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DESCRIEREA CURSULUI 

 

Titlul cursului: Instruire pentru aptitudini și tehnici unice de mentorat 

Codul cursului: TRUST ME dezvoltarea competențelor de mentor 

Ore contact: 2520 de minute 

Condiții preliminare: Diplomă de licență în afaceri sau altă diplomă, cu experiență 

relevantă de cel puțin 2 ani 

 

Scopuri și obiective 

Cursul își propune să dezvolte atât aptitudinile personale și sociale, cât și competențele 

profesionale ale viitorilor mentori în afaceri. Obiectivul de formare a competențelor 

profesionale este de a dezvolta abilitățile comerciale, în timp ce formarea de aptitudini 

personale și sociale se concentrează pe îmbunătățirea acelor abilități și competențe 

necesare pentru crearea și menținerea relațiilor de mentorat.  

Cursul este conceput pentru acei profesioniști cu cunoștințe economice puternice și o 

experiență în afaceri relevantă, ce doresc să-și continue cariera profesională ca mentori în 

afaceri. Scopul principal al cursului este acela de a dezvolta și de a face vizibile 

competențele viitorilor mentori, necesare pentru a oferi sprijin proprietarilor și managerilor 

IMM-urilor în definirea și atingerea obiectivelor în afaceri, în exploatarea potențialului 

acestora, ajutând cursantul să se dezvolte prin forțe proprii și să-și recunoască propriile 

zone de dezvoltare. În afară de transferul de cunoștințe, cursul vizează dezvoltarea acelor 

competențe auto-reflective care facilitează învățarea continuă.  

Structura internă a cursului urmărește logica internă a procesului de mentorat, iar 

rezultatele învățării se bazează pe Cadrul Competențelor Mentorului și pe Cardul 

Competențelor dezvoltat pe parcursul proiectului TRUST ME, care asigură dezvoltarea 

setului relevant de competențe. 

 

Criterii de participare și metode de evaluare 

Cursul este destinat profesioniștilor care doresc să-și continue cariera profesională ca 

mentori în afacerii. Există două domenii fundamentale care au o importanță majoră în a 

acționa cu succes în calitate de mentor în afaceri. Cursantul trebuie să posede cunoștințe 

și/sau o experiență relevantă în afaceri. Analiza CV-ului și chestionarului sunt folosite 

pentru a studia nivelul inițial al cunoștințelor și competențelor solicitanților. Analiza CV-ului 

se concentrează pe studiul anterior și experiența de lucru, în special în domeniul 

consultanței,  medierii și altor activități de suport. Instrumentul de evaluare la nivel de 

acceptare (chestionarul) oferă, de asemenea, posibilitatea de a examina preliminar setul 

de competențe existent al solicitanților și de a stabili calea optimă de învățare pentru 

aceștia, incluzând autoevaluarea și recunoașterea capacităților proprii (mentor/cursant).  

Celălalt aspect important al procesului de evaluare la nivel de acceptare este atitudinea 

solicitanților care îi face capabili să acționeze în calitate de mentor în afaceri. Atitudinile 

lor sunt monitorizate prin interviuri personale. Interviurile se concentrează pe motivația 

solicitanților și planurile lor de carieră. 
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Rezultatele învățării, competențele 

Prin participarea cu succes la curs pot fi dobândite următoarele aptitudini și competențe: 

 

Aptitudini personale și sociale Competențe 

Conștientizarea de sine și conștientizarea 

comportamentală (înțelegerea altora) 

• Disponibilitate și înțelegere în a ajuta 

cursantul să facă față 

• Gestionarea propriului comportament 

• Empatie fără implicare personală 

Cunoștințe comerciale/profesionale și 
simțul proporției 

• Gândire strategică, dezvoltare 

comercială 

• Viziune holistică și experiență în 

antreprenoriat și context său mai larg 

(social, economic) 

