
 
 

 

INVITAȚIE 
 

După o activitate de peste 12 ani în domeniul formării profesionale, experiența 

acumulată în diverse organizații și dorința de a aduce pe piața pregătirii continue soluții la cel 

mai înalt nivel, am decis crearea HINOTE SRL, care este o companie privată, înființată în anul 

2018 și care își desfășoară activitatea în domeniul formării profesionale și evaluării 

personalului din administrația publică, instituțiile de stat și organizațiile private, iar în acest 

moment avem deosebita plăcere de a vă invita să faceți cunoștință cu noua ofertă de 

programe pentru anul 2020. 
 

VIZIUNEA 
 

Viziunea noastră este aceea a unei companii în care întreaga echipă 
colaborează strâns cu clientii nostri pentru a înțelege mai bine nevoile lor reale, pentru 

a presta servicii mai bune si pentru a fi considerați un partener de încredere în 

domeniul pregătirii continue. Cu o abilitate unică de a combina experiența profesională 

vastă, un management bazat pe calitate și o reputație deosebită a nivelului ridicat de 

satisfacție a cursanților, HINOTE este partenerul ideal pentru performanțe superioare 

prin educație extraprofesională. 
 

Dificultățile companiilor de a atrage talente noi din piață, implicarea insuficientă 

a angajaților la locul de muncă, fluctuația de personal în continuă creștere, 

incapacitatea managerilor de a conduce eficient angajatii din generația Millenials și 

adaptarea tot mai grea a generațiilor anterioare cu noile tehnologii sunt doar câteva 

provocări reale cu care se confruntă marea majoritate a instituțiilor publice/private din 

România. 
 

Marile companii din occident cum ar fi Microsoft, Google, Apple, Tesla, LVMH, 

Duffry…etc au înțeles că succesul lor se bazeză pe resursa umană și că investiția în 

aceasta este direct proporțională cu rezultatele financiare ale companiilor,de aceea 

au pus și pun în continuare accent pe dezvoltarea personală și profesională a 

angajaților într-un mod continuu și repetitiv. 
 
 
 

Temele propuse de HINOTE BRAȘOV: 
 

➢ Cursuri de leadership și management; 
 

➢ Cursuri de time-management; 
 

➢ Cursuri de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu 
reglementările GDPR; 
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➢ Cursuri pentru dezvoltarea gândirii analitice și de asumare a responsabilității; 
 

➢ Workshop de creștere a performanțelor echipei și comunicare eficientă; 
 

➢ Programe pentru gestionarea conflictelor în organizație; 
 

➢ Reguli generale privind gestionarea și arhivarea documentelor interne; 
 

➢ Cursuri de project-management; 
 

➢ Planificarea strategică; 

 

➢ Cursuri pentru stabilirea obiectivelor ; 
 

 
 
 

Beneficii pentru organizație: 

 

➢ creste nivelul de motivație al 

echipei; 
 

➢ se imbunătățesc relațiile 

dintre angajați; 

➢ reducerea fluctua ț iei de 

personal; 

➢ reducerea stresului la locul de 

muncă; 
 

➢ crește nivelul de implicare a 

angajatilor. 

 
 
 
 

     Beneficii pentru angajați: 
 

➢ dezvoltare personală; 
 

➢ reducerea nivelului de stres; 
 

➢ îndeplinirea cu succes a task-urilor 
 

➢ echilibru între carieră și viață 

personală; 

➢ creșterea nivelului de încredere în 

sine; 
 

➢ generarea unei stări de bine. 

 

Eliminarea problemelor legate de:     Eliminarea efectelor negative precum: 
 

➢ eficienta angajatilor; 
➢ implicarea la 

        nivel minim a angajaților; 

➢ fluctuații  prea  mari  de ➢ nemulțumiri  care  se  manifestă 

personal;          frecvent; 

➢ conflicte de interese;     ➢ conflicte de interese; 

➢ lipsa motivației angajaților;     ➢ pierderea angajaților buni; 

➢ nivel de leadership destul de ➢ plasarea  pe  poziții  de  conducere  a 

scăzut. unor  angajați  slab  echipați  în  arta 

 leadershipului,  inarta conducerii 

        oamenilor. 
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Venim in sprijinul firmelor care iși doresc: 
 

✓ Dezvoltarea personală și profesională a angajatilor; 
 

✓ Angajati cât mai performanți; 
 

✓ Relații profesionale cât mai bune între angajați; 
 

✓ Creșterea continuă a businessului; 
 

✓ Comunicarea eficientă între departamente. 
 
 
 
 

Pachetele educaționale propuse pentru acest an sunt: 

 

Pachetul BASIC  

 

✓ Chestionare test pentru evaluarea inițială 
 

✓ Suport curs (format letric/electronic) 
 

✓ Aplicații practice constând în sesiuni de rolle-play și jocuri tematice pentru 

verificarea/aprofundarea informațiilor livrate 
 

✓ Raport privind sesiunea de formare 
 

✓ Coffe break 
 

Pachetul STANDARD  

 

✓ Chestionare test pentru evaluarea inițială 
 

✓ Suport curs (format letric/electronic) 
 

✓ Aplicații practice constând în sesiuni de rolle-play și jocuri tematice pentru 

verificarea/aprofundarea informațiilor livrate 
 

✓ ”Mysterious Employee” – 2/3 zile * 
 

✓ Follow-up (la 30 de zile de la terminarea cursurilor) 
 

✓ Raport privind sesiunea de formare 
 

✓ Coffe break 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________ 
www.pregatirecontinua.ro SC HINOTE SRL ◊ CUI 38822262 ◊ J08/290/2018 ◊ Brașov, mun.Brașov, str. 
Soarelui, nr.4 ◊ office@pregatirecontinua.ro  

http://www.pregatirecontinua.ro/


Pachetul ELITE  

 

✓ Chestionare test pentru evaluarea inițială 
 

✓ Suport curs (format letric/electronic) 
 

✓ Aplicații practice constând în sesiuni de rolle-play și jocuri tematice pentru 

verificarea/aprofundarea informațiilor livrate 
 

✓ Cel mai avansat și obiectiv mod de evaluare psihologică documentat științific 

”MindMI system” 
 

✓ ”Mysterious Employee” – 2/3 zile * 
 

✓ Coaching/mentoring/consiliere 
 

✓ Follow-up (la 30 de zile de la terminarea cursurilor) 
 

✓ Raport privind sesiunea de formare 
 

✓ Coffe break 
 

*Mysterious Employee constituie un serviciu opțional în cadrul pachetului și se contractează 

cu plată separată în funcție de numărul de zile și domeniul de activitate al achizitorului. 

 
 

Așadar, cu convingerea că am contribuit la crearea unei imagini asupra beneficiilor 

ofertei noastre educaționale, așteptăm decizia dumneavoastră referitoare la contractarea 

serviciilor HINOTE BRAȘOV. 
 

De asemeni vă asigurăm de toată disponibilitatea pentru a stabili întâlniri pentru 

informații suplimentare legate de tot procesul de formare profesională propus și 

resursele necesare. 

 

 

Cu stimă, 

 

             Echipa HINOTE 
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