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CENTRUL DE FORMARE CCIFER, fondat în 2009, permite 

satisfacerea nevoilor de formare și upskilling a resurselor 

umane din cadrul celor peste 550 de companii membre ale 

comunității de afaceri franco-române, punând la dispoziția 

managerilor oferta profesioniștilor în formare continuă, la 

standarde înalte de calitate. Pe lângă cele peste 20 de 

programe anuale de formare open pe care le organizăm, oferim 

și programe de formare personalizate: formările intra.

Formările intra reprezintă sesiuni adaptate nevoilor specifice 

ale unei companii. Dialogul constant cu responsabilii de resurse 

umane ne permite o identificare atentă a nevoilor angajaților din 

companii, pentru a le pune la dispoziție programe de formare 

de excelență, pe tematici foarte diverse.

Dacă doriți să organizați în intern o formare pentru echipele 

dumneavoastră, suntem aici sa vă ajutăm! 
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De ce formări Intra cu formatorii CCIFER ?

Subiecte și formatori validați, personalizare și adaptare, referințe și experiență.

Oferim un demers personalizat în 4 pași :

Identificarea nevoii de formare cu sprijinul unui consultant dedicat

Apel de ofertă pentru alegerea trainerului și definirea programului în consultare constantă cu trainerul

Livrare training

Feedback și follow-up prin instrumente moderne și performante

Transformare organizațională și 
ameliorare continuă

• Metode de lucru “agile”/agilitate 
organizațională
• Project management skills
• Lean management
• Personal efficiency program
• Digital transformation

Abilități de relaționare și comunicare

• Succesul interacțiunilor la locul de 
muncă: cum să comunici eficient și să 
oferi un feedback de calitate
• Inteligența emoțională 
• Comunicare digitală/ comunicare în 
social-media
• Powerful communication
• Comunicare și vânzare persuasivă
• Presentation skills & storytelling
• Public speaking

Altele 

• Curs de prim ajutor
• SSM
• Programe Corporate de Wellbeing

Motivare individuală și gestiune 
de echipă

• Leadership în situații de criză
• Accelerarea motivației individuale
• Gestionarea stresului, conflictelor și situațiilor 
de criză/ Managing stress & resilience
• Mindfulness
• Coaching orientat spre soluții
• Stiluri de lucru în echipă/ instrumente de 
socializare în echipă
• Management pentru echipe interculturale
• Design your day/ Time management
• Neuroștiința în leadership: emergenetics
• HR Plus – 5 abilități esențiale pentru 
excelența în HR
• Remote work for managers

Vă invităm să descoperiți gama de formări deja testate:
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