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SERVICIILE PRESTATE
1. Servicii în domeniul IT - optimizare utilizare Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point), prin:
☐ instruiri ale angajaților pentru dezvoltarea competențelor informatice,
☐ realizarea la comandă a unor proiecte / instrumente informatice de lucru
pentru echipele de producție, vânzări, logistică.
2.

Servicii în Resurse Umane
☐ reproiectarea și optimizarea procesului de recrutare / strategii de
recrutare,
☐ recrutare efectivă (importanța cuvintelor, a expresiilor folosite și a căilor
de comunicare alese),
☐ design organizațional (organigrama) și optimizare fișe de post,
☐ forme, metode / tehnici și fișe de evaluare a personalului,
☐ inducția angajaților, exit interview,
☐ evaluarea satisfacției angajaților.

3.

Consultanță în management și marketing
☐ instrumente ale managementului performanței (gestionarea afacerii) –
Pareto, STEEP, SWOT, Ciclul Deming, rolurile membrilor (Belbin),
Brainstorming, diagrama Gantt, diagrama Ishikawa, sistemul 5S,
☐ evaluări de piață și analize de vânzări,
☐ branding.

4.

Consultanță în managementul calității și siguranței alimentului
☐ microbiologie,
☐ conformitate fluxuri de producție,
☐ managementul calității și siguranței alimentului,
☐ trasabilitate, inocuitate.

5.

Tematici de instruire personal (proiect bazat pe instruiri lunare /
bilunare de 1 h : 1 h 30 min).
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Instruirile prezentate în continuare formează competențe profesionale, clarifică
metode și tehnici de management, prezintă concepte și modele de acțiune care
sprijină substanțial efortul profesional al angajaților, dacă sunt valorificate corect
și răspund următoarelor scopuri: de a cunoaște modele, metode și tehnici
consacrate, de a prezenta oportunități de îmbunătățire, de a furniza avantajele
în munca individuală și în cea colectivă, de a sprijini angajamentul profesional
și rezultatele obținute de companie, de a transmite angajaților disponibilitatea
companiei de a investi în ei.
Interesul organizațiilor pentru instruirea și profesionalizarea angajaților există,
cu atât mai mult dacă acestea pot fi structurate și prezentate în sesiuni cuprinse
în intervalul 1 h : 1 h 30 min.
Un plan de instruire lunar sau bilunar, cu activități planificate pe perioade de 1
h – 1 h 30 min asigură dezvoltarea profesională a angajaților pentru că
abordează o plajă de tematici de mare interes din comunicare, relaționare,
marketing, microeconomie, management, siguranța alimentului, satisfacția
clienților.
☐ SECRETARIAT ȘI ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ
Deși pare o activitate puțin pretențioasă (se poate considera că nu este
necesară o pregătire prealabilă, iar formarea specifică se realizează la locul de
muncă), multitudinea de cunoștințe, de comportamente, de reguli și norme pot
fi ușor asimilate printr-o activitate de instruire metodică.
Este un curs de dezvoltare a competențelor proprii acestei funcții în urma căruia
participantele descoperă secretele profesionale, înțeleg așteptările managerilor
și ale echipelor cu care intră în colaborare și acționează metodologic conform
normei în domeniu, reușind chiar să depășească așteptările într-un timp scurt.
Se adresează personalului specific, dar și celor care își doresc să acumuleze
cunoștințe și abilități noi în domeniile ordonate mai jos.
Durata: 4-6 ore.
Teme:
☐ Functiile secretariatului
☐ Relațiile profesionale
☐ Deontologie profesională
☐ Ținuta vestimentară
☐ Comunicare si norme specifice în comunicarea scrisă
☐ Managementul timpului
☐ Corespondență și mesagerie
☐ Clasarea și arhivarea
☐ Inteligenta emotionala
☐ Protocol
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☐ ETICHETA PROFESIONALĂ / CONDUITA PROFESIONALĂ privind
comunicarea externă.
EXIGENȚE.