Comunicare și modelare conceptuală • Abilitate de a crea o atmosferă de 

comunicare încrezătoare 

• Ascultare activa 

• Abilitatea de a argumenta într-un mod 

analitic 

• Chestionări intense 

• Exploatarea comunicării non-verbale 

Angajament față de propria învățare și 
interes în a-i ajuta pe alții să învețe 

• Abilitate de a realiza nevoia/provocarea 

cursantului 

• Testarea realității 
• Abilitate de a transfera cunoștințe și 
experiență 

• Facilitarea învățării și evaluarea 

rezultatelor învățării 

• Inspirarea și motivarea cursanților să 

învețe 

Gestionarea relațiilor și claritatea 

obiectivelor 

• Înțelegerea motivației / mecanicii 

umane 

• Gândire bazată pe proiect 

• Oferirea și primirea de feedback 

constructiv 

• Formare de idei scrise și orale într-un 

mod relevant 

• Abilitatea de a stabili și menține un 

raport bazat pe necesitățile cursantului 

• Complexitate în conducere (încurajând 

adaptabilitatea și creativitatea, auto-

organizarea și gestionarea dezechilibrelor) 
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Aptitudini profesionale Competențe 

Condiții și cererea de piață 

(Economie) 

• Înțelegerea importanței factorilor economici în buget 

și conducerea unei afaceri 

• Capacitatea de a realiza estimări și de a înțelege 

aceste rezultate și efecte 

• Înțelegerea gândirii bazate pe sistem 

Producție și costuri • Învățarea despre diferitele structuri de costuri și 
înțelegerea importanței bugetării costurilor 

• Identificarea costurilor fixe/variabile, costurile de 

producție și periodice 

• Analiza factorilor de producție 

Investiții • Înțelegerea efectelor financiare ale investițiilor în 

buget 

Activități de cercetare și 
dezvoltare 

• Înțelegerea importanței cercetării și dezvoltării și a 

unei strategii posibile pentru aceasta 

• Înțelegerea procesului de inovare a produselor și a 

elementelor-cheie din portofoliul de inovare 

Marketing • Înțelegerea elementelor unei strategii de marketing 

• Evaluarea nevoilor de marketing ale unei companii 

• Înțelegerea diferitelor instrumente de marketing 

• Efectul marketingului asupra unui buget financiar 

Logistică • Înțelegerea rolului logisticii pentru o afacere 

• Familiarizarea cu procesele logistice 

• Recunoașterea și înțelegerea a unora dintre cele mai 

comune instrumente pentru lanțul de aprovizionare 

• Înțelegerea rolul serviciilor de logistică și procesului 

de selecție. 

Buget și finanțe • Capacitatea de a defini structura financiară și 
capitalul optim al unei companii 

• Calculul costurilor surselor financiare diferite 

Managementul și strategia  

lanțului valoric 

• Înțelege abordarea și principiile lanțului valoric 

• Evaluează un model de afaceri folosind BMC 

Resursele umane și etica 

afacerii pe elemente de 

învățare 

• Definirea managementului resurselor umane și 
identificarea activităților de resurse umane 

• Înțelegerea managementului resurselor umane dintr-

o perspectivă strategică 

• Diferențierea între specificațiile postului, fișa postului 

și analiza postului 

• Evaluarea rolului dezvoltării resurselor umane și 
discutarea motivului pentru care o abordare strategică 

devine importantă 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2015-1-HUO1-KA202-013535 

TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring 

 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. 

The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

4 

Procesul de mentorat • Înțelegerea fazelor procesului de mentorat 

• Identificarea evoluției relației de mentorat prin fazele 

procesului de mentorat 

• Gestionarea diferitelor situații printr-un 

comportament adecvat pentru a menține relația și a-și 
atinge obiectivul 

 

 

Descrierea cursului 

Cursul este format din două module de bază. Primul modul vizează dezvoltarea 

aptitudinilor personale și sociale, în timp ce al doilea se concentrează pe îmbunătățirea 

aptitudinilor profesionale. Ambele părți sunt împărțite în unități tematice mai mici, 

coerente din punct de vedere logic. 

 

Dezvoltarea aptitudinilor personale și sociale  

Logica modulului de dezvoltare a aptitudinilor personale și sociale urmează procesul de 

mentorat și constă în patru părți tematice. 

 

I. Nivelul pregătitor 

Scopul acestei unități este de a oferi o scurtă introducere participanților despre modul de 

pregătire a relației de mentorat. Această unitate cuprinde diverse activități cu scopul de a 

transfera metodologii relevante și de a forma atitudinile viitorilor mentori. Exercițiile din 

această unitate se adresează dezvoltării abilităților de ascultare, înțelegere și răspuns, 

abilităților de gândire critică, abilităților de căutare a informațiilor și orientării spre client. 

