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Management 360°

19 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

Program autorizat ANC
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Cursul pe scurt
• 29 de ediții și peste 600 de absolvenţi. 

• 7 module de cursuri interactive, networking, 
cursurile fiind desfășurate vinerea după-amiază și 
sâmbătă, o data la două săptămâni

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

• Dublă certificare - 1 certificat ANC, de 
Competențe antreprenoriale şi 1 certificat EXEC-EDU

• Simulare Business

• 3 ore de mentorat individual

Cursul este
pentru tine

dacă ești

• Manager de top sau de 
mijloc, cu experiență

managerială de minim 1 an
• Antreprenor

• Liber profesionist
(medic, avocat, contabil, etc)

Nu ai timp să-ți dezvolți competențele de business? 
Ești unul din liderii ocupați și dinamici care vor să
deprindă rapid procesele cheie ale unei afaceri ca să
ia decizii mai bune și să își accelereze succesul? 
Atunci programul Management 360 este pentru tine.
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Beneficii
Pentru absolvenții programului

Îți creezi un network de calitate, interacționând cu alți manageri și antreprenori dinamici, cu
profile variate;02

01 Formatul cursului ține cont de nevoia ta de a-ți exersa rapid competențele privind zonele
„critice” ale unui business; idei concrete, imediat aplicabile;

Conținutul programului este adaptat la realitățile actuale, generate
de tendințe, provocări și oportunități în contextul economic actual.

Program flexibil de lucru în echipă, pentru activități practice (studii de caz tip Harvard,
proiecte, exerciții, schimb de experiență)03

Mentorat oferit de experții programului pentru aplicarea conceptelor în companie04
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Teme

• Liderii și strategia
• Compania performanță - de la filosofia 

organizațională la rezultate
• Alinierea strategică

1. 
Liderii și strategia

• Motivare, satisfacție, engagement 
• Strategia operațională
• Ciclul de planificare și control – Bugetul
• Structura organizatorică a firmei și 

cultura organizațională

2. 
Implementarea și

execuția strategiei

• Managementul costurilor în perioadă de 
criză

• Raportarea financiar-contabilă și arta 
înțelegerii cifrelor

• Contul de profit sau pierderi
• Diagnostic și Prognoză Financiară
• Managementul Creșterii

3. 
Implementarea și

execuția strategiei

• Structura planului de marketing
• Pozitionarea de brand. Strategiile de 

produs și brand
• Proiectarea unor strategii competitive 

de distribuție, preț și comunicare

4. 
Planul de marketing

• Managementul performanței
• Managementul schimbării 

organizaționale

5. 
Agilitate

organizațională

• Strategia de vânzări a companiei. 
Vânzarea internă (idei, proiecte)

• Concepte cheie pentru succesul unei 
negocieri

6. 
Abilități de vânzări și

negociere

7. 
Simularea

Turnaround®
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Prof. Dr. 
Lavinia Rașcă

Prof. Dr.
Ovidiu Dîmbean-Creța

Simona Podgoreanu Monica Minoiu
EMBA

Echipa de experți
pregătiți la școli de afaceri de top din SUA și Europa

Cei 5 experţi sunt, ca și tine, manageri, antreprenori, practicieni care aduc în discuție provocări reale
din diverse industrii, astfel încât conceptele abordate să fie cât mai aplicabile.

Ei au suținut mii de ore de training, mentorat şi consultanță, toţi având experiență îndelungată de
business şi management în companii multinaţionale sau antreprenoriale.

Prof. Dr.
Lavinia Rașcă

expert

EXEC-EDU

Alin Gherman, 
EMBA
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Testimoniale
Absolvenți ediții anterioare

“O experiență surprinzător de plăcuta cu traineri foarte bine pregătiți și care

au menținut o atmosferă caldă de grup în timpul sesiunilor. Este opțiunea

perfectă în România și alternativa ideală cursurilor asemănătoare din

străinătate. În consecință m-am înscris și la cursul Leadership 360. ”

Prof. Univ. Dr. Daniel Timofte
Manager

Spitalul Clinic Județean de 

Urgențe “Sf. Spiridon” Iași

Printre companiile
participante la ediţiile
anterioare: 3M, A&D Pharma, 
Alfredo Foods, Alro, Arctic, Asbis, 
Bancpost, Baneasa Investments, 
Benchmark, Centrofarm, 
Cetelem, Depaco, DPD, Eisberg, 
Euroweb, Hospice Casa 
Speranței, Custom Soft, 
Ferrobeton Romania, Fiterman
Pharma, Heidelbergcement, 
Henkel, Hochland, InBev, 
Industrial Access, Intesa San 
Paolo Bank, Lafarge, Lease Plan, 
Marie Nouvelle, McDonald’s, 
Medicover, Mercury 360º, Metro, 
Naturevo, OMV Petrom, Oracle, 
Orange, Orthoclub, Philip Morris, 
Pirelli, Romatsa, Siemens, 
Tchibo, Ursus, Vego, Vel Pitar, 
Vincon WestEye Hospital, 
Whirlpool.