În activitatea profesională angajatul este asociat cu organizația pe care acesta
o reprezintă. În acest fel, succesele, aprecierile primite, satisfacția colaborării
sau erorile, greșelile, imprudențele angajaților sunt transferate, asimilate și puse
pe seama companiei.
Eticheta profesională recomandă un stil de muncă pretențios, apreciat imediat
de către partenerii și colaboratorii firmei.
Durata: 1 h – 1 h : 30 min
Vizează întregul personal TESA
Teme abordate în eticheta de business:
☐ Protocolul comunicării corporatiste, scrise și verbale – în interior și
exterior
☐ Întâlnirile de afaceri
☐ Email
☐ Întâmpinare oaspeți
☐ Eticheta de birou
☐ Dress code
☐ Relațiile cu partenerii
☐ Comportament și atitudine generală
☐ Ce înseamnă să fii performant.
Conduita profesională enumeră 4 principii de bază ale politicii de comunicare
externă care vor crește satisfacția partenerilor de business.
Durata: 15 min
☐ COMUNICARE GENERALĂ
Instruirile în domeniul comunicării abordează aspectele teoretice ale acesteia,
fapt care poate conduce la apariția sentimentului de banalitate. Și totuși, un
demers corect, bazat și pe interesul crescut al participanților crește nivelul de
comunicare pozitivă, eficientă, care influențează relațiile interpersonale. Crește
înțelegerea și satisfacția clienților, productivitatea muncii și asigură un context
organizațional foarte favorabil.
“Nu contează cu cine te confrunți, contează pe cine ai alături” este o maximă
care fundamentează succesul bazat pe comunicare și relații.
Durata: 1 h – 1 h : 30 min
Teme abordate:
☐ Anxietatea în vorbire
☐ Cum să creezi un raport interpersonal
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☐ Abilități de ascultare și comunicare
☐ Principii și bariere ale comunicării – extrem de importante și valoroase
☐ Formele instrumentale ale comunicării (persuasiune [principii],
manipulare, argumentare, negociere)
☐ Apariția conflictului – lipsă a unei comunicări eficiente.
În orice dialog câștigă cel care deține cel mai puternic argument.
Legea comunicării (răspunzi până în 4 sec – ok, raspunzi până în 7, nu mai esti
credibil, răspunzi după 7 sec e o minciună).
☐ COMUNICARE, LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT
Personal vizat: sefi birou, servicii, departamente.
Pentru toți coordonatorii de echipe, șefii de birouri sau departamente care, întrun fel sau altul conduc, coordonează echipe și răspund de procese interne,
sesiunea de instruire este extrem de valoroasă pentru că abordează comparativ
leadership-ul cu managementul, formele lor de manifestare, punctează cele mai
importante activități care sprijină leader-ul / managerul în obținerea rezultatelor
planificate, mobilizează echipa și o determină să lucreze pentru realizări
remarcabile.
Durata: 1 h – 1 h : 30 min
Teme abordate:
Leader sau manager?
Factori motivaționali ai angajaților
Managementul personalului subordonat
☐ STABILIREA PREȚULUI PRIN TEHNICA DE ANALIZĂ A EVOLUȚIEI
CERERII
Mixul de marketing acordă valoare acțiunilor specifice de vânzare. Dintre
elementele componente ale mixului de marketing, prețul este singurul care
aduce valoare.
Tehnicile de stabilire ale prețurilor sunt diverse, însă instruirea demonstrează
că prețul corect poate fi ușor adaptat în funcție de analiza evoluției cererii.
Scopul instruirii este să conștientizeze asupra maximizării veniturilor.
Această metodă anulează aproape în totalitate stabilirea prețurilor bazată pe
fler și susține un preţ stabilit bazat pe analiză.
Personal vizat: toți angajații care negociază prețuri, stabilesc prețuri de vânzare,
achiziționează bunuri, lucrează, într-un fel sau altul, cu prețuri.
Durata: 1 h – 1 h : 30 min
Teme abordate:
☐ Impactul prețului în influența cererii
☐ Analiza evoluției cererii, în timp
☐ Metoda de calcul matematică vs. Metoda de calcul statistică
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☐ Scurta incursiune în marketing (cercetarea nevoilor clienților).
