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CUI SE ADRESEAZĂ

Managerilor care vor să folosească instrumentele
digitale pentru a genera avantaj competitiv în
organizație

Managerilor care își propun să crească gradul de 
implicare al noilor generatii de angajati
(Millennials), printr-o colaborare eficientă cu 
aceștia

Angajatilor cu potential crescut care doresc să
avanseze într-o poziție superioară

Cursul Manager în era transformării digitale, organizat
de EXEC-EDU își propune să echipeze managerii cu
competențele necesare în noul context, pe parcusul a 4
module, care pot fi accesate independent sau ca un
program integrat.

CURSUL PE SCURT

• 4 module de curs – pe care le poți accesa și 
separat 

• 10 sesiuni online 

• Arii de practică - teme, exerciții, 
instrumente utile

• Plan Individual de acțiune la finalul 
programului 

• Traineri de top – experți cu experiență 
academică și practică și performanțe excepționale 

• Dublă certificare - 1 certificat ANC, de şi 1 
certificat EXEC-EDU (în cazul parcurgerii tuturor 
modulelor)
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BENEFICIILE CURSULUI

• Parcurgând acest program, vei obține: 

- O mai bună organizare a muncii, 
productivitate crescută

- O mai bună gestionare a proiectelor, în
mediul online

- O mai bună colaborare în echipă

- Implicarea și engagementul membrilor
echipei tale 

- Decizii mai rapide și mai creative în întâlnirile
online 

- Armonizarea prezenței tale în mediul online 
cu obiectivele personale și profesionale

- Informații la zi despre protecția și securitatea
datelor tale 

Și multe altele
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TEME 

Modulul 1 – 3 sesiuni online x 2 h

• Introducere în universul Microsoft Office 365 – partea 1
• Management de proiect în online
• Productivitate individuală și de echipă în online

Modulul 2 – 2 sesiuni online x 2 h

• Dinamica unei întâlniri online
• Animarea întâlnirilor în online - partea 1

Modulul 3 – 2 sesiuni online x 2 h

• Crearea unei prezențe profesionale în online
• Social media și amprenta digitală

Modulul 4 – 2 sesiuni online x 2 h

• Securitatea informației în online

Modulul 5 

• Crearea unui plan de aplicare si consolidare a competentelor 

digitale pentru urmatoarele 6 luni.

Mod de lucru
program axat pe 2 arii de activitate: training și suport
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Andreea Buzec - Specializată în facilitare grafică, digital media, L&D,
e-learning, colaborare remote, Andreea are peste 10 ani de experiență
în design-ul și implementarea de procese de învățare și proiecte, atât
în România, cât și în Tajikistan, Burundi, Senegal, Balcani, pentru
diverse organizatii europene. Ultima poziție ocupată a fost accea de
Organizational Development Manager în cadrul BRD – Group Societe
Generale. Este consultant și trainer pentru United Nations Programme
for Volunteering.
Dan Beșleagă - Are o experiență semnificativă de business în
managementul proiectelor din IT și consultanță (15 ani Senior Project
Manager și 8 ani Consulting Manager în companii precum IBM
Romania și SAP). Peste 15 ani de experiență ca trainer de Project
management.
Cristian Dinu - Are peste 15 ani de experiență în managementul
proiectelor din domeniul IT şi consultanţă în companii ca Vodafone
România, IBM România. În anul 2012, împreună cu Paul Balogh, a
lansat compania ReadForward, realizând aplicaţii pentru cărţi
digitale. Din 2014, au creat hypersay.com - un instrument inovativ,
care inlocuieste PPT-ul clasic cu prezentari interactive, in care
engagementul participantilor creste exponential.

Cristiana Fernbach - Specializată în dreptul tehnologiei și al
telecomunicațiilor și protecția datelor cu caracter personal, legea
contractelor, legea concurenței, legea proprietății intelectuale,
Cristiana are peste 14 ani de experienta si talent pentru găsirea de
solutii juridice inovatoare croite pe specificul fiecarui proiect și
industrii.

Dan Beșleagă
PMI, EMBA

ECHIPA DE EXPERȚI

Andreea Buzec

Cristian Dinu
PMI, EMBA

Cristiana Fernbach
LLM, MBA, CIPP-E
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Modul 1: 180 EUR (exclusiv TVA)/persoană
Modulele 2,3,4: 120 EUR (exclusiv TVA)/persoană
Modul 5: inclus în preț, în cazul participării la toate
modulele

Total program: 590 EUR (exclusiv TVA)

CERTIFICAT FINAL

În urma absolvirii programului, vei
primi un certificat ANC de Competențe 
Digitale și un certificat EXEC-EDU, 
recunoscut în comunitatea de afaceri
din România.

INVESTIŢIE

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

MAI – IULIE 2021
• Cursuri online: o dată pe săptămână


