ORGANIZARE si CONTROL managerial
EVALUARE şi CALIFICARE personal de conducere
AUDITURI si DIAGNOZE de management

PREMIER
MANAGEMENT s.r.l.

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

tel./fax 021-242.12.22, 0722.530.872
contact@premier-management.ro
www.premier-management.ro

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule Director General,
Aliniat la interesul de a obţine rezultate superioare printr-un control eficace al activităţilor, oamenilor și
resurselor, vă invităm pe dvs., personalul de conducere, la cursul-seminar de practică managerială:

Aplicarea indicatorilor de performanţă
în monitorizarea şi controlul activităţilor, oamenilor şi resurselor
preambul:



în structurarea cursului-seminar s-a plecat de la premisa că utilizarea indicatorilor de
performanță în activitatea curentă de conducere duce la niveluri ridicate de productivitate, se
asigură conformitatea dorită și, nu în ultimul rând, se obțin grade înalte de rentabilitate. Prin
intermediul cursului-seminar sunt transmise către participanți bune practici de management,
focalizate pe control, practici utile în activitatea curentă de conducere.

participanți:



personal de conducere, directori/ coordonatori, angajați implicați în organizare și control

teme
abordate:



Orientarea către rezultate și rolul personalului de conducere în obţinerea performanței dorite;



Ce sunt şi cum se stabilesc indicatorii de performanţă – aplicaţii în firmă;



Structurarea indicatorilor de performanţă şi dezvoltarea sistemului de control;



Monitorizarea performanței – stabilirea şi aplicarea procedurilor de monitorizare;



Utilizarea indicatorilor de performanță și a procedurilor de monitorizare în activitatea curentă
de conducere - obținerea consecventă a rezultatelor dorite.

lector:



dr. Loghin Octavian, doctor în economie/ administrarea afacerii, trainer certificat, cu
experiență de peste 15 ani in instruirea și evaluarea managerilor; are o bogată experiență
în practica managerială prin activități de management în peste 50 de companii; a susţinut
peste 3000 ore de cursuri-seminarii pe teme referitoare la management ca: organizarea
muncii; indicatori de performanță; tehnici și instrumente utilizate în management;
conducerea eficace a oamenilor; dezvoltarea sistemului de control intern.

organizare:



1 zi, in intervalul orar: 9.30 ÷ 15.20
(perioada si localitatea sunt menționate pe site: www.premier-management.ro/instruire.html)

valoare:

•

490 lei fara TVA/ participant, sau, cu reducere,



370 lei fara TVA/ participant, pentru plata cu min. 10 zile înaintea începerii cursului seminar




suplimentar: 10% reducere pe participant, dacă participă 2 sau mai multe persoane

include: participarea, suport curs-seminar, gustare si cafea.

Pentru înscriere vă rugăm să ne transmiteţi talonul atasat completat, prin fax la nr. 021-796.40.15 sau prin
e-mail: contact@premier-management.ro. Relaţii la mob. 0723.511.678.
Vă aşteptăm!
Cu stima,
Gabriela LOGHIN
Coordonator Programe Instruire

Anexa: Talon de înscriere

PREMIER
MANAGEMENT s.r.l.
- diagnoză, consultanță şi instruire în management -

TALON DE ÎNSCRIERE
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 practica manageriala:

Aplicarea indicatorilor de performanţă
în monitorizarea şi controlul activităţilor, oamenilor şi resurselor
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

