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Negociere și psihologie

în achiziții
Singurul training de negociere din România, adresat exclusiv 

profesioniștilor din achiziții, ce expune, în contextul negocierii, cele 
mai moderne și eficiente tehnici din achizițiile profesioniste.

6 sesiuni 

Online& Live
16-17 martie 2023

23-24 martie 2023

30-31 martie 2023

Orar 9.30-13.30



AGENDA:

1. Despre Purchasing 
Training SRL

2. Curricula training

3. Metoda de predare

4. Testimoniale

5. Tarife si politica de 
reduceri

6. Înscrierea

7. Trainer

8. Portofoliu
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1800 TRAINING

• Oferim cea mai amplă gamă de traininguri in
domeniul achizițiilor strategice.

• Credem în specialiști, produsele noastre fiind
elaborate de experți în domeniu.

• Dezvoltăm în permanență cursuri care să
raspundă cât mai bine nevoilor profesioniștilor
din achiziții, de la începători, la manageri și
antreprenori.

3600 CONSULTANCY

• Diagnosticăm modul actual de organizare și
funcționare al departamentului de Achiziții.

• Conducem o analiză a decalajelor situației actuale
față de cele mai bune practici în achiziții.

• Elaborăm si adaptăm procedurile, simplificăm
fluxuri, standardizăm documente, clarificăm
responsabilități.

SUPPLY ESSENCE 

PUBLISHING HOUSE

• Supply Essence Publishing House este o editură
independentă care are ca scop ridicarea
standardelor procurementului din România.

• Propunem cărți destinate profesioniștilor din
purchasing, concepute pentru a satisface nevoia
de informare în creștere constantă.

SUPPLY EVOLVING

PROCUREMENT MAGAZINE

SupplyEvolving.ro oferă răspunsuri și soluții la 
majoritatea provocărilor profesiei, multe dintre ele
împărtășite de colegi și concurenți, dorința noastră

fiind să creăm prin această revistă un cadru
interactiv în care profesioniștii din achiziții private 

își împărtășesc experiența.

1. DESPRE PURCHASING TRAINING SRL  
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L1

Source –To_ Pay
Procesul strategic de 

selectare a 
furnizorilor

L2

Negociere si 
psihologie in achizitii

L3

Analiza cheltuielilor

L4

Managementul 
performantei si relatiilor

cu furnizorii

L5

Managementul 
categoriilor de 

achizitii

L6

Managementul 
functiei de achizitii

Cel mai amplu spectru de cursuri din Romania 
pentru profesioniștii în achiziții. 

1. DESPRE PURCHASING TRAINING SRL  
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•Raporturile de putere intre cumparator si furnizor;

• Identificarea caracteristicilor situționale interne și a circumstanțelor 
externe, ale pieței, factor determinant al conștientizării puterii in 
negociere;

• Costurile totale ale achizitiei si cei 5R ai achizitiilor, pentru 
determinarea obiectivelor și variabilelor negocierii;

• RAQSCI model pentru evaluarea capablităților furnizorilor;

• Tipuri de agremente ale prețurilor în contractele de achiziție.

MODUL 1. STRATEGIA NEGOCIERII

• Stilul individual de negociere și metaprogramele mentale în
managementul conflictelor in negociere;

• Când rațiunea eșuează: efecte iraționale ale minții în negocierea 
competitivă din achiziții;

• Aversiunea fată de pierdere, efectul de status quo, optimismul 
irațional și iluzia superiorității;

• Lărgirea cadrului și generarea de valoare, biasul “plăcintei” fixe în 
negocierea colaborativă din achiziții;

• Efectul încadrării și ancorării în negociere: nu rejecta, recadrează!

MODUL 2. PERSONALITATEA
NEGOCIATORULUI

•Ascultarea activă și raportul, determinat al calității relației și
climatului negocierii;

• Ajustarea modelului mental prin descifrarea filtrelor si bruiajului în 
comunicarea cu furnizorii;

• Gândirea orientată către obiective, generarea de soluții și căi 
alternative de acțiune; 

• Arta de a pune întrebări pentru depășirea obiecțiilor și blocajelor în 
negociere;

• Schimbarea perspectivelor prin cele trei poziții perceptuale.

