
 

 

 

 

 

 

 

Paul Niven în România 

Conferința 
BALANCED SCORECARD ROMÂNIA 
11 IUNIE 2012 

Hilton Athénée Palace 
Le Diplomate Ballroom 

Prezența pentru prima dată a lui Paul Niven la București, oferă  managerilor români posibilitatea 

unui dialog direct cu unul dintre cei mai cunoscuți autori ai domeniului Formulării și Execuției 

Strategiei, leader de opinie și practician cu o experiență remarcabilă în implementarea Balanced 

Scorecard. 

Câteva dintre cele mai apreciate cărți scrise de Paul Niven (un număr limitat de exemplare pot fi  
cumpărate cu ocazia Conferinței și autografiate de Paul Niven): 
 

Balanced Scorecard Step-by-Step  
Maximizarea Performanței și Menținerea Rezultatelor 

Balanced Scorecard Step-by-Step 
pentru Guverne și Agenții Non-profit  

Balanced Scorecard Diagnosis 
Menținerea Performanței Maxime 
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Tematica Conferinței: 

Ce este Balanced Scorecard și cum se implementează? 
Adoptat pe scară largă la nivel mondial, Balanced Scorecard este un sistem de management 
integrat al întregii organizații, care însă nu înseamnă același lucru pentru toată lumea. 
Implementarea sa nu este simplă, dar există metodologii bine puse la punct, care maximizează 
șansele de succes. 

 

Beneficiile utilizării Balanced Scorecard 
Care sunt beneficiile adoptării Balanced Scorecard, ca sistem de management al Execuției 
Strategiei și al Performanței în transformarea organizației?  

 

Sisteme Expert pentru Balanced Scorecard 
Dată fiind complexitatea implementării și utilizării sale, Balanced Scorecard necesită sisteme 
informatice special concepute pentru acest scop, flexibile și simplu de folosit. 

 

De ce am hotărât să implementăm Balanced Scorecard? 
Firme autohtone și multinaționale au decis deja să implementeze în România Balanced 
Scorecard, corect și complet. Ce anume a determinat decizia lor? 

 

 
 
 

Conferința Balanced Scorecard România – Iunie 2012 reprezintă o ocazie unică de a obține răspunsuri 

clare și practic aplicative la întrebări pe care managerii români le au referitor la Balanced Scorecard !  

http://www.balanced-scorecard.ro/conferinte


 

 

 

 

  

 

  

 Profilul vorbitorilor 
 Programul Conferinței 
 Înscrierea pentru participare 

BALANCED SCORECARD ROMÂNIA 
11 IUNIE 2012 

Profilul vorbitorilor: 

Paul Niven 
Strategia, Balanced Scorecard și Managementul Performanței sunt subiecte 
despre care Paul vorbește în mod curent în conferințe și evenimente 
organizate pe tot globul și despre care a scris cărți și articole care au influențat 
semnificativ practica implementării și utilizării Balanced Scorecard. 

 

Tor Inge Vasshus 
Antreprenor pasionat și vizionar în ceea ce privește folosirea software-ului de 
către utilizatorii de business, Tor Inge a dedicat ultimii 12 ani dezvoltării unuia 
dintre cele mai puternice, flexibile și ”prietenoase” Sisteme Expert pentru 
Balanced Scorecard, care ușurează și eficientizează implementarea și 
utilizarea sa.  

 

Mihai Ionescu 
Dedicându-și cu pasiune ultimii trei ani înțelegerii și promovării Balanced 
Scorecard în România, Mihai participă împreună cu o echipă de oameni la fel 
de pasionați la implementare corectă a Balanced Scorecard în organizații 
autohtone și multinaționale. 

 

Utilizatori Balanced Scorecard din România 
Mai multe organizații din România au implementat Balanced Scorecard sau 
derulează în prezent proiecte cu acest scop. Câțiva dintre cei care au decis să 
folosească un cadru formal corect, o metodologie riguroasă de implementare 
și Sisteme Expert dedicate, pot acum împărtăși experiența lor. 
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Înscriere 

 

Participarea la Conferință se 
face exclusiv pe bază de invitație 
și cu achitarea unei taxe de 
participare în valoare de €250 
pentru fiecare participant. 

Participanții în grup de 3 sau mai 
multe persoane din aceiași 
organizație au o reducere a taxei 
de participare cu 20% 

Participanții la cursurile de 
masterat ale Partenerilor 
academici, sau alumni, au o 
reducere a taxei de participare 
cu 20%. 
 
Înscrierea pentru primirea 
invitației de participare se face 
în pagina de web  

http://www.balanced-
scorecard.ro/conferinte 

sau prin solicitarea prin  
e-mail a înscrierii la adresa de e-
mail: 

conferinte@bscol.ro. 

 

 

Programul Conferinței 

09:00-09:30 Primirea Participanților 

09:30-10:30 Principii fundamentale și bune practici recomandate pentru implementarea cu 

succes a Balanced Scorecard 

10:30-10:45 Pauză 

10:45-12:00 Beneficiile utilizării Balanced Scorecard. Balanced Scorecard și folosirea sa 

comparativă în sectorul privat și cel public. Diagnosticarea sistemului de 

Management al Performanței 

12:00-13:00 Masa de prânz 

13:00-14:30 Demonstrație de construire a Balanced Scorecard, folosind un Sistem Expert 

(exemplu pentru o organizație din România) 

14:30-14:45 Pauză 

14:45-16:15 Experiența implementării Balanced Scorecard în România 

16:15-16:30 Pauză 

16:30-18:00 Masă rotundă. Întrebări și răspunsuri privind probleme critice pentru succesul 

implementării și utilizării Balanced Scorecard     

http://www.balanced-scorecard.ro/conferinte  
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