cursul de nivel avansat sau celor care doresc să  

optimizeze cât mai multe procese din organizație. Programul oferă posibilitatea cursanților de a dobândi 

aptitudini de modelare a problemelor întâlnite în organizație prin calcul tabelar, utilizarea si aplicarea celor mai 

importante categorii de funcții, auditare și validare a datelor, de interogare și sortare a bazelor de date, de 

sintetizare a informației, de prezentare a acesteia în formă grafică, de simulare, optimizare și previziune prin 

Microsoft Excel®. 

Obiective 

 Realizarea unor rapoarte 

automatizate, prin conectarea la 

surse de date externe și generare 

automată de analize aprofundate.  

 Învățarea unor tehnici cu ajutorul 

cărora se pot organiza structural și 

vizual datele în Excel® . 

 Modalități prin care pot fi 

implementate scenarii și macro-

funcții 
 
 

Cerințe inițiale 

 Finalizarea cursului nivel avansat 

sau experiență asemănătoare.  

 Cursul necesită utilizarea unui 

PC/laptop/tabletă cu Microsoft 

Excel®  instalat. 
 

Durată 

 2 zile  
 

Grup țintă 

 Șefi de echipa, Team Lideri, 

persoane cheie, talentele din 

organizație 

 Persoane care se confruntă cu 

provocările utilizării și manipulării 

datelor. 
 

Beneficii 

 Eficientizarea și automatizarea 

activității de birou. 

 Viteză în luarea deciziilor, prin 

automatizarea prelucrării și analizei 

datelor. 

 Îmbunătățește productivitatea 

utilizatorilor, îndeplinirea 

obiectivelor organizației și a 

parametrilor de performanță. 
 

Tematică 

Noțiuni introductive 

 Importul datelor. 

 Validarea datelor (după o condiție 

logica, lista valori posibile, etc.) 

 Funcții text, data si timp, logice, 

condiționale, regăsire a datelor, 

statistice, etc. 

 Găsirea erorilor în formule. 

Vizualizarea dependințelor. 

 Crearea de grafice complexe, 

trenduri pe serii de date. 

Baze de date  

 Căutare în tabele bidimensionale și 

căutare în mai multe tabele 

simultan. 

 Dinamizarea listelor și căutarea în 

mai multe foi de calcul simultan. 

 Dinamizarea unei zone de celule în 

vederea actualizării rapide a 

rapoartelor. 

Power pivot  

 Instalare PowerPivot. Creare 

conexiune către o baza de date 

Excel / Access. 

 Link către un nou tabel, crearea 

relațiilor între tabele cu Power 

Pivot. 

 Utilizare Slicers Power Pivot 

(Vertical si Orizontal). 

 Câmpuri calculate utilizând Power 

Pivot. 

 Creare PivotChart utilizând 

PowerPivot. 

 Interogări, automatizare rapoarte, 

aplicații practice. 

Utilizare Macro și VBA 

 Înregistrarea unui macro simplu. 

 Utilizarea unui macro. 

 Simplificarea și protejarea unui 

macro. 

 Legătura dintre macro-uri si VBA. 

 Visual Basic Editor, prezentare, 

structură, utilizare.  

 Scrierea și gestionarea codului în 

editorul VBA. 

 Instrucțiunile VBA 

 Obiectele Microsoft Excel® 
 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

În urma participării la training, 

participanţilor li se acordă confirmări 

de participare în limba română din 

partea Departamentului Academia & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

 

Management organizațional –  

Microsoft Office 

http://www.tuv.com/academy-ro
mailto:academia@ro.tuv.com

