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TIME MANAGEMENT – PRIORITIES & RESULTS 
Curs deschis organizat la Chisinau in 8 iulie 

 
 

 
 

 
 
 
 
Lumea din jurul nostru se schimbă și solicitările sunt din ce în ce mai numeroase. Telefoane, hârtii, 
sedințe, e-mail-uri, familie, prieteni, pasiuni, toate cer timp și energie.  

 Cum aleg lucrurile cu adevărat importante pentru mine și cum le acord prioritatea cuvenită? 
 Cum păstrez echilibrul dintre timpul de lucru și timpul privat?  

De mai bine de 30 de ani consultanţii TMI, în interacţiune cu milioane de utilizatori, dezvoltă 
instrumente şi tehnici eficiente de management al timpului.  
 
Cursul se bazează pe un uriaş bagaj de experienţe practice şi răspunde întrebărilor legate de 
folosirea optimă a timpului profesional şi a celui personal. 
 
Învățarea se bazează pe interactivitate, rezolvarea de studii de caz, activități practice și 
recomandări. 
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Obiective: 
În urma acestei sesiuni, participanţii vor şti mai bine să: 

 Își stabilească și să respecte prioritățile în acord cu rezultatele așteptate 

 Stabilească obiective pe care le vor duce la bun sfârșit 

 Lucreze cu un sistem propriu de planificare a rezultatelor 

 Construiască și să utilizeze un sistem de organizare a biroului și calculatorului 

 Obțină rezultate mai repede și cu mai puțin efort 

 Îşi protejeze mai bine timpul în faţa întreruperilor 

 Identifice şi să se ferească de “hoţii de timp”  

 Diminueze stresul generat de un mod de lucru neproductiv 

 Echilibreze mai uşor planul profesional cu viaţa personală 
  
 
Programul include: 

 Stabilirea priorităţilor 

 Planificarea în trei paşi 

 Definirea obiectivelor 

 Niveluri funcţionale ale creierului 

 Sistemul TMI de planificare şi organizare 

 Organizarea biroului, a e-mailului si calculatorului 

 Planificarea zilei. Lucrul cu to-do lists. 

 Timpul în relaţiile cu ceilalţi: gestionarea întreruperilor 

 Plan de acţiune individual 
 

AGENDA 
 

 
Dimineaţă (9:00-13:00, cu pauza la 10:30-10:45) 
 
Introducere 
Partea introductivă are ca rol stabilirea obiectivelor şi a abordării bazându-se pe agendă şi pe 
aşteptările participanţilor. 
 
Stabilirea priorităţilor 
La acest capitol participanții lucrează la un studiu de caz de stabilire a priorităților. Studiul de caz 
descrie o secvență de timp binecunoscută din activitatea profesională. Participanții au posibilitatea 
să compare modul personal de stabilire a priorităților cu un mod profitabil iar în cazul unor 
diferențe pot face ajustările necesare.  
 

 Definirea importanţei şi a urgenţei în activitatea profesională 
 Cele 4 categorii de activităţi  
 Moduri şi particularităţi de tratare a fiecărei categorii de activităţi  
 Utilizarea instrumentelor de analiză a timpului 
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Sistem de planificare şi organizare 
Acest capitol începe cu explicarea modelului după care funcționează creierul uman, scopul fiind 
înțelegerea modului în care ne putem adapta stilul de lucru astfel încât efortul depus pentru 
realizarea unor sarcini să fie minim. Pe aceste considerente participanții își definesc propriul sistem 
de planificare și organizare. 
 

 Niveluri funcţionale ale creierului 
 Modelul “Scopuri - Arii cheie - Sarcini”  
 Ce sunt ariile cheie  
 Metodologia de definire 

 
 
 
Organizarea mediului de lucru 
Capitolul conține recomandări practice privind ordinea și menținerea acesteia pe biroul de lucru și 
pe calculator. Aplicarea acestor reguli scurtează considerabil timpii de lucru iar energia cheltuită va 
fi simțitor mai mică. 
 

 De ce apare dezordinea şi cum poate fi combătută? 
 Managementul documentelor 
 Managementul emailului 
 Organizarea biroului şi a calculatorului 

  
 
 
După-masă (14:00-16:30) 
 
Planificarea zilei 
Este un capitol despre aranjarea în cel mai potrivit mod a agendei zilnice și respectarea ei, pentru a 
realiza sarcinile cele mai importante, a face față fără frustrări neprevăzutului, totul în acord cu 
oscilațiile naturale ale nivelului personal de energie. 
 

