
Organizat de  

22 martie 2018
Hotel Double Tree - City Plaza

Cluj-Napoca

Cu sprijinul:

Studii de caz  reale.
Top manageri și mâini 
drepte.

Succese. Eșecuri. Bune 
practici. Soluții. 
Din culise.

CONFERINȚA:

MANAGER LA VÂRF.
Mâini drepte ale managerului general. 
Ediția a II-a



Agora Consulting, împreună cu partenerii săi de termen lung, organizează al doilea eveniment de management 

inspirat din practică. Ediția a II-a a acestui eveniment aduce în prim plan mâinile drepte ale managerilor 

generali = BTO  sau Business Transformation Officers 10
MANAGERI ȘI BTOi
(Business Transformation 

Officers)

16

STUDII DE CAZ
(Management de proiect și 

implementare)

30 INTERVIURI VITEZĂ. 
(Potențiale angajări)

60 PARTICIPANȚI 
(studenți și directori împreună)

STUDENȚI INFORMAȚI
(pe cei mai buni vom încerca să îi aducem la 

conferință)
1500

1. Directorii generali își prezintă proiectele implementate

2. Studii de caz ale mâinilor drepte din companiile partenere

3. Interviuri cu posibili candidați la funcția de BTO

4. Acces la un număr larg de studenți selecționați

5. Schimb de experiență între BTOi vechi și noi

CONFERINȚA: MANAGER LA VÂRF. Mâini drepte.

http://www.agoraconsulting.ro/business-transformation-officers.html


În cadrul conferinței 

poți obține:

1
REȚETA UNEI CARIERE ÎN 

MANAGEMENT2

UN SUPER LOC DE 
MUNCĂ

3 DEZVOLTAREA UNOR COMPETENȚE RARE 
PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

4 ACCES LA OAMENII CU TRAIECTORII DE 
SUCCES. O COMUNITATE DE ELITĂ

De ce să participi la conferință

• Îți dorești o carieră manageriala?

• Aspiri la un loc de muncă provocator cu perspective de dezvoltare?

• Cauți experiență valoroasă de muncă?

• Vrei să ai un impact asupra organizației din care o să faci parte?

• Vrei să participi la interviuri cu manageri de top?

• Vrei să înveți management fast-forward?

• Vrei să înveți de la cei mai buni?

• Vrei să fii un tânăr super competent?

• Vrei să faci un “MBA viteză”?



Prezentarea conceptului de BTO

1. Este un tânăr briliant, cu sau fără experiență instruit din punct de vedere managerial.

2. Este un om de încredere pentru directorul general.

3. Este la curent cu stadiul proiectelor din organizație.

4. Este un model de atitudine, comportament și respectare a viziunii.

5. Asigură comunicarea între nivelele superioare și inferioare ale organizației.

6. Este responsabil să obțină rezultatul.

7. Este un om dedicat și muncitor.

8. Realizează proiecte pe care manageri cu experiență nu le pot realiza.

9. În limitele mandatului primit, nu dă înapoi niciodată.

10. Multiplică capacitatea managerială a directorului pe lângă care stă.

Poziția de BTO este un concept inovativ în management. Atât poziția cât și procesul de instruire sunt 
trademark-ul diviziei de transformare a Agora Consulting. Procesul a fost validat în mai mult de 30 de 
planuri de instruire. Formarea inițială unui BTO durează între 6 și 12 luni și continuă ulterior nelimitat.

Cum este o mână dreaptă:



Comerț și distribuție 

Distributor regional de băuturi, 90 angajați, 
20 ani de experiență, echipă de vânzări în 
creștere

Importator și distribuitor de echipamente 
electrice premium, 100 angajați, acoperire 
națională

Distribuitor de mobilier și produse de 
amenajare interioară, acoperire națională

Dealer auto, piese de schimb și anvelope, 
distribuție națională, 500 de angajați, CA 
peste 50 mil eur. 

Distribuitor de echipamente și utilaje de 
finisare tipografică, 15 ani de experiență cu 
acoperire națională.