Celălalt obiectiv al acestei unități este de a spori capacitatea de a forma o perspectivă 

strategică, de a identifica calitățile personale solicitate pentru un mentor eficient, de a 

susține competențele funcționale, tehnice și organizaționale și de a consolida integritatea 

personală. 

 

II. Negocierea / încheierea contractului 

A doua unitate este dedicată activităților care vizează încheierea unui contract între mentor 

și client. Instrumentele și tehnicile gândite în această unitate se referă la diferite aspecte 

ale construirii relației psihologice și profesionale dintre mentor și client. Unitatea include 

exerciții care susțin viitorul mentor în a stabili și menține cadrul procesului de mentorat și 
în a acoperi astfel de domenii, precum construirea încrederii, identificarea nevoilor 

clientului, clarificarea obiectivelor și gestionarea conflictelor. Aceste activități sunt însoțite 

de dezvoltarea abilităților specifice de comunicare, precum ascultarea, oferirea de 

feedback și chestionare intense.  

 

III. Facilitarea mentoratului 

A treia unitate cuprinde tehnici și metodologii care îi ajută pe mentori să stabilească și să 

mențină raportul. În această fază, conversația și aptitudinile interpersonale, auto-
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afirmarea și evaluarea procesului se află în prim plan, însă unitatea include și exerciții 
dedicate dezvoltării abilității de a reflecta permanent rolul mentorului în acest proces. 

 

IV. Încheierea procesului de mentorat 

Încheierea mentoratului reprezintă o sarcină dificilă atât pentru mentor, cât și pentru 

cursant. Scopul acestei unități este de a îmbogăți competențele mentorilor pentru a 

încheia procesul într-un mod eficient. Reflecția, auto-reflecția, evaluarea performanțelor și 
evaluarea procesului de învățare se află în centrul exercițiilor de formare în această parte 

de dezvoltare a aptitudinilor personale și sociale  

 

Dezvoltarea aptitudinilor profesionale 

Scopul modulului de aptitudini profesionale este de a oferi un cadru comun de referință în 

diferite domenii de activitate, în funcție de cunoștințele și experiențele anterioare ale 

participanților. Modulul cuprinde acele domenii de activitate care sunt relevante în 

activitățile de îndrumare, inclusiv finanțe, analiza costurilor, managementul resurselor 

umane și vânzări/marketing. Scopul transferului de cunoștințe în acest modul nu este de 

a construi experți în afaceri, ci de a sprijini viitorii mentori să dețină cunoștințele, abilitățile 

și competențele necesare pentru a detecta și analiza nevoile reale ale clienților 

(cursanților) în a-și defini obiectivele în afaceri și de a-și exploata potențialul de dezvoltare 

și creștere. 

 

 

Metodologie 

Pentru a atinge obiectivele prezentate mai sus, se aplică metode de învățare combinate. 

Cursul se bazează pe combinația sesiunilor de instruire față-în-față și a metodelor E-

learning. Instruirea față-în-față este un eveniment orientat spre acțiune și spre probleme, 

care asigură posibilitatea învățării bazate pe experiență. Studiile de caz, jocurile de rol și 
diferitele forme de exerciții de formare constituie atât activitățile de dezvoltare a 

aptitudinilor personale și sociale, cât și cele de dezvoltare a competențelor profesionale. În 

cazul abilităților personale și sociale, se aplică predarea la nivel frontal și pentru a ajuta 

participanții să înțeleagă mai bine problemele de afaceri relevante. Ca o inovație didactică 

se folosește un joc de simulare a afacerii pentru îmbunătățirea abilităților profesionale, 

pentru a pune participantul într-un context de viață real, dar și pentru a oferi un cadru 

pentru practica în echipă, luarea deciziilor în grup, gestionarea conflictelor etc. Toate 

aceste exerciții frontale sunt însoțite de materiale pentru învățare electronică, cu scopul 

de a oferi o perspectivă asupra fundamentelor teoretice ale materialului de formare și a 

lăsa spațiu pentru reflecție. 
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Programul cursului 

Consultări Temă 

Învățare individuală 

(înainte de a intra în 

curs) 

Introducere în mentorat 

Pregătirea tehnică pentru jocul de simulare CESIM 

 

Contact  ziua 0. Introducere în curs (4 ore de contact): 

• Încălzire 

• Detalii tehnice 

Introducere în jocul CESIM (4 ore de contact) 

Învățare individuală 

(1 săptămână) 

Module E-learning pentru aptitudini profesionale: 

• Condiții și cererea de piață (Economie) 

• Producție și costuri 

• Investiții 
• Cercetare și dezvoltare 

Joc CESIM prima rundă 

Contact  ziua 1. 

