
Lider de piață în domeniul 

educației  manageriale, cu o tradiție 

de peste 20 de ani în livrarea de 

programe de pregătire profesională și 

personală a adulților. 
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ne m
ândrim

 cu 

30.000 de cursanți în întreaga țara, manageri 

de top din cele mai importante companii din 
România  

7500 de absolvenți certificați cu diplomă 

profesională în Management  

3500 de absolvenți cu diplomă profesională în 

Managementul proiectelor 

   

15.000 de manageri specializați în 

managementul proiectelor, management 
operațional, logistică și strategie de bussiness 

 



beneficii 
la nivel individual 

 Stimularea abilităților de comunicare, leadership situațional și lucru în echipă;  

 Asimilarea etapelor procesului și metodelor aplicative în comunicare ,  stabilirea 

coeziunii grupului și a relației cu clienții.  

 Identificarea factorilor care asigură o mai mare eficacitate a echipei. 

la nivel organizațional 

 îmbunătățirea performanței individuale  

 Optimizarea relației cu partenerii de afaceri și creșterea cifrei de afaceri a organizației;  

 Motivarea și coeziunea echipei;  

 Folosirea eficientă a diferitelor surse de informații relevante sectorului comunicării și al 

lucrului în echipă 

 performanța companiei  



1 
agendă 

2 

Abilităţi de prezentare 
11-12 martie 2017 

Managementul reputaţiei online 
17-18 martie 2017 

 Înlănțuirea ideilor pentru facilitarea înțelegerii și pentru a  

convinge 

 Declinarea mesajelor  esențiale și punerea lor in relief 

 Elaborarea unui ansamblu de suporturi vizuale PowerPoint 

pentru susținerea atenției  

 Dezvoltarea abilităților de prezentare  

 Construirea reputației personale și profesionale. 

 Evaluarea profilului de imagine, al brandului personal sau al 

corporaţiei: dezirabil, indus, reflectat, difuzat. 

 Câştigarea încrederii publicurilor online: clienților, 

superiorilor și subalternilor.  

 Gestionarea imaginii profesionale online în relația cu clienții, 

furnizorii, angajatorii, ong-uri, administrația publică, 

comunitatea locală. 

 



1. etapa de pregătire 

1.1. analiza situației actuale 

 identificarea problemelor tipice / frecvente 

 definirea rezultatelor dorite în urma training-

ului 

1.2. personalizarea conţinutului 

2. livrarea 

La finalul training-ului, fiecare participant va 

beneficia de un action plan care îi va facilita 

implementarea cunoștințelor și abilităților 

obținute în training. 

3. follow-up 

Împreună vom stabili un plan de follow-up și 

pregatire continuă. 

detalii logistice 

durată   2 zile 

program   9.00 – 17.00 

loc desfășurare    Recomandăm sediul 

CODECS- str.  Agricultori, nr. 37-39, insă  

oferim flexibilitate 

 

desfășurare 

metode utilizate 

se vor folosi metode experiențiale, 

participanții vor pune în practică 

toate conceptele noi și vor oferi și 

primi feedback 

 studii de caz 

 lucru & discuții în grupuri mici 

 simulari & jocuri de rol 

 



trainer 
Expertiză training 
• Public Speaking  

• Prezentări de impact & Abilități de 

prezentare  

• Managementul reputației online 

• Media Relations 

• Time Management & Stress 

Management 

• Inteligență Emoțională în Leadership 

Experiență profesională 
Mai mult de 12 ani de experiență în jurnalism,   

expert în managementul reputației online, media 

relations, public speaking, leadership și 

comunicare publică.  

  

Background academic 

Doctor in Sociologie, UB, 2008 

Bursă Study of US Institute on Journalism and 

Media Scholars, la Ohio University, 2013 

Bursă la Universitatea LUISS Libera Università  

Internazionale degli Studi Sociali din Roma 

Antonio Momoc 

Trainer. 





Abilități de Prezentare 

 11-12 martie 

 175  euro + TVA / zi training 

 

 

personalizarea training-ului 

… … … … … … … … … … … … … … … … …  

suport de curs  

 

materiale necesare pentru susținere  

curs 

… … … … … … … … … … … … … … … … …  

raport participanți 

… … … … … … … … … … … … … …  

cheltuieli deplasare trainer 

 

oferta financiară 

Managementul Reputației 

ONLINE 

17-18 martie 

240euro + TVA / zi training 

 

* oferta poate fi personalizată în 

funcție de grupul de persoane  



BUCURESTI  
Sediul central CODECS  

Str. Agricultori 37-39, sector 2  

Tel: 021 252 51 82/3/4  

TIMIŞOARA  

Centrul Regional VEST  

Spl. Nicolae Titulescu 8  

Tel: +40 751 63 53 21 

contact 