☐ PROGRAM EMAIL THUNDERBIRD
Personal vizat: utilizatorii de email.
Utilizarea corectă și completă a programului de gestiune email-uri eficientizează
munca la nivel maximal. În acest fel, sunt evitate erorile, este redus timpul de
exploatare cu până la 50%, simplifică munca, crește satisfacția muncii.
Durata: 1 h
Teme abordate:
☐ Prezentarea programului.
☐ Funcții diverse (search, Cc/Bcc, filtrare, read receipt, view, tag, priority)
☐ Semnătura electronică
☐ Gestionare adrese de email.
☐ CC-BCC – avantaje și riscuri.
☐ FACTORUL FUNDAMENTAL AL SUCCESULUI PROFESIONAL.
În activitatea profesională identificăm factori diverși care condiționează
succesul și realizările remarcabile.
Instruirea captivează încă de la început, captează atenția și interesul
participanților, stârnește emoții și curiozități pentru a înțelege, la final, care este
factorul fundamental al succesului profesional.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: întregul personal TESA
☐ ISHIKAWA
Managementul calității este puternic susținut de modele de analiză care sprijină
organizațiile fie să identifice surse generatoare de probleme în cadrul
proceselor organizaționale, fie să prevină sau să corecteze situații care au
afectat funcționarea corectă a acestora.
Durata: 30 min
Participanți: întregul personal TESA dispus să evalueze procesele interne pe
care le coordonează.
☐ JOHARI WINDOW
Integrarea cu succes a noilor angajați se bazează pe metode specifice de
resurse umane (documentate prin procese, norme, reguli interne etc), dar se
bazează foarte mult pe angajații existenți. Relațiile de tip socio-profesional
stabilite în cadrul organizației sprijină noul angajat să se simtă apreciat, bine
primit, confortabil din punct de vedere al atribuțiilor care îi sunt atribuite.
Modelul este de folos și managerilor care trebuie să cunoască și să utilizeze
creativ metode de dezvoltare a relaților profesionale dintre angajați.
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Durata: 1 h
Participanți: întregul personal TESA dispus să accepte îmbunătățirea relațiilor
socio profesionale între angajați.
☐ MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
În orice organizație apar conflicte între angajați. Tratate corespunzător,
conflictele sunt o sursă de cunoaștere. Altfel, ele generează rezultate proaste,
relații încordate, timp consumat suplimentar.
Înțelegerea conflictului, a cauzelor care îl alimentează, a modalităților de tratare
și amortizare face echipele să fie eficiente și productive într-un timp mai scurt.
Durata: 1 h
Participanți: întregul personal TESA dispus să accepte îmbunătățirea relațiilor
socio profesionale între angajați
☐ MANAGEMENTUL OSPITALITĂȚII / BUCĂTARI, OSPĂTARI,
RECEPȚIONERE, CAMERISTE, (PORTARI)
Industria ospitalității solicită, în primul rând, competențe specifice pentru
întregul personal al unității. Satisfacția oaspetelui este dată de modul în care a
fost întâmpinat, ofertat, tratat. Oaspetele, întotdeauna, va aprecia
profesionalismul conferit de cunoștințele celui cu care discută, de capacitatea
lui de convingere, de promptitudinea și interesul manifestat pentru confortul
său.
Sesiunile de instruire cuprind teme precum:
☐ Igiena personalului și a restaurantului
☐ Procedura operativă petru cameriste
☐ Factori de succes pentru ospătari
☐ Exigențe în activitatea de recepție
☐ MANAGEMENTUL RECLAMAȚIILOR
Bill Gates spunea că “Cel mai nefericit client este cea mai grozavă sursă de a
învăța”.
O reclamație înregistrată este un cadou pe care un client îl face organizației.
Una dintre cele mai puternice oportunități de a-ți îmbunătăți procesele și implicit
rezultatele este să evaluezi reclamațiile pe care le primești și să dispui măsuri
care să prevină reapariția situațiilor similare.