 

Modul de aptitudini profesionale (8 ore de contact): 

• Condiții și cererea de piață (Economie) 

• Producție și costuri 

• Investiții 
• Cercetare și dezvoltare 

Învățare individuală 

(1 săptămână) 

Module e-learning pentru aptitudini profesionale: 

• Marketing 

• Logistică 

• Finanțe și buget 

• Managementul și strategia lanțului valoric 

Joc CESIM a 2-a rundă 

Contact  ziua 2. 

 

Modul aptitudini profesionale (8 ore de contact): 

• Marketing 

• Logistică 

• Finanțe și buget 

• Managementul și strategia lanțului valoric 

Învățare individuală 

(1 săptămână) 

Module e-learning pentru aptitudini profesionale: 

• Resursele umane și etica afacerii pe elemente de învățare 

• Proces de mentorat  

Joc CESIM a treia rundă  

Contact  ziua 3. 

 

Modul de aptitudini profesionale (4 ore de contact): 

• Resursele umane și etica afacerii pe elemente de învățare 

• Proces de mentorat 

Modul aptitudini personale și sociale (4 ore de contact): 

• Încălzire și competențe de mentor 

Învățare individuală 

(1 săptămână) 

Modul e-learning aptitudini personale și sociale: 

•Tipuri de personalități 
• Comunicare 
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Joc CESIM runda a 4-a 

Contact  ziua 4. 

 
Modul de aptitudini personale și sociale (8 ore de contact): 

• Pregătirea procesului de mentorat 

• Construirea încrederii 

Contact  ziua 5. 

 
Modul de aptitudini personale și sociale (8 ore de contact): 

• Comunicare, tipuri de personalitate, rezolvarea conflictelor 

• Înțelegerea propriei poziții (și a motivațiilor) 

Învățare individuală 

(1 săptămână) 

Modul e-learning de aptitudini personale și sociale: 

•Managementul conflictelor 

•Stiluri de învățare 

Joc CESIM runda a 5-a și evaluarea finală 

Contact  ziua 6. Modul de aptitudini personale și sociale (8 ore de contact): 

• Modele și exerciții de mentorat 

Contact  ziua 7. Aptitudini personale și sociale (4 ore de contact): 

• Încheierea procesului de mentorat 

Încheierea și evaluarea cursului (4 ore de contact) 

 

 

Evaluare și clasificare 

Evaluarea reprezintă o parte organică a procesului de formare, deoarece vizează dovedirea 

unui set de instrumente practice în învățarea auto-reflexivă a viitorilor mentori. 

Instrumentele de evaluare intenționează să măsoare dezvoltarea personală prin procesul 

de formare în ansamblu. Pentru a face acest lucru, se aplică următoarele mijloace. 

Jurnal de învățare: jurnalul de învățare reprezintă o colecție de note, observații, gânduri și 
alte materiale relevante construite pe o perioadă de timp și poate fi rezultat al unei 

perioade de studiu. Scopul său este de a spori învățarea participanților prin procesul de 

scriere și gândire în legătură cu experiențele lor de învățare. Jurnalul de învățare este 

personal pentru participanții individuali și reflectă personalitatea, preferințele și 
experiențele acestora. 

Chestionar de autoevaluare 

Chestionar de evaluare interpersonală 
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https://www.youtube.com/watch?v=2PRqxDbmgtY  

Bennet N., Lemoine G.J. (2014) What VUCA Really Means for You.  

Disponibil: https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you  

George B. (2017) VUCA 2.0: A Strategy For Steady Leadership In An Unsteady World. 

