EVALUARI si DIAGNOZE ale managementului
CALIFICARE/ PERFECȚIONARE manageri
IMPLEMENTARE STANDARDE de management

PREMIER
MANAGEMENT s.r.l.

str. Cristea Mateescu 2, sect.2, Bucureşti
J40/6293/2003, RO 15425786

tel./fax 021-796.40.15, 0722.530.872
contact@premier-management.ro
www.premier-management.ro

in atentia: Director General
Invitație: curs-seminar de practică managerială

Cu deosebită plăcere invităm personalul din organizație, conducători și membrii ai echipelor lor, la un interesant și
instructiv curs-seminar:

Spiritul de echipă la locul de muncă
- creșterea performanței prin conlucrare și implicare 8 octombrie 2019, Târgu Mureș
beneficii:

teme
abordate:













un impact direct și pozitiv asupra rezultatelor obținute de participanți - prin integrarea unor bune
practici de cooperare în echipă și prin dezvoltarea unei stări emoționale (a unei atitudini) favorabile
conlucrării.
• un angajat care conștientizează/simte că alături de ceilalți este în siguranță, că prin
participarea activă în cadrul echipei se poate dezvolta și percepe o stare de împlinire, are un
comportament orientat către o înaltă performanță în muncă - obține foarte bune rezultate.
Ce se dorește de la mine și satisfacția la locul de muncă - asumarea rolului în cadrul echipei
- rol - cerințe - performanță - satisfacția în muncă;
Cum mă raportez la ceilalți - plăcerea de a lucra și de a obține rezultate ”împreună”
- răspundere - responsabilitate - autoritate - cooperare;
Ce urmăresc în toate acțiunile mele, ca membru al echipei - focalizarea pe echipă și pe rezultate
- concentrarea pe timp - atenția la consumuri - conformitatea cu cerințele - colaborarea în echipă;
Locul de muncă: zonă de conflict sau de cooperare - abordarea locului de muncă
- spațiul propriu și spațiul comun, echipamente, materiale, mediu, proceduri/ metode;
Între ”eu” și ”noi” - satisfacția participării și implicării în obținerea rezultatelor dorite
- valori - norme de comportament - beneficii ale culturii bazate pe ”încredere”.

lector:



dr. Octavian Loghin, doctor în economie/ administrarea afacerii; trainer certificat; cu o experienţă de
peste 15 ani în formare și consiliere, susținând peste 3000 ore de cursuri pe teme referitoare la
conducere; are o experiență de peste 20 ani în practica de management; este expert în: evaluarea
culturii organizaționale, stabilire valori și norme de comportament, dezvoltarea și aplicarea de
standarde de management, formarea, responsabilizarea și evaluarea personalului.

organizare:



o zile, în intervalul orar: 9:30 - 15:20
(perioada și localitatea sunt menționate pe: www.premier-management.ro/instruire.html).

valoare:

 370 lei, fără TVA/ participant (redus de la 490 lei fără TVA) → pt. plata cu min. 10 zile înainte de începere

- reducere suplimentară: 10% reducere pe participant - pentru 2 sau mai multe persoane
•

include: participarea, suport curs-seminar, gustare și ceai/ cafea

Pentru înscriere va rugăm să completați și să ne transmiteți talonul anexat.
Cu stimă,
ec. ing. Gabriela LOGHIN,
Coordonator Programe Instruire

PREMIER
MANAGEMENT s.r.l.
- diagnoza, consultanta si instruire in management -

TALON DE INSCRIERE
Denumirea organizației beneficiare : ____________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________
Nr. Registrul comertului : ____________________________, CUI: _____________________________________________
Banca: _________________________________, cont IBAN: _________________________________________________
Persoana de contact: _________________________________________________________________________________
Tel: _____________________ , Fax: _________________, email: _____________________________________________

Confirmăm prin prezenta participarea a ____ persoane la cursul-seminar de management:

Spiritul de echipă la locul de muncă
- creșterea performanței prin conlucrare și implicare -

desfasurare: 1 zi, in intervalul orar: 9:30 – 15:20, in perioada : _________________, in localitatea: ____________
(perioada si localitatea se completeaza conform programului afisat pe site: www.premier-management.ro/instruire.html )

valoare:

490 lei fără TVA/ participant, sau,
cu reducere,
 370 lei fără TVA/ participant → pentru plata cu min. 10 zile înainte de începerea cursului-seminar


•

suplimentar, 10% reducere pe participant dacă participă 2 sau mai multe persoane,
(fiecare participant: reducere 44 RON - TVA inclus).

include: participarea, suport curs-seminar, gustare și ceai/ cafea.

Pentru înscriere, vă rugăm să transmiteți TALONUL de INSCRIERE completat, semnat și stampilat, prin fax 021-796.40.15 sau
prin email: contact@premier-management.ro.
Plata se realizează către s.c. PREMIER MANAGEMENT s.r.l., RO 15425786, J40/ 6293 / 2003, str. Cristea Mateescu nr.2, sect.2,
București în contul RO88 RNCB 0318 0081 2851 0001 deschis la BCR suc. PANTELIMON


cu min. 10 zile inainte de inceperea cursului-seminar, valoarea de plată (cu TVA inclus) este de: 440,30 RON/ pers.
sau, pentru 2 sau mai multe persoane: 396,27 RON/ pers.

Este necesară transmiterea confirmării plății către Premier Management s.r.l. pentru validarea participării.
Dacă va fi nevoită de împrejurări, s.c. Premier Management s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica locația sălii de desfășurare a
cursului-seminar sau de a-l anula. S.C. Premier Management s.r.l. este exonerată de orice obligații ca urmare a schimbărilor
intervenite cu excepția situației anulării cursului-seminar, caz în care singura obligație o constituie returnarea integrală a plății
realizate. Organizația beneficiară poate anula participarea numai printr-o notificare scrisă. Daca notificarea a fost înregistrată cu mai
puțin de patru zile lucrătoare înainte de începerea cursului-seminar sau în cazul în care unul sau mai muți participanți nu se prezintă
la cursul-seminar, plata realizată este reținută integral pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire a cursului-seminar.

Prezentul talon de înscriere are valoare contractuală.
data
____________________

semnatura autorizată și ștampila firmei
_______________________________

Premier Management s.r.l., J 40/ 6293/ 2003, RO 15425786, cap.soc. 13.500 RON, str. Cristea Mateescu nr. 2, sector 2, Bucuresti
tel. / fax 021-796.40.15, mob. 0723.511.678, contact@premier-management.ro , www.premier-management.ro