Anca Fodulu 
Manager operațiuni 

EMERALD 

“Cursul de Management 360 a fost o încântare și o provocare pentru mine. Mi-

a oferit o viziune de ansamblu, mi-a structurat informațiile și mi-a deschis noi

căi de abordare a diverselor situații. Cred cu tărie că m-a ajutat să evoluez și

să devin un manager mai bun, mai competent. Mulțumesc atât echipei de

traineri cât și colegilor din experiența cărora am învățat pe parcursul acestui

curs. ”
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Testimoniale
Absolvenți ediții anterioare

Printre companiile
participante la ediţiile
anterioare: 3M, A&D Pharma, 
Alfredo Foods, Alro, Arctic, Asbis, 
Bancpost, Baneasa Investments, 
Benchmark, Centrofarm, 
Cetelem, Depaco, DPD, Eisberg, 
Euroweb, Hospice Casa 
Speranței, Custom Soft, 
Ferrobeton Romania, Fiterman
Pharma, Heidelbergcement, 
Henkel, Hochland, InBev, 
Industrial Access, Intesa San 
Paolo Bank, Lafarge, Lease Plan, 
Marie Nouvelle, McDonald’s, 
Medicover, Mercury 360º, Metro, 
Naturevo, OMV Petrom, Oracle, 
Orange, Orthoclub, Philip Morris, 
Pirelli, Romatsa, Siemens, 
Tchibo, Ursus, Vego, Vel Pitar, 
Vincon WestEye Hospital, 
Whirlpool.

Bogdan Macovei 
CEO & FOUNDER 

SNEAKER INDUSTRY

“În cadrul cursului am acumulat informații utile pentru dezvoltarea mea ca

antreprenor. Mă bucur că am înțeles mai bine rolul meu în relația cu

departamentele din cadrul companiei. Am găsit ca fiind foarte folositoare

exercițiile primite, dar și discuțiile pe cazurile concrete din cadrul companiei

mele sau cazuri impartășite de colegii de grup. Simularea de la final a fost o

reala provocare, m-a pus în postura în care nici un manager nu și-ar dori să fie

în compania sa, însa la final am înteles ce ai de făcut cu adevarat într-o

situație dificilă și cum trebuie să actionezi pentru un rezultat bun.”

Irina Arsenescu
Marketing and Audit Director 

CityGrill

“Participând la acest curs Management 360, am reuşit să înţeleg mai uşor

strategia de ansamblu a organizaţiei şi mecanismele pieţei, care sunt deciziile

care stau în spatele anumitor decizii.”
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Testimoniale
Absolvenți ediții anterioare

https://youtu.be/0zYe-LbZC54

https://youtu.be/YAWQQI_IA-Y
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https://youtu.be/JsHLjfFV33M

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

Certificat final

Prezentare Curs 
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Investiție
Your place to grow

Cursuri: 2750 EUR (plătibili în 3 rate egale)*
Realizarea unui proiect cu caracter practic, sub
coordonarea unui mentor: 150 EUR.
Acesta poate consta în analiza organizației sau a unei părți
a acesteia și elaborarea unui plan concret de îmbunătățire
și creștere.

* Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la
taxa de înscriere, conform OG 129/2000 şi L163/2005.
(numai în cazul participării la toate cele 3 module).

Cost

15% pentru înscriere și plată până la 31 iulie 2022
10% pentru înscriere și plată până la 31 august 2022Early booking

+discount
Dacă participi împreună cu un coleg sau prieten, primești
un discount de 10%. Dacă ești absolvent al altor
programe EXEC-EDU, contactează-ne pentru o ofertă
personalizată.
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Perioadă de desfășurare
Management 360°

19 noiembrie 2022 – 31 martiw 2023; 1 lună dedicată
mentoratului și realizării proiectului final

• Cursuri online (joia după-amiaza) și la sală (sâmbăta), din două
în două săptămâni*

• Întâlniri de echipă, în afara programului de curs
• Un weekend intensiv la clasă, în afara Bucureștiului*
• EXAMEN SCRIS ȘI PROIECT FINAL cu caracter practic: Mai 2023

* În funcție de evoluția pandemiei cauzate de Covid-19, structura programului poate
suferi modificări
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exec-edu.ro | ffice@exec-edu.ro

Contact EXEC-EDU
your place to grow


