
   

 

Abilități de muncă în echipă 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de abilități de muncă în echipă, 

participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă semnificația unei echipe 

 Identifice beneficiile muncii în echipă 

 Îmbunătățească comunicarea în echipă 

 Își dezvolte și să își îmbunătățească abilitățile de muncă în 

echipă 

 Utilizeze abilitățile dobândite pentru a gestiona persoane din 

afara echipei, cum ar fi clienții și furnizorii 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Tuturor nivelurilor de management 

 Managerilor de proiect 

 Șefilor de echipă 

 Tuturor persoanelor care au responsabilitatea de a gestiona 

echipe  

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Munca în echipă este 

capacitatea de a munci 

împreună pentru a realiza o idee 

comună, capacitatea de a 

direcţiona realizările individuale 

spre obiectivele organizaţionale. 

Este sursa ce le permite 

oamenilor obişnuiţi să atingă 

rezultate neobişnuite. 

Andrew Carnegie 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive despre managementul timpului 

 Importanța muncii în echipă 

 De ce să lucrăm în echipă? 

 Ce este o echipă? 

 Grup versus echipă 

 Tipuri de echipă 

 Avantaje și dezavantaje ale muncii în echipă 

 Transformarea unui grup în echipă 

 Modelul Tuckman de dezvoltare a unei echipe 

 Administrarea termenelor limită 

 Caracteristicile unei echipe performante 

Ziua 2 

 Legile muncii în echipă 

 Dezvoltarea unei echipe 

 Elementele esențiale ale unei echipe 

 Rezolvarea conflictelor 

 De ce eșuează echipele? 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop  

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


