
 

Prezentarea simulatorului 

SimTeam este o platforma de simulare a modului de operare a unei afaceri bazata pe proiecte (project-based); este 

un instrument flexibil si versatil de formare/testare web-based ce poate fi utilizat în training-uri de afaceri, proiecte 

formative de educație antreprenorială și ca eveniment iterativ de teambuilding. 

Prin utilizarea SimTeam, participanții văd cum funcționează teoria în practică sau cum deciziile conducerii 

influențează soarta companiei, toate acestea prin intermediul unui browser web. 

În timpul simularii, participanții organizați în echipe și operând in condiții de concurență directă unii cu ceilalți, își 

dezvoltă abilitatea de a gestiona companii/contracte/procese pe baza de proiecte. 

Platforma pregătește absolvenții formelor de studiu universitar, tineri cu potential ridicat si manageri in devenire 

pentru trecerea de la mediul universitar la viața activa – fie ca angajat fie ca antreprenor. 

În cadrul unei simulări – în funcție de scenariul ales – participanții își testează și își imbunătățesc competențele 

necesare pentru o carieră de scucces într-o economie competitivă și în continuă schimbare. 

Exemple de abilitati ce pot fi dezvoltate/testate în cadrul simulărilor: 

- Elaborare strategii sub presiunea termenelor scurte 

- Planificare și alocare resurse 

- Managementul operațional 

- Management financiar si prognoză 

- Identificarea si managementul riscului de neîndeplinire a obiectivelor asumate/impuse 

Mediul interactiv și caracterul ”live” al ”competiției” favorizează manifestarea comportamentelor și atitudinilor 

participanților privind: 

- Reacția la stres - luarea deciziilor sub presiunea timpului 

- colaborativ si cooperativ vs directiv si autoritar 

- delegare 

- ascultare 

- team player sau ”Gica Contra” 

 

 
 



 
 

Beneficiari - exemple 

Cadre universitare si institutii universitare 
Dacă ești un profesor care crede în metodologia „learning-by-doing”, SimTeam este perfect pentru tine. Platforma 

noastră vă poate ajuta elevii să înțeleagă mai bine ce au învățat teoretic și cum pot folosi în practică. În prezent, 

elevii sunt mereu conectați la internet, iar tehnologia este o parte din viața de zi cu zi - deci se vor simți foarte 

confortabil cu sistemul. 

Cu SimTeam participanții văd cum funcționează teoria în practică, vor aprofunda cunoștințele lor despre 

managementul proceselor si/sau a afacerii; vor dobândi experiență de conducere într-un mod atractiv și antrenant. 

Platforma noastă de simulare face mult mai ușor și mai interesant studiul managementului afacerilor, proiectelor și 

proceselor. Un alt avantaj al programului nostru este gama largă de aplicabilitate prin varitatea si flexibilitatea 

studiilor de caz și a scenariilor de simulare. 

Mediul de afaceri si antreprenori 
Platforma noastră ajută managerii de resurse umane și antreprenorii în a planifica și derula programe de instruire 

internă eficace și eficiente, cu impact măsurabil asupra performanței participanților și asupra performanței afacerii. 

Se pot identifica, diagnostica și trata probleme de cultura organizațională (cetațenie organizațională, intraprenoriat 

organizațional etc), atitudine personal (implicare, dedicare, disciplina) si abilitati manageriale (delegare, leadership, 

comunicare).  Managerii de linie, conducătorii de colective, responsabilii de procese pot fi ajutați să înțeleagă mai 

bine problemele cross-funcționale și modul in care ei pot fi ”parte din soluție”. 

Una din utilizarile cu cel mai mare succes în îmbunătățirea culturii organizaționale și a spiritului de echipă în 

organizații este utilizarea  SimTeam ca un program de „in office” team-building și pentru a dezvolta leaderi interni. 

Angajații pot fi testați și/sau instruiți - fie individual, fie ca o echipă - pentru a ști cum să reacționeze, cum să se 
comporte și ce decizii să ia în diferite scenarii și situații (de piață, de proiect etc); prin urmare, simularea poate fi un 
instrument ideal pentru un Centru de Evaluare și Dezvoltare a Capitalului Uman dintr-o organizație.  
 
 
 

 


