
 

 
 

CURS MANAGEMENT STRATEGIC 
Continuăm antrenamentul pentru campionatul performanței tale ! 

listă deschisă 

Cursul de MANAGEMENT STRATEGIC, organizat de Camera de 
Comerț şi Industrie Suceava, este un curs AUTORIZAT, urmărind 
dezvoltarea unor abilități specifice echipei de conducere în 
vederea dezvoltării business-ului pe piața de profil, finalizându-se 
cu o evaluare a acestor abilități cât şi a cunoştințelor dobândite, 
participanții fiind certificați ca director de program (conform 
Clasificării Ocupațiilor din România) şi recunoscuți ca atare de 
către Ministerul Educației Naționale şi Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 
Camera de Comerț şi Industrie Suceava, 

Str. Universității 15 - 17, etaj I 
 

DURATA:   
4 zile  

ABILITĂȚI DOBÂNDITE: 
 Dezvoltarea abilităților de planificare a proceselor de 

business; 
 Dezvoltarea abilităților de organizare și alocare de resurse 

(umane, materiale, financiare) în procesele de business; 
 Dezvoltarea abilităților de creare de strategii și planuri 

operaționale; 
 Dezvoltarea abilităților de previziune și management al 

schimbării; 
 Thinking out of the box decision making process; 
 Dezvoltarea abilităților de negociere și soluționare eficientă a 

conflictelor; 
 Dezvoltarea abilităților de gestionare a relațiilor de business 

bazate pe încredere. 

CURSUL SE CARACTERIZEAZĂ PRIN: 
 Promovarea unei atmosfere de colaborare; 
 Încurajarea implicării active a tuturor participanților; 
 Sprijinirea participanților pentru a stabili legături între 

sesiunea de formare şi situațiile din viața de zi cu zi; 
 Utilizarea unor metode de traning experientiale prin 

simularea unor situatii practice, utile in activitatea de zi cu zi. 

CE PRIMEȘTI  ? 
 Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul 
Educației Naționale ; 

 Recomandări de lecturi suplimentare; 
 2 ore de consultanță specializată, între cele 2 sesiuni de curs, 

pe oricare din temele cursului; 
 Zilnic, 2 coffe break-uri și masa de prânz; 
 manualul cursului. 

CUM BENEFICIEZI DE REDUCERI ? 
 100 lei reducere la a 3-a și a 4-a persoană din organizație 

 
 
 

TAXA DE PARTICIPARE: 
790 lei/participant (TVA inclus) 

   
La sfârşitul cursului,  se acordă  
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE  

  
 

CONTACTEAZĂ-NE LA : 
 

 tel: 0230 / 521.506,  
fax: 0230 /520.099 , 

 Mobil: 0741/221.494                   
E-mail: cci@ccisv.ro 

 
 

Catalog cursuri: 
http://www.ccisv.ro/catalog_cursuri.pdf 

ÎNSCRIE-TE ACUM PRIN COMPLETAREA TALONULUI DE PARTICIPARE  
   



 
 

 

T A L O N   D E   P A R T I C I P A R E  
 
Curs „MANAGEMENT STRATEGIC” 
 
din data de:  
 
organizat la: 

 
Camera de Comerț şi Industrie Suceava   

 
Numele instituției: 
CIF institutie 

 
 
Adresa: 

 
 
Persoana de contact: 

  
 
Telefon 

 
 
Fax 

 
 
Mobil 

 
 
E-mail 

 
 

Taxă de participare de 790 lei/persoană. 

Se va achita în contul RO 93 RNCB 0234 0227 0377 0001 – BCR sau RO 75 BTRL 0340 1205 3823 46XX – Banca 
Transilvania. 

Pentru neparticiparea la curs, confirmată anterior prin talon, CCI SUCEAVA îşi rezervă dreptul de a reține 
30% din sumă cu titlu de daune - interese. 

 
Data:                                                                                                            Semnătura autorizată 
                                                                                                                                ştampila firmei 
                                                                                                                                   (dacă este cazul) 
 
 
 
 
 

 Acceptăm condițiile de participare a cursului precizat în invitație şi ne obligăm să achităm 
contavaloarea cursului până în momentul începerii acestuia. 

          
             

Nume participant: 
  

Funcție participant: 
  

Nume participant: 
  

Funcție participant: 
  