• > Folosirea celor trei poziții perceptuale pentru lărgirea cadrului 
și oferirea de perspective noi;

MODUL 3. PSIHOLOGIA NEGOCIERII

Sesiunile de training prezentate mai jos reprezintă un proces integrat si oferă
direcția logică și completă de abordare a negocierii. Astfel, cursul este vizat a fi
urmat integral, fiecare sesiune aducând concepte și instrumente de lucru ce se vor
concretiza in final in strategia de negociere.

2. CURRICULA TRAINING



3. METODA DE PREDARE

C
o

a
ch

in
g

&

m
en

to
ri

n
g

A
p

li
ca

ți
i 

in
d

iv
id

u
a

le

P
re

d
a

re
 &

ex
em

p
li

fi
ca

re

S
tu

d
ii

 d
e 

ca
z 

&
 

ex
er

ci
ți

i 
d

e 
ec

h
ip

ă

Introducerea și explicarea
conceptelor teoretice de
achiziții, exemplificarea și
partajarea bunelor practici
cu cursanții;

Exemplificarea conceptelor
prin exerciții de echipă cu
scopul conștientizării
semnificației informațiilor
predate;

Aplicații individuale ale
conceptelor învățate în
contextul specific al
proiectelor de achiziție&
negociere ale fiecărui
cursant;

Depășirea blocajelor și
clarificarea pașilor de
acțiune, prin coaching
individual și de echipă;
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4. TESTIMONIALE

Alina Matei, 
Director 
General

RecCand am primit invitatia de a participa la cursul Selectarea

si Managementul Strategic al Furnizorilor,in primul rand am
salutat initiativa organizarii unui asemenea curs, tinand cont
de oferta limitata din piata la ora actuala. Decizia a fost una
rapida, naturala, iar ulterior s-a dovedit a fi una si foarte
inspirata.

Pe parcursul celor cinci zile am avut ocazia sa cunosc oameni
speciali, sa particip la schimburi de idei, sa aduc mai multa
ordine in “sertarele” de cunostinte acumulate in urma celor 12
ani de experienta in purchasing, vanzari, management.

Am apreciat in mod deosebit atat structurarea informatiei din
cadrul cursului, cat si maniera de prezetare deschisa,
interactiva. De asemenea, faptul ca numarul participantilor
este limitat la 8-10 persoane, face ca modalitatea de comunicare
sa fie una optima.

As recomanda acest curs tuturor buyerilor, antreprenorilor,
managerilor, persoanelor din vanzari, indiferent de experienta
acumulata. Este o oportunitate fie de refresh, fie de initiere si
invatare. Indiferent de domeniu, de nivelul de pregatire sau de
experienta, fiecare participant va aduce un plus celor cinci zile,
iar pentru acest lucru am apreciat in mod deosebit contributia
si abilitatile trainerului.

Personal, cursul m-a ajutat sa identific cateva oportunitati si de
asemenea sa iau in considerare tehnici suplimentare de
reducere a costurilor pentru organizatia in care activez.

La sfarsitul perioadei am avut un singur regret: acela ca timpul
a trecut mult prea repede. Am speranta insa ca “the best is yet
to come”.

Bogdan 
Luncasu

Participarea la cursurile de achizitii conduse de catre Alina
Ionita, a fost una dintre cele mai inspirate decizii legate de
instruire pe care le-am luat anul trecut.
Am inteles care sunt erorile pe care cei mai multi buyeri le fac si
datorita carora pot aparea greseli in productie, costuri si
pierderi nejustificate, care deterioreaza relatia cumparator-
vanzator, pierderile fiind adesea in ambele tabere.
Cursul a fost condus cu maiestrie prin intregul flux de achizitii,
radicand valul de pe multe concepte si aducand claritate in
altele.
Completat cu principiile de etica in achizitii, cursul ne-a adus
motivatia de care aveam nevoie pentru a gandi altfel atat
vanzarile cat si achizitiile.

