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CNIPMMR va organiza in perioada 3 – 5 iulie 2006 un curs experimental pentru imbunatatirea 
competentelor sociale ale managerilor. Se vor prezenta abordari noi ale tehnicilor de 
management (coaching, mentoring) cu impact la nivelul motivarii si implicarii personalului. 

Cursul este organizat in cadrul proiectului SME Counselling – DEZVOLTAREA UNEI 
METODOLOGII DE ORIENTARE, CONSILIERE SI INFORMARE PENTRU ANGAJATII DIN 
IMM-URI, derulat in perioada 1 Iunie 2004 - 30 Noiembrie 2006, sub coordonarea tehnica 
asigurata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). 

Proiectul SME Counselling este un proiect pilot finantat prin programul Leonardo da Vinci, 
conceptul dezvoltarii competentelor sociale ale managerilor fiind un concept nou atit in Romania, 
cit si in multe din tarile din Uniunea Europeana (la proiect iau parte organizatii din Romania, Italia, 
Olanda, Portugalia si Polonia – vezi www.smeskills.com).  

Pentru,  

− punerea la dispoziţia IMM-urilor a unui set de instrumente si bune practici în domeniul 
managementului 

− sprijinirea procesului de implementare a aspectelor specifice TQM (Total Quality 
Management) în firmele mici si mijlocii din Romania 

− crearea unui profil de manager de IMM care sa cunoasca beneficiile implementarii TQM si 
sa dispuna de competente sociale adecvate 

− cresterea gradului de constientizare a necesitatii invatarii permanente in cadrul propriilor 
organizatii, pentru dezvoltarea abilitatilor si angajamentului leaderilor, pentru imbunatatirea 
continua a performantelor la nivel individual si organizational, 

sint asteptati la curs manageri din cadrul IMM-urilor si reprezentanti din administratia 
publica si locala, care, la sfirsitul programului de pregatire, sa fie capabili sa ofere informatii, 
sfaturi, consiliere si sa actioneze ca facilitatori sau brokeri ai invatarii continue la locul de munca. 

Principalele teme dezvoltate la curs vor fi: 

− Conceptul de "competente sociale" si necesitatea imbunatatirii arsenalului de tehnici 
manageriale ale managerilor din IMM-urilor 

− Utilizarea conceptelor teoretice dezvoltate in proiect atit de partenerii romani cit si de cei din 
UE: competentele sociale, ca factor de succes in managementul de proiect, managementul 
financiar, managemenul proceselor de productie, rezolvarea creativa a problemelor, 
responsabilitatea sociala, comunicare, TQM, managementul timpului, managementul mediului, 
dezvoltarea competentelor angajatilor, cultura organizationala, etc. 

− Concluzii. 

Inscrierea la curs se va face in ordinea primirii solicitarilor, iar costurile pentru participanti vor fi 
doar cele ocazionate de prezenta la sediul CNIPMMR din Bucuresti in perioada derularii actiunii 
de training. Cei interesati vor primi mai multe detalii despre program si prezentarea temelor daca 
ne vor contacta pana la data de 29 iunie, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu nr. 1-
3, et.1, sector 1, Bucuresti sau la tel.: 021 / 312 68 93, fax: 021 / 312 91 98, e-mail: 
proiecte@cnipmmr.ro, carmen_marinescu@smeprojects.ro - Persoană de contact: Carmen 
Marinescu 