 Sarcinile de tip elefant 
 Tehnica bagajelor 
 Principiile planificării 
 Utilizarea agendei 
 Planificarea pe perioade diferite 
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Optimizarea relaţiilor cu ceilalţi – reducerea întreruperilor 
Ultimul capitol descrie tehnici cu ajutorul cărora numărul actual de întreruperi ar putea fi redus iar 
timpul recuperat putând fi folosit pentru alte activități. 
 

 Factori de întrerupere şi influenţa asupra lor 
 Modalităţi de reducere a întreruperilor venite de la persoane 
 Modalităţi de reducere a întreruperilor provocate de telefon  

 
Plan de acţiune şi încheiere 
Bazându-se pe concluziile despreinse pe parcursul programului participanţii cnstruiesc un plan de 
acţiune individual pentru a putea implementa tehnicile şi instrumentele în viaţa de zi-cu-zi. 
 
 
 

Trainerul programului TIME MANAGEMENT 
 

 

Gabriel Radu 

 

Gabriel Radu a fost implicat în diferite proiecte interne ale TMI încă din 
2005. El susţine azi cursuri despre abilităţile şi tehnicile de organizare de 
proiecte şi procese. 
 
Întotdeauna în căutare de provocări profesionale, Gabriel a lucrat în 
domenii diverse, începând de la IT, vânzări şi marketing până la 
management de proiecte şi training. S-a remarcat ca un bun manager de 
proiecte, reuşind să conducă cu succes mai multe echipe atât în tară cât şi 
în străinătate şi dovedind o abordare bine structurată.  
 

 
Fire dezinvoltă, inovativă şi entuziastă, Gabriel creează o atmosferă deschisă la cursuri şi aduce 
valoare participanţilor prin exemple practice şi instrumente care pot fi folosite imediat. 
 
 



 
   
  

ARIILE NOASTRE DE COMPETENŢĂ 
 

 

 

  
 

  
 

Branded organisational culture - Business Excellence 
 
      Employeeship®  
 

Customer Service - Loyal Customers 
 
      A Complaint Is A Gift®  
      Putting People First®  
 

Performance Improvement - Effective Workplace 
 
      Time Management® - Priorities & Results  
      Assertive Communication  
      Effective Negotiations  
      Business Presentations  
      Stress Management  

Problem Solving And Decision Making   
Conflict Management  
Inovation And Creative Thinking  
Essentials Of Project Management 
Train The Trainers

  
 

Leadership Development - Engaged People 
 
      Practical Leadership  
      Emotional Intelligence  
     Leading Change 
  Coaching Skills 



 

  

FORMULAR DE INSCRIERE 
LA CURSUL DESCHIS TIME MANAGEMENT 8 IULIE 2014 

 
 

INFORMATII COMPANIE CLIENT 

Companie  

Adresa  

ODNO / Cod fiscal  

Nr de inregistrare –  
Registrul Comertului 

 

Cont  IBAN  

Banca  

 

INFORMATII PARTICIPANTI LA CURS 

Nume  

Functie  

E-mail  

 
 

DETALII CURS  

Trainer; companie Gabriel Radu, TMI 

Perioada desfasurare 8 iulie 2014 (9.00-16:30) 

Loc  Hotel Codru, Chisinau 

Cost 180 euro / participant 

 
Termeni si conditii: 

  Costul cursului include participarea, 3 pauze de cafea, masa de pranz si toate materialele tiparite; 

  Plata se va face in termen de 5 zile de la primirea facturii, prin transfer bancar, in contul Qualians 
Servicii SRL (RO 17007615, J40/20075/2004) IBAN: R069 UGBI 0000 0120 05418 EUR deschis la Garanti 
Bank, Sucursala Dorobanti, Bucuresti, SWIFT: UGBIROBU . 

  In cazul in care, din motive obiective, cursul nu se poate desfasura la data aleasa de catre 
participant, acesta poate opta fie pentru participarea la acelasi curs la o data ulterioara, fie pentru 
rambursarea integrala a valorii cursului; 

  Beneficiarul are obligatia de a anunta in scris renuntarea la participare. Daca anuntul este facut 
intre 15 si 5 zile inainte de data desfasurarii sesiunii de training Prestatorul va retine 50% din suma 
achitata pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Daca anuntul este facut cu mai putin de 5 zile 
inainte de data desfasurarii sesiunii de training, Prestatorul va retine penalitati de 100% din suma 
achitata.  
 

Prestator         Beneficiar   
    
Qualians Servicii SRL     
Mihaela Pantis,        

Administrator   
_____________________     ________________________  

             