Durata: 1 h
Participanți: întregul personal TESA (cu precădere cel care este în contact
direct cu clientul).
☐ MANAGEMENTUL STRESULUI
Este o prezentare scurtă a celui mai distructiv factor care ne influențează
personal și profesional. Prezentarea este susținută și de scurte documentare
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video care clarifică și trezesc interesul participanților.
Durata: 30 min.
Participanți: întregul personal TESA.
☐ LEADERSHIP SI CHIMIE
Emoțiile, sentimentele, capacitatea noastră de reacție și de răspuns, dorința
noastră de afiliere și de a oferi suport sau sprijin sunt gesturi generate chimic.
Bucuria, satisfacția lucrului bine făcut, aprecierile celorlalți, stima de sine, egoul
sau mândria ne obligă să repetăm aceleași activități sau să reluăm inconștient
aceleași acțiuni care ne-au creat o stare de bine.
Johnny Bravo, un personaj de desene animate cuceritor, narcisist, bine facut,
este evocat de această dată ca un supererou care este dispus să se sacrifice
pe sine pentru a asigura reușita comună. Iar acest comportament este de multe
ori involuntar, ca un gest al repetatelor momente când te simți extraordinar
pentru că ai fost util, pentru că de tine a depins succesul unei acțiuni, că
rezultatele au fost bune și pentru că tu ai fost acolo.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: întregul personal TESA dispus să investească în lucrul în echipă,
de multe ori fără un interes personal.
☐ ORIENTAREA SPRE CLIENT, SATISFACȚIA CLIENTULUI
Satisfacția clientului este similară cu obținerea de venituri permanent
crescătoare. Pentru că asigură loialitatea acestuia și dezvoltarea portofoliului
de clienți.
Obținerea satisfacției clientului este un demers permanent, un proces controlat
managerial, bazat pe măsuri și adaptări ale operațiunilor interne, dar și pe
reacția, promptitudinea și tratarea clienților de către angajați.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: întregul personal TESA dispus să investească în lucrul în echipă,
de multe ori fără un interes personal.
☐ TEORII SI PERSPECTIVE ALE MOTIVARII
Atunci când devii coordonatorul unei echipe, formată chiar din 2, 3 angajați,
devii mai responsabil. Iar o definiție succintă a managementului spune că
aceasta este o activitate care se realizează cu alții, prin efortul depus de către
aceștia.
Astfel, se prefigurează principala problemă a succesului echipei cu care se
confruntă managerul – ce tehnici folosește pentru mobilizarea și angajarea
corespunzătoare în muncă a subordonaților.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: întregul personal TESA care coordonează echipe.
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☐ MANAGEMENT / FEEDBACK
Înțelegerea cadrului economic general, înțelegerea conjuncturii conferite de
clienți, furnizori, concurenți, autorități, stabilirea și managementul obiectivelor,
conducerea și coordonarea echipelor, controlul rezultatelor și îmbunătățirea
proceselor sunt activități care nu pot fi efectuate strict de manieră personală, cu
un stil propriu.
Există tehnici și metode specifice, accesibile, extrem de utile, care
îmbunătățesc activitatea oricărui manager de birou, sector, departament.
Durata: 4-6 ore
Personal care coordoneaza echipe, procese, răspunde de realizări generale.
Teme abordate:
☐ Managementul calității
☐ Managementul performanței
☐ Piața și clienții
☐ Operațiunile / Fluxul operațional
☐ Resursele umane
☐ Finanțele
☐ Informațiile
☐ MICROBIOLOGIE SI SIGURANȚA ALIMENTULUI
Industria alimentară este cu atât mai specială cu cât complicate și fine măsuri
de igienizare și siguranța alimentului trebuie respectate pentru a oferi calitate
completă și satisfacție deplină pentru clienți.