Disponibil: https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-0-

a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/#185f1cc713d8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mApEVWZESA
https://www.youtube.com/watch?v=2PRqxDbmgtY
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you
https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-0-a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/#185f1cc713d8
https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-0-a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/#185f1cc713d8
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Plan de instruire 
Plan de instruire 

Elemente 

de formare 
Față în față E-learning Joc simulare CESIM Altele Durată 

totală 

Zile/ 

săptămâni 
Aptitudini personale și 
sociale 

Durată Aptitudini 

profesionale 

Durată Aptitudini personale și 
sociale 

Durată Aptitudini 

profesionale 

Durată  Durată Extra Durată (Ore) 

Introducere 

în mentorat 

      Aptitudini 

profesionale 

4     4 

Contact  

ziua 0 

        Introducere/ 

Runda 0 

4 Intro/Încălzire 4 8 

Săptămână 

individuală 

1(e-

learning) 

      Aptitudini 

profesionale 

16 Runda 1 2   18 

Contact  

ziua 1 

  Aptitudini 

profesionale 

8         8 

Săptămână 

individuală 

2(e-

learning) 

      Aptitudini 

profesionale 

16 Runda 2 2   18 

Contact  

ziua 2 

  Aptitudini 

profesionale 

8         8 

Săptămână 

individuală 

3(e-

learning) 

      Aptitudini 

profesionale 

8 Runda 3 2   10 

Contact  

ziua 3 
Aptitudini personale și 
sociale 

4 Aptitudini 

profesionale 

4         8 

Săptămână 

individuală 

4(e-

learning) 

    Aptitudini personale și 
sociale 

4   Runda 4 2   6 

Contact  

ziua 4 
Aptitudini personale și 
sociale 

8           8 

Contact  

ziua 5 
Aptitudini personale și 
sociale 

8           8 

Săptămână 

individuală 

5(e-

learning) 

    Aptitudini personale și 

sociale 

4   Runda 5 +  

Încheiere 

4   8 
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Contact  

ziua 6 
Aptitudini personale și 
sociale 

8           8 

Contact  

ziua 7 
Aptitudini personale și 
sociale 

4         Încheiere/ 

Evaluare 

4 8 

Durată 

totală 

 32  20  8  44  16  8 128 

 

 

Aptitudini profesionale 80 Aptitudini personale și 
sociale 

40 Față în față 52% E-learning (+CESIM) 68% 

Față în față 25% Față în față 80%  43%  57% 

E-learning (+CESIM) 75% E-learning (+CESIM) 20%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2015-1-HUO1-KA202-013535 

TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring 

 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
12 

 

 
Plan de formare - Teme 

Elemente de instruire Aptitudini personale și sociale Aptitudini profesionale Joc de simulare (aptitudini profesionale) și 
altele 

Durată totală 

Zile/Săptămâni (Ore) 
Introducere în mentorat  Introducere în mentorat  4 
Contact  ziua 0   Introducere/ Încălzire 

 

Introducere/ Pre-runda din 

CESIM 
8 

 

Săptămână individuală 1(e-learning) 

 

 Condiții și cererea de piață  

Producție și cost 

Investiții 
Activități de cerere și dezvoltare 

Runda 1 din CESIM 18 

Contact  ziua 1   8 
 

Săptămână individuală 2(e-learning) 

 

 Marketing 

Logistică 

Buget și finanțe 

Managementul și strategia  lanțului 

valoric 

Runda 2 din CESIM 18 

Contact  ziua 2   8 

Săptămână individuală 3(e-learning)  Resursele umane și etica afacerii pe 

elemente de învățare 

Procesul de mentorat 

Runda 3 din CESIM 10 
Contact  ziua 3 Încălzire 

Competențe de mentorat 
 8 

Săptămână individuală 4(e-learning) Tipuri de personalitate 

Comunicare 
 Runda 4 din CESIM 6 

Contact  ziua 4 Pregătirea procesului de mentorat 

Consolidarea încrederii 
  8 

Contact  ziua 5 Comunicare, tipuri de personalitate, 

rezolvarea conflictelor 

Înțelegerea poziției proprii (și a 

motivației) 

  8 

Săptămână individuală 5(e-learning) Gestionarea conflictelor 

Stiluri de învățare 
 Runda 5 din CESIM și Încheiere 8 

Contact  ziua 6 Modele de mentorat și exerciții   8 
Contact  ziua 7 Încheierea procesului de mentorat  Încheiere/ Evaluare 8 

Durată totală 128 
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