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Inscrie-te la Cursul de Manager din data de 19 octombrie! 

 

Prima sesiune  a cursului de Manager Cod COR 112029, va avea deschiderea in data de 19 

octombrie, la Galati. Cursul este destinat managerilor implicați în managementul strategic al 

firmelor, cum ar fi manageri generali, directori generali, manageri executivi, directori executivi, 

directori adjuncți, manageri de departament, manageri de proiect, manageri de linie, etc). 

Pentru inscrieri puteti accesa site-ul www.profesionisti2020.ro, sectiunea Inscriere.  

 

1 Programul cursurilor organizate in cadrul proiectului Pagina 2 - 3 

2 Cine sunt trainerii nostri Pagina 4 – 5 

3 Noutati pentru antreprenori!   Pagina 6 

 

 

 

 

http://www.profesionisti2020.ro/
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Programul cursurilor organizate in cadrul 

proiectului 

 

Pentru perioada urmatoare, ne-am propus organizarea urmatoarelor cursuri in cadrul proiectului 

Profesionisti 2020:  

 

 Manager, Cod COR 112029:  Modulul 1: 19 – 21 octombrie si Modulul 2: 26 – 28 

octombrie, Galati.  

Cursul este destinat managerilor implicați în managementul strategic al firmelor, cum ar fi 

manageri generali, directori generali, manageri executivi, directori executivi, directori adjuncți, 

manageri de departament, manageri de proiect, manageri de linie, etc). 

În cadrul cursului sunt prezentate componente importante de management strategic, dupa cum 

urmeaza: elaborarea strategiei structurii organizationale conduse, organizarea activitatilor 

specific, monitorizeaza implementarea strategiei, etc. 

 

 Manager de proiect, Cod COR 242101: Modulul 1: 26 – 28 octombrie si Modulul 2: 2 - 4 

noiembrie, Buzau.  

Cursul este destinat managerilor implicați în managementul strategic al firmelor, cum ar fi 

manageri generali, directori generali, manageri executivi, directori executivi, directori adjuncți, 

manageri de departament, manageri de proiect, manageri de linie, etc) 

În cadrul cursului sunt prezentate cele patru mari capitole ale managementului proiect: 

conceperea, planificarea, implementarea și finalizarea proiectului, care au ca principal scop 
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oferirea de răspunsuri la întrebari simple vizand responsabilitățile unui manager de proiect și 

rolul acestuia. 

 

 Inspector de resurse umane, Cod COR 333304: Modulul 1: 9 – 11 noiembrie si Modulul 

2: 23 – 25 noiembrie  

Cursul este destinat angajaților din departamentele de Resurse Umane.  

În cadrul cursului veți descoperi secretele recrutării personalului, aspectele legale, dar și umane 

ce țin de departamentul de Resurse Umane, metode de organizare și gestionare a documentelor 

personalului, etc. 

 

Pentru a participa la cursurile din cadrul proiectului Profesionisti 2020, te poti inscrie accesand 

butonul de mai jos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIE-TE LA CURSURI! 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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Cine sunt trainerii nostri 
 

In cadrul proiectului Profesionisti 2020, lucram cu formatori cu o vasta experienta in domeniul in 

care activeaza, fie ca este vorba despre managementul unui proiect sau despre antreprenoriat.  

 

Corneliu Ionescu,  economist de meserie si trainer din pasiune, aduce in 

cursurile sale experienta lui practica de peste 20 de ani din business si 

consultanta, astfel incat teme aride precum antreprenoriatul, finantele 

si educatia financiara sa fie usor de inteles. Experienta lui acopera de 

la evaluarea de companii si gestionarea procesului de achizitie si 

preluare a lor (Astra Vagoane Arad, Phoenix Baia Mare, Meva Drobeta-

Severin etc.), dezvoltare imobiliara, pana la consultanta in dezvoltarea 

de afaceri sociale, unele dezvoltate de ONG-uri in cadrul diverselor programe derulate cum ar fi 

Fundatia Pact, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, SOS – Satele Copiilor. Este 

președintele Asociatiei Educatie pentru Viata Reala care furnizeaza servicii de educatie financiara 

si antreprenoriala. 

Corneliu este trainer acreditat de ANC de 10 ani, timp in care a instruit peste 3.500 de persoane, 

abilitatile de formare fiind compeltate de cele de coach si consutant. Temele sale preferate: 

educatie financiara, scriere de planuri de afaceri, antreprenoriat si antreprenoriat social, finante 

pentru non-finantisti.   
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Silvia Misu are o diplomă de master în resurse umane și o vastă experiență 

în formare și consultanță, ca formator, facilitator, coach și animator 

social. Experiența profesională de 18 de ani de formare și consultanță în 

management de proiect, management organizațional, managementul  

resurselor umane, formare profesională,  domeniul de afaceri,o 

recomanda pe Silvia ca fiind un consultat si formator care poate sa abia 

capacitatea de a se adapta cu usurinta, de analiza in mod holistic si de 

a facilita gasirea celor mai bune solutii adecvate oricarei realitati organizationale.  

În procesele de formare si dezvoltare organizationala îmbină tehnici specifice NLP si de analiza 

trazactională. În ultimii 6 ani a coordonat și programe de dezvoltare organizațională, inclusiv 

planificarea strategică pentru mai mult de 80 de organizații nonprofit, afaceri sociale.  
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Finanțare de 20 milioane euro pentru 

afacerile din România, Bulgaria și Letonia 

 

Programul include două acorduri, prin care vor fi acordate granturi prin programul european 

pentru cercetare și inovare - Orizont 2020: 

 un acord în valoare de 12,5 milioane €, prin care companiile inovatoare din România vor 

fi ajutate să devină mai competitive; 

 un acord în valoare de 7,5 milioane €, pentru servicii de consultanță în ce privește 

inovarea și pregătirea companiilor pentru finanțarea directă oferită de BERD.  

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul fonduri-structurale.ro!   

 

********************************************************************************************************************** 

Surse de finanțare pentru luna septembrie 

2018!  

A fost publicat Catalogul surselor de finanțare - septembrie 2018. Acesta cuprinde programele de 

finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.  

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul fonduri-structurale.ro!   

 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/20983/finantare-de-20-milioane-euro-pentru-afacerile-din-romania-bulgaria-si-letonia
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/20896/surse-de-finantare-pentru-luna-septembrie-2018
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