Profilul companiilor și industriilor prezente

Producție 

Producător de cablaje auto, clienți 
internaționali, 2000 de angajați, investiție 
străină

Asamblarea de echipamente electrice la 
comandă, clienți internaționali, capital 
românesc

Servicii

Casă de avocatură, 20 de avocați, brand 
local și clienți național, specializarea pe 
drept comercial

Uzină de reparații vagoane, 500 de 
angajați, procese complexe modernizate

Retele nationale de service auto, locații 
multiple, între 100 și 500 de angajați 

Importator și exportator de materii prime, 
furnizare de input-uri pentru construcţii



1. Partenerii noștri sunt centrul evenimentului.

2. Invităm partenerii și BTO-ii să își prezinte rezultatele, credem că ele sunt
masura rodului activității noastre. 

3. Punem managerii și studenți cu potențial de BTO față în față în cadrul unor 
sesiuni de interviuri rapide.

4. Pregatim în avans studii de caz împreună cu aceștia și oferim sprijin 100% în 
livrarea lor.

5. Impartășim experiențe reale de management strategic și operațional
împreună cu mâinile drepte (BTO).

6. Încurajăm autenticitatea, avem curaj să abordăm și succesele dar și să vorbim 
despre eșecurile noastre.

7. Oferim o experiență de învățare pentru alți manageri din Romania, publicului
prezent la conferință și studenților.

Obiectivele zilei



T2 – ȘTIU. Permis de conducere BTO

T1 – VREAU. Profil, motivație, atribuții
Business Transformation Officer. Vom prezenta modul în care a fost creat acest concept de
către Agora Consulting. Cum și de unde sunt recrutați acești candidați de BTO și cu ce se
deosebesc ei de un asistent manager clasic.

* Aceste teme pot fi subiectul unor modificări ulterioare ca urmarea a lucrului pe studiile de caz împreună cu invitații.

Impactul BTO-ului în firmă. Studii de caz, bune practici. Impactul asupra sistemului de
management și importanța învățării continuie.T3 – POT. Proiecte, studii de caz, rezultate

T4 – FAC. Perspective organizaționale, carieră

Cum se face recrutarea și inducția unui BTO. Vom prezenta care sunt provocările
întâmpinate și cum pot BTO-ii să facă față inerției organizației. Care este relația dintre
director și BTO.

Exemple de proiecte care pun în evidență traiectoria unui BTO după 2 ani de experiență în
organizație. Posibilitățile de creștere managerială ale echipei și ale fiecărui membru.

Management operațional prin BTO

Management de transformare

Tematici*



Invitați

Gyorgy Papp
Director General
Medline Com

A pus bazele uneia dintre cele mai mari companii de facility management din ţară şi azi Medline are 700 de 
angajaţi. În mai mult de 25 de ani de experienţă managerială a condus Medline în mai multe faze de 
dezvoltare, punând în practică sisteme de management funcționale.

Membră a CA a GRAMPET SA,  a condus cu succes un proces de transformare complex la uzina de reparaţii 
de vagoane din Simeria,  azi Reva având 500 de angajaţi şi un portofoliu larg de clienţi externi. Bazat pe o 
structură de ofiţeri de transformare, sistemul managerial implementat la Reva a devenit etalon în cadrul 
grupului GRAMPET SA.

Alina Magdău 
Director General
REVA SIMERIA

Bogdan Lupulescu
BTO Comercial

Alexandra Ursuț
BTO Financiar

Ana Maria Boar
BTO Management

Oana Demian
BTO CalitateMâini drepte

Mâna dreaptă
Roxana Cruceru
BTO Management

Luiza Buduşan 
Partener 
Buduşan şi Asociaţii

A fondat societatea civilă de avocaţi Buduşan şi Asociaţii şi e membru în consiliul de conducere al Baroului 
Cluj. A construit o echipă de 20 de avocaţi printr-un sistem intern de dezvoltare a competenţelor 
profesionale şi umane ale echipei de colaboratori care a dus implicit la dezvoltarea societăţii. Budușan și 
Asociații este prezentă în topul societăţilor de avocatură din Cluj-Napoca şi este membru al rețelei 
europene de avocatură TEN.

Odette Schmidsfelden
Office ManagerMâna dreaptă

https://www.linkedin.com/in/roxana-cruceru-729b6290/
https://www.linkedin.com/in/ana-maria-boar-70215465/
https://www.linkedin.com/in/alexandra-cosmina-2986a8107/
https://www.linkedin.com/in/alexandra-oana-demian-983352149/
https://www.linkedin.com/in/odette-schmidsfelden-6678a516/


Dragoș Bîrlea 
Managing Partner
Agora Consulting

Fondator al companiei de consultanţă de management şi resurse umane și are 15 ani de experiență de 
management și consultanță.  A condus organizaţii de până la 500 de angajaţi şi multiple procese de 
transformare organizaţională în România. Este strateg organizațional, antreprenor în IT şi executive 
coach. Are o extraordinară capacitatea de a transfera viziunea, misiunea, valorile în interiorul 
companiei.