Microbiologia și siguranța alimentului nuanțează și exemplifică noțiunile de
specialitate, fără de care înțelegerea industriei și modalitățile de lucru eficiente
nu pot fi pe deplin și corect aplicate.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: întregul personal TESA și muncitor care este implicat în orice fel în
lucrul cu alimente sau mâncare gătită.
Teme abordate:
☐ Microbiologie
☐ Siguranța alimentului
☐ Merceologie
☐ ELEMENTE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A PACHETULUI MICROSOFT
OFFICE / ANALIZĂ STATISTICĂ (FORMARE BAZE DE DATE ȘI CALCULE
STATISTICE)
Uitlizare eficientă Microsoft Office Word și Microsoft Office Excel,
În activitatea oricărui angajat TESA, prezența calculatorului este un instrument
și un argument al productivității muncii și al eficienței în exploatare.
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Descoperirea și însușirea unor tehnici extrem de simple de lucru prin utilizarea
inspirată și combinată a funcțiilor pe care le conferă programele Microsoft Office
va conduce imediat la îmbunătățirea calității muncii angajaților.
Prin competențele pe care le dețin pot contribui la dezvoltarea unor instrumente
automate de înregistrare, analiză și interpretare date, realizarea de formulare
de lucru etc care să simplifice munca angajaților prin reducerea timpilor de
operare.
☐ CONSILIEREA ÎN CARIERĂ – angajați cu copii cls. VI-a – VIII-a, XI-a –
XII-a
Cariera profesională – una dintre cele mai importante decizii pe care un copil
sau un adolescent va trebui să o ia împreună cu părinții săi.
Panificarea carierei nu trebuie să înceapă la 22 de ani și nu trebuie să înceapă
nici la 18 ani. Este de preferat să înceapă la 15-16 ani, iar cel mai optim este
să înceapă la 12-13 ani.
Elevii apelează, în primul rând, la părinții lor pentru a obține informații și sfaturi
referitoare la carieră. Din păcate, de multe ori, nici părinții nu dețin informații
suficiente și corecte cu privire la cerințele diferitelor ocupații din economie sau
cu privire la principiile consilierii și orientării în carieră. Tocmai din acest motiv,
deși sunt cu siguranță bine-intenționați, uneori, părinții își îndrumă copiii greșit.
Cu atât mai regretabil este faptul că părinții nu sunt ajutați să conștientizeze ce
anume legat de orientarea în carieră nu cunosc îndeajuns, care sunt informațiile
pe care ar mai trebui să le obțină și unde anume le pot găsi, sau, care sunt
specialiștii care le-ar putea îndruma copiii mai corect.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: întregul personal și copii acestora care vârsta cuprinsă între 12 și
18 ani.
☐ BAZELE PRIMULUI AJUTOR – sesiune de informare / conștientizare
Adoptarea măsurilor de prim ajutor specializat se face de către personal calificat
care a participat la un curs cu o firmă autorizată.
În altă situație, măsurile de prim ajutor pentru cazurile simple pot fi adoptate de
către personal dacă acesta recunoaște natura problemei medicale și știe să
adopte măsurile specifice care se impun.
Sesiunea simplă de conștientizare de 1 h : 30 min se concentrează pe analiza
contextului accidentului, pe enunțarea principiilor acordării primului ajutor,
prezentarea și clasificarea accidentelor, acordarea primului ajutor.
Participanți: întregul personal.
☐ Sesiune de informare / conștientizare
☐ Curs de calificare
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☐ POZIȚIILE VICIOASE ȘI DURERILE LOMBARE
Afecțiunile lombare pot fi prevenite dacă sunt adoptate măsuri corecte în
activitatea personală / profesională.
Pe parcursul unei ore participanții vor cunoaște care sunt pozițiile vicioase și
cum pot fi prevenite afecțiunile lombare.
Durata: 30 min.
Participanți: întregul personal.
☐ CURS VÂNZĂRI
Cursul de vânzări se adresează tinerilor specialiși (în devenire), este structurat
pe 3 module și transmite un bogat bagaj de cunoștințe și deprinderi specifice.
