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OPTIMIZAREA LUCRULUI IN ECHIPE MULTIDISCIPLINARE  
 

A good plan today is better than a perfect plan tomorrow 

 
Durata: 4 zile (4 x 8 ore)  

Participanti: toti angajatii care lucreaza in echipe multidisciplinare sau interdepartamentale  

 

Principalele beneficii  
1. Exersarea unor metode si instrumente pentru a gestiona mai bine timpul 

2. Exersarea unor concepte specifice lucrului in proiect (din perspectiva managerului de proiect, 

dar si a resurselor umane implicate, care pot sustine sau bloca lucrul in proiect) 

3. Descoperirea de cai de crestere a sinergiei in echipele de proiect 

4. Identificarea posibilitatilor de imbunatatire a lucrului in proiect 

5. Posibilitatea de crestere a eficientei sedintelor / reuniunilor  

6. Intelegerea importantei si rolului raportarilor si introducerea de „bune practici” 
 
 

Beneficii individuale – prin aplicarea notiunilor invatate in timpul training-ului: 
1. Autocunoastere – puncte tari si puncte slabe in gestionarea timpului 

2. Mai mare claritate in stabilirea si comunicarea prioritatilor 

3. Mai mare vizibilitate si control asupra activitatilor dintr-un proiect 

 

Concepte prezentate  

1. Optimizarea alocarii timpului: instrumente+ atitudini (“mindset”) 

2. Managementul timpului – stiluri de comportament asociate (atuuri si slabiciuni).  

3. Dezvoltarea unor comportamente productive privind managementul timpului 

4. Prioritizare 

5. Managementul resurselor intr-un proiect: alocare, coordonare, comunicare in echipele de 

proiect 

6. Eficientizarea derularii sedintelor (roluri, pregatire, metode, stimularea “bunelor practici”)  

7. Eficientizarea raportarilor (format si “bune practici”) 

 

Metode folosite  

COMPASS foloseste invatarea experientiala si alte abordari ale invatarii la adulti in cadrul unor programe 

interactive:  

• Jocuri de rol si simulari video inregistrate, cu feedback structurat  

• Exercitii practice, aplicative si studii de caz (cele mai relevante pentru aria de activitate)  

• Exercitii in basket  

• Studii de caz 

• Discutii libere/ facilitate  

• Recomandari pentru studiu individual si pentru progres pe termen lung 

 

Prezentare traineri/facilitatori 
Consultanti cu practica si realizari in domeniul trainingului si in managementul de proiecte, care asigura o 

foarte buna cunoastere a companiilor multinationale si a asteptarilor profesionale din mediul occidental.  

Experienta dobandita pe parcursul anilor faciliteaza ajustarea subiectelor exercitiilor si simularilor la 

preocuparile majore ale participantilor.  
 

 

 