Mihai Babici
BTO ManagementMâna dreaptă

Mihai Babici
Business Transformation 
Coordinator
Agora Consulting

Mihai excelează la recrutarea, instruirea și supervizarea agenților de transformare din organizațiile 
partenere. Până în prezent a pregătit și supervizat peste 30 de poziții entry-level care au ajuns să 
transforme organizațiile partenere la nivel național și care au impus un nou mod de lucru în echipele 
acestora. 

Ciprian Sicoe
BTO ManagementMâna dreaptă

Invitați

Ildiko Nagy
Director General
Dorsan Impex

Conduce cel mai mare distribuitor de băuturi din judeţul Cluj, are în subordine o echipă de 90 de 
angajaţi, 20 de ani de experienţă pe piaţa de profil şi în ultimii ani a reuşit să construiască un 
sistem de management al performanţei prin indicatori, etalon în industrie.

Geta Cristea
BTO Management și HRMâna dreaptă

https://www.linkedin.com/in/mihaibabici/
https://www.linkedin.com/in/georgeta-cristea-57a76244/


09:30 – 10:30 SECȚIUNEA 1 – VREAU. Profil, motivație, atribuții

09:15 – 09:30 Deschidere

09:00 – 09:15 Recepție participanți

10:30 – 11:00 Pauza de cafea și networking

11: 00– 13:00 SECȚIUNEA 2 – ȘTIU. Permis de conducere BTO 

14:00 – 15:30 SECȚIUNEA 3 – POT. Proiecte, studii de caz, rezultate.

12:30 – 13:30 Pauză de masă

15:30 – 16:30 SECȚIUNEA 4 – FAC. Perspective organizaționale, carieră pe termen lung 

16:30 – 17:00 Ceremonia de închidere

09:00 – 13:00 Sesiune 
de interviuri între 
Directori Generali și 
candidații aplicați 
(partea 1)

14:00 – 16:30 Sesiune 
de interviuri între 
Directori Generali și 
candidații aplicați 
(partea 2)

în paralel

Program



Pentru înscriere, studenții sunt rugați să completeze următorul formular: INSCRIERE

Taxa de participare:

Bilet premium - 250 lei, TVA inclus ce cuprinde acces în sala de conferință, coffee-breaks și masa de prânz.

Bilet standard - 100 lei, TVA inclus, ce cuprinde acces în sala de conferință și coffee-breaks.

IMPORTANT

Studenții au oportunitatea de a se înscrie totodată și în parcursul de pregătire pentru interviurile cu managerii ce 

doresc să își angajeze mâini drepte în companiile proprii.

În urma analizei formularului de înscriere și a CV-ului, studenții selectați vor beneficia de un program de pregătire 

specific poziției de BTO.

Înscrierea și plata se fac până pe data de 1 martie 2018.

După înscriere vă vom contacta pentru mai multe detalii.

Înscriere studenți

https://docs.google.com/forms/d/18eKTGA2i8n9xcGErb50sPkGCQXZJneZ2zehJftXDTJI/edit


Evenimentul are loc joi, 22 martie 2018, la hotelul Double Tree by Hilton Hotels Cluj – City Plaza, Sala Ballroom
Str. Sindicatelor nr. 9-13, Cluj-Napoca

WEBSITE

Manager la vârf

Locație

hrome-extension://laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca/dashboard.html


Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Parteneri



Pentru mai multe detalii

Centrul de Cariere, Almni si Relatia cu Mediul de Afaceri. 

http://ccarma.centre.ubbcluj.ro/

La Sala Alumni (Str. Universității nr. 7-9, Clădirea Echinox);

http://ccarma.centre.ubbcluj.ro/


Mihai Babici 

Business Transformation Coordinator 

& Business Development

+40 742 083 888 

Mihai.babici@agoraconsulting.ro

Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                   

400065 Cluj-Napoca 

www.agoraconsulting.ro

Contact

Iosif Chelaru

Business Transformation Officer

+40 767 752 703

Iosif.chelaru@agoraconsulting.ro

Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                   

400065 Cluj-Napoca 

mailto:Mihai.babici@agoraconsulting.ro
http://www.agoraconsulting.ro/
https://www.facebook.com/agora.business.transformation?fref=ts
mailto:Mihai.babici@agoraconsulting.ro
https://www.linkedin.com/company/6378126/

