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Cui ne adresăm?

Cursul se adresează managerilor de logistică și supply chain 
din organizații, precum și tuturor managerilor care sunt factori 
de decizie în activități strategice și operaționale:
Ÿ Manageri Supply Chain
Ÿ

Ÿ Manageri Logistică
Ÿ Manageri Achiziţii
Ÿ Manageri Transport
Ÿ Manageri Depozit

 Manageri Operaţiuni

Prezentare Generală

Odată cu conştientizarea importanţei logisticii și supply chain-ului pentru o organizaţie competentă, a crescut şi nevoia de dobândire 
a unor cunoştinţe aprofundate în domeniu. 

 vine în întâmpinarea acestor companii prin organizarea de cursuri de perfecţionare oferite 
partenerilor săi. Acestea sunt susţinute de traineri certificaţi, specializaţi în domeniul logisticii, având o solidă pregătire teoretică şi 
practică şi fiind direct implicaţi în managementul companiilor de profil. 

Prin parcurgerea cursului , cursanții obțin competențe în managementul proceselor, 
managementul schimbării și managementul de proiect. La finalul cursului, ei vor fi capabili să proiecteze un lanț de distribuție, să 
analizeze și să gestioneze corect problemele, riscurile și rezultatele așteptate de la un Supply Chain. 

Cursurile dezvoltă noţiunile prezente în standardele de competenţă formulate de European Logistic Association – ELA pentru nivelul 
Master. Cursul are o durată de 60 ore și este structurat pe 5 sesiuni, trei fiind dedicate Managementului Proceselor, una pentru 
Managementul de Proiect și una pentru Managementul Schimbării.
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Tehnici de prezentare

Cursul va combina o serie de tehnici diverse care au ca scop 
furnizarea informaţiilor necesare, stimularea gândirii creatoare, 
schimbul de idei, dezvoltarea capacităţii de concentrare a 
cunoştintelor dobândite şi de elaborare a unui proiect: 
Ÿ Prezentare teoretică
Ÿ Exerciţii aplicative individuale şi pe echipe
Ÿ Discuţii
Ÿ Dezbateri
Ÿ Simulări

Principalele puncte tratate în curs

Sesiunea 1 - Logistică și Supply Chain
1.1. Logistica
1.2. Supply Chain
1.3. Lean Logistics
Sesiunea 2 - Managementul Proceselor
2.1. Managementul proceselor
2.2. Modelare de procese
2.3. Managementul calității
Sesiunea 3 - Managementul costurilor. Performanță și IT 
în Supply Chain
3.1. Noțiuni financiare. Managementul costurilor

3.2. Performanța în Supply Chain. Modelul SCOR
3.3. Tehnologia în Supply Chain
Sesiunea 4 - Management de Proiect
4.1. Elementele unui proiect
4.2. Etapele unui proiect
4.3. Instrumente utilizate în managementul de proiect
Sesiunea 5 - Managementul schimbării
5.1. Managementul riscului
5.2. Managementul schimbării
5.3. Evaluare proiecte

Rezultate obţinute

Creşterea capacităţii participanţilor de a aplica în practică noţiunile învăţate. Deţinerea unor instrumente de gestionare, 
evaluare şi control a activităţii. Parcurgerea unui prim pas către dobândirea de competenţe utile pentru certificarea ELA.

Suport curs

Ÿ Slide-uri
Ÿ Materialul de curs on-line
Ÿ Acces la informaţii suplimentare: dicţionar, link-uri utile, 

glosar de termeni
Ÿ Fascicule conţinând: reglementări, proceduri de lucru, studii 

de caz, exerciţii, chestionare de analiză
Ÿ Cartea de specialitate: “Supply Chain Management: From 

Vision to Implementation”

Materiale utilizate

Ÿ Slide-uri
Ÿ Articole
Ÿ Formulare de lucru 
Ÿ Studii de caz
Ÿ Exerciţii
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