
 
Cod I-5 REV. 0 

Manager Resurse Umane

23 – 24 Iunie 2016 Bucureşti 

Toate  organizațiile  au  oameni  –  respectiv
Resurse  Umane.  Indiferent  de  dimensiunea
organizației,  aceasta  supraviețuiește  şi
performează  datorită  capabilităților  și
performanțelor  personalului  ei.  Managerul  de
HR  trebuie  să  dețină  cunoştinţe  despre
proiectarea sistemelor de lucru prin care

angajaţii contribuie  la  activitatea  organizației.
Printre  activitățile  Managerului  de  Resurse
Umane  se  numără  conceperea  posturilor  de
lucru,  angajarea personalului,  recompensarea,
recunoașterea  și  dezvoltare  strategică,
stabilirea  și  implementarea  sistemelor  de
evaluare a performanțelor profesionale. 

Fie că vorbim de elemente educaţionale,  de instruire sau de dezvoltare şi  perfecţionare,  formarea
profesională, prin volumul activităţilor sale specifice, dar şi prin calitate reuşeşte să aducă acel plus de
valoare necesară unor performanţe crescute în organizaţie. 

Timpul alocat trainingului este de 2 zile. Procesul de învăţare se derulează de la 09:30 la 17:30, Joi şi
Vineri.  

Cursul acoperă următoarele teme:

➢ Identificarea detaliată nevoilor fiecărui 
angajat 

➢ Coordonarea desfăşurării activităţilor de 
resurse umane 

➢ Coordonarea personalului din departamentul
de resurse umane 

➢ Recrutarea şi selecţia angajaţilor 

➢ Evaluarea performantei angajatiilor 

➢ Stabilirea planului strategic de dezvoltare a 
resurselor umane 

➢ Identificarea şi aplicarea instrumentelor de 
motivare a personalului 

➢ Dezvoltarea personalul din departamentul de 
resurse umane şi consilierea celorlalţi 
manageri 

➢ Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă 
al organizaţiei 

➢ Elaborarea de pachete motivaţionale în raport
cu resursele organizaţiei 

Trainer: Emilia Cernăianu

Specialist HR cu experienţă internaţională în 
psihologie motivaţională

Preţ/participant curs: 780 lei 

Loc de desfăşurare: Bucureşti

Education Point str. Mendeleev 7-15-Piața Amzei

Mai multe informaţii găsiţi pe  www.accedio.ro 

Persoană de contact: Ştefan Bădescu                   
tel: 0758 888 542

Pentru a vă înscrie, completaţi formularul anexat 
şi transmiteţi-l prin fax la 0318 105 467 sau prin e-
mail la stefan.badescu@accedio.ro 

Vă puteţi completa competenţele profesionale urmând şi alte cursuri din portofoliul nostru:
Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene, Managementul Stocurilor,

Comunicarea în Organizaţii, Formator, Management de Proiect  

Blvd. Carol I nr. 70 Bucureşti, telefon:  0758 888 542 fax: 0318 105 467 www.accedio.ro  

http://www.accedio.ro/
mailto:stefan.badescu@accedio.ro
http://www.accedio.ro/
http://educationpoint.ro/contact/


Formular de înscriere                                                                                                     Cod F-5 REV. 0

Manager Resurse Umane
23 – 24 Iunie 2016 - BUCUREŞTI

Denumire Organizaţie
Obiectul de activitate:
Cod fiscal/Reg Com
Banca, cont:
Adresa:
Telefon:
Fax:

Lista cu participanţi la curs:
Nume şi Prenume Funcţia Telefon E-mail

Vă rugăm să completaţi citeţ toate datele cerute mai sus. Emcer Consult SRL este operator de 
date cu caracter personal, înregistrat la ANSPDCP cu nr. 22859.

Anularea unei înscrieri se face în scris,  cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de data de
începere a cursului la care v-aţi înscris. În caz contrar contravaloarea facturii va trebui plătită.
Contravaloarea seminarului trebuie achitată până în ziua începerii cursului; după această dată se
calculează penalităţi de 0,2% pe zi.
Acest formular semnat şi ştampilat atestă faptul că sunteţi de acord cu condiţiile de mai sus. 
SC Emcer Consult  SRL îşi asumă obligaţia de a organiza seminarul în condiţiile prevăzute în
invitaţie  şi  conform  programului  menţionat.  Toate  litigiile  apărute  se  vor  judeca  la  Tribunalul
Bucureşti.

Plata se va face pe bază de factură, în contul SC Emcer Consult SRL: 
• Banca Transilvania cont RO84BTRL04301202C42491XX
• Trezoreria sectorului 6 Bucureşti, cont RO58 TREZ 7065 069X XX00 4569 

După completarea formularului de înscriere vă rugăm să îl transmiteţi la persoana de contact: 
Stefan Bădescu, tel: 0758 888 542      fax:  0318 105 467                          
stefan.badescu@accedio.ro

Nume şi prenume:            

……………………………

Data:

……………………………

Vă rugăm semnaţi şi ştampilaţi în dreptul cursului la care veţi participa

Blvd. Carol I nr. 70 Bucureşti, telefon:  0758 888 542 fax: 0318 105 467 www.accedio.ro  
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