Recomand cursul tuturor celor interesati sa isi aprofundeze
cunostintele in achizitii dar si celor care simt nevoia intelegerii
cu adevarat a clientului.
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5. TARIFE ȘI POLITICA DE REDUCERI

Purchasing Training @2022

MODUL/ TAXA
PARTICIPARE

TARIF 
STANDARD

INSCRIERE 
TIMPURIE 

TARIF 
CURSANTI 

ANTERIORI

Negociere si 
psihologie in 
achizitii

660 EUR 540 EUR 480 EUR

 Formulare cheie ale unei negocieri de succes in achizitii

 Gratuit cartea “STRATEGIE, SEMNIFICAȚTIE ȘI SENS 
ÎN ACHIZITII, Drumul dinspre lantul de aprovizionare 
către abordarea sistemică a achizițiilor”

 Diploma de participare

 Abonament gratuit S. Entry la Revista online de achiziții

 Înscriere în comunitatea Purchasing Training

OFERTA INCLUDE
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6. ÎNSCRIEREA

ÎNSCRIEREA

Va rog sa comunicati intentia 
de participare la adresa de 

email: 
alina.ionita@purchasingtrain

ing.ro

Inscrierea se va face in urma
completarii si semnarii

Formularului de 
participare, ce va fi transmis

pe email ulterior primirii
mesajului dvs. cu intentia de 

participare.

REZERVAREA

Rezervarea locului va fi validata
dupa efectuarea platii.

Rezervarea locurilor se face in 
ordinea inscrierii.

GARANȚIA SATISFACȚIEI

Daca dupa prima zi de curs nu 
esti multumit de training, te
poti retrage, primind inapoi
suma achitata pana in acel

moment.

In situaţia în care, din
considerente legate de
numărul de cursanti inscrisi
la cursurile deshise sau de
natura cazului fortuit,
sustinerea cursului se amâna
din initiativa Prestatorului,
Prestatorul va anunţa
Beneficiarul privind această
situaţie cu minim 5 zile
inainte de data inceperii
cursului şi va propune
includerea cursantului intr-o
sesiune ulterioară.

mailto:alina.ionita@purchasingtraining.ro


Alina Ionita
CEO | Trainer| Consultant| Autor

Tel: +40 723 302 646
alina.ionita@purchasingtraining.ro
www.purchasingtraining.ro
www.supplyessence.ro

Specializari si certificari:

• Master Behavioral Economics

• Senior Professional in 
Purchasing & Supply

• Certified Performance Coach

• Authorized ANC  trainer  

• Certified Master NLP

• Economia si Dreptul
Afacerilor- ASE Bucuresti

• Master in Marketing  
International

Training-uri dezvoltate & sustinute:

• Bazele managementului strategic al achizitiilor

• Selectarea strategica a furnizorilor

• Analiza cheltuielilor si impactul in profit

• Managementul relatiilor cu furnizorii

• Negocierea si comunicarea in achizitii

• Category management in achizitii

• Strategic Sourcing: Spend, supplier, risk and
category management

• Negocierea strategica in achizitii

• Procurement Essentials: Sourcing, negotiation
and contracting skills

Consultanta

• Consultanta si optimizare fluxuri si performata
echipa de achizitii

• Consultanta reorganizarea si optimiarea functiei
de achizitii

• Dezvoltarea personalului si proceselor din
achizitii

Evaluare competente& recrutare

• Consultanta in elaborarea fiselor postului, a
anunturilor de angajare, in derularea
interviurilor si testarilor specifice recrutarii.

Dezvoltare personală & change management

• programe de coaching & schimbare de
mentalitate

Singurul autor roman de carte de PROCUREMENT
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7. TRAINER

mailto:alina.ionita@purchasingtraining.ro
http://www.purchasingtraining.ro/
http://www.supplyessence.ro/
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8. PORTFOLIO

7+

years

180+ 

sessions

1000+

trainees

250+ 

companies



PURCHASING TRAINING SRL
Liviu Rebreanu 46-58, bl. VI, Sc. I, Apt. 72, Bucuresti, Sector 3

CUI 34378214, J40/4658/2015
www.purchasingtraining.ro

SUPPLY ESSENCE SRL
Campina, Strada Zimbrului nr 2, Prahova

CUI 41064397, J29/1699/2019
www.supplyessence.ro

Tel: 0040 723 302 646
Email: alina.ionita@purchasingtraining.ro

Vă
multumim!
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