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Managementul
resurselor umane

5 noiembrie 2022 – 28 ianuarie 2023

Program autorizat ANC
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Cursul este
pentru tine

daca

Ești manager de resurse umane
și ai nevoie de o abordare

strategică a tuturor proceselor

Lucrezi în HR, răspunzând de o 
activitate anume și îți dorești să

înțelegi toate activitățile unui
departament de resurse umane

Ești manager sau antreprenor și
vrei să aplici cele mai actuale
tehnici de HR în compania ta

Programul EXEC-EDU abordează în mod practic