El pune participantul în situația de a înțelege clientul și nevoile sale mai presus
de preț și produs, prezintă tehnici și metode de acțiune, comportamente și
atitudini adecvate.
Durata: 4-6 ore.
Participanți: cu precădere agenții / reprezentanții de vânzări, dar și personalul
care intră în contact cu clienții și sunt puși în situația de a primi acordul acestora.
☐ VIZIUNE, MISIUNE, VALORI, OBIECTIVE
Una dintre cele mai importante demersuri în managementul performanței
(generator de succes organizațional), constă în alinierea acțiunilor tuturor
angajaților la viziunea, misiunea, valorile și obiectivele organizaționale.
Sesiunea motivează angajații participanți formând un sentiment crescut al
apartenenței la grup, prezintă caracteristicile echipelor și ale grupurilor, prezintă
importanța cunoașterii și a înțelegerii conceptelor sus enumerate în obținerea
celor mai bune rezultate.
Durata: 1 h : 30 min
Participanți: personalul TESA, reprezentanți ale celorlalte categorii de angajați
sau întregul personal.
☐ PARADIGMA ORGANIZAȚIONALĂ - CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ,
Este o scurtă prezentare animată, extrem de interesantă, care va rămâne în
mintea angajaților pentru că demonstrează valoarea culturii organizaționale,
mult mai puternică decât strategia adoptată pentru atingerea obiectivelor.
Durata: 30 minute,
Participanți: întregul personal TESA.
☐ CHEMAREA DIAMANTULUI
O activitatea cu extrem de puternică valoare formativă pentru că demonstrația
nu poate fi contestată - are la bază experiența de muncă și acțiune proprie.
Prin experimentarea cunoștințelor și deprinderilor personale și profesionale pe
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care le dețin, proiectul invită participanții la o expediție extraordinară, o activitate
de echipă cu valențe deosebite în maximizarea rezultatelor și în îmbunătățirea
comunicării, informării, planificării, lucrului în echipă, evaluării, gestionării
timpului și a resurselor la dispoziție.
Deciziile pe care le iei și urmărirea planului pe care l-ai stabilit provoacă
sentimente reale de stres, teamă, neputință, dezamăgire sau satisfacție
determinate de factori de influență și perturbatori diverși.
La finalul expediției vom demonstra că trebuie să lucrăm mai inteligent, nu mai
greu,
Durata: 4 ore.
Participanți: întregul personal TESA.
☐ CREAREA RAPORTURILOR INTERPERSONALE
Necesare în absolut orice organizație sau activitate, raporturile interpersonale
foarte bune asigură atingerea scopului individual sau colectiv. Exercițiile pe care
se bazează cursul, incitante și provocatoare, demonstrează competențele și
cunoștințele necesare și formează abilități. Abordarea dinamică, interactivă, cu
multe componente noi pentru cursanți asigură cursului succesul așteptat.
Durata: 3 ore.
Participanți: întregul personal care lucrează în echipă sau în relație directă cu
furnizori sau clienți.
☐ CURS ȘOFER PERSONAL
Președinți de companii, directori generali, achizitori, oameni de afaceri etc își
doresc / au nevoie de un șofer personal care să răspundă la foarte multe cerințe
/ așteptări ale acestora.
Cursul pe care îl propun abordează formarea șoferului personal din perspectiva
caracterului, a atenției, a vocabularului, a conduitei generale și speciale.
Durata: 5 ore, ședințe de 1 h : 1 h 30 min.
Participanți: șoferul personal angajat.
☐ AGENȚI DE VÂNZĂRI – accent pe profit (preț, diversificare, volum).
Sub presiunea pieței (concurență acerbă, clienți pretențioși, marfă în volum
mare) agentul de vânzări este tentat să adopte varianta cea mai simplă, cea
mai convenabilă emoțional, cea mai puțin solicitantă intelectual.
Prin testarea cunoștințelor despre concurență, prețuri, produse și exerciții de
formare a abilităților de vânzări, cursul își propune să reseteze modul de lucru
al agenților de vânzări.
Durata: 3 ore.
Participanți: agenții de vânzări.
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