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Ofertă de cursuri de dezvoltare personală 
pentru personalul companiilor – Program 2021 
Denumirea cursului: „Parcurgerea drumului de 
la intenţie la rezultat” 

Cursuri destinate creşterii nivelului inovaţie, implicare, 
iniţiativă şi de orientare către oameni ! 

Cursuri pentru functionari publici, 
personal contractual si alesi locali ! 

 

 

 

Asociatia Universitara Dacia Sinaia are certificat sistemul de management al 
calitatii de catre organismul de certificare NATCERT conform conditiilor din 
standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015 pentru urmatorul domeniu 
de activitate:  
Activitati de formare profesionala (Alte forme de invatamant n.c.a. – 8559): 
cursuri de formare profesionala pentru sectorul public: functionari publici, 
personal contractual si alesi locali; cursuri de formare organizate conform H.G. 
nr. 1066/2008; cursuri autorizate ANC; cursuri de perfectionare si activitati de 
tip teambuilding pentru personalul din sectorul privat; cursuri de dezvoltare 
personala.  ( Numar certificat: 09/NAT634/0001/RO din 24.05.2018 )  

www.asociatiadacia.ro 

inscrieri@asociatiadacia.ro  

Contact inscrieri: 0749.077.999 

Asociaţia Universitară Dacia Sinaia este furnizor autorizat de formare 
profesională, înregistrat în Registrul naţional al furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor cu numărul 
29/281/24.05.2019, Domeniul: Administraţie şi servicii publice, conform 
autorizaţiei emise de către Comisia de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională din judeţul Prahova (Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale).  

http://www.asociatiadacia.ro/
http://www.asociatiadacia.ro/
mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
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 PACHET CURSURI 10 – 15 PARTICIPANŢI 

 

Denumirea cursului: „Parcurgerea drumului de la intenţie la rezultat” 

Obiectivul cursului: creşterea nivelului inovaţie, implicare, iniţiativă şi de orientare 

către oameni  

Planul cursului/teme de lucru: 

1. Realizarea primului contact cu participanţii la curs – prezentarea trainerului, 

prezentarea participanţilor la training 

2. Prezentarea intenţiei şi obiectivelor cursului 

3. Stabilirea aşteptărilor referitoare la curs, respectiv nivelul de motivare 

4. Evaluarea situaţiei actuale şi stabilirea intenţiei (ce vor aceştia şi ce vrea firma de la ei) 

sau Intenţia angajaţilor vs. Intenţia firmei, respectiv Rezultatele urmărite de angajaţi vs. 

Rezultatele urmărite de firmă. Cu se conciliază acestea 

5. Discutarea obiectivelor personale ale angajaţilor şi corelarea lor cu obiectivele companiei 

6. Tipuri de relaţii în interiorul organizaţiei şi natura lor  

7. Comunicarea eficientă interpersonală – Ego vs. Sine  

8. Orientarea către sarcină/activitate/rezultate vs. Orientarea către oameni (Abilităţi de tip 

hard vs. Abilităţi de tip soft) 

9. Mecanisme de creştere a nivelului de inovaţie, implicare şi iniţiativă a personalului 

 

Durata cursului: 2 zile/ 4 ore/zi (interval orar propus 16.00 – 20.00). Zilele şi intervalul 

orar sunt stabilite de comun acord cu beneficiarul.  

Mod de desfăşurare: ON-LINE, live, pe platforma Google Meet  

Formator: conf.univ.dr. Gabriel Moinescu (consilier dezvoltare personală atestat) 

Materiale incluse în preţul cursului: suport de curs în format electronic 

Certificare: la cerere, certificat de participare la curs 

Preţ pachet curs: 2.700 lei, cu tva inclus, pentru un număr de 10 – 15 de participanţi  

 

Preşedinte 

Conf.univ.dr. Gabriel Moinescu 

 

21.01.2021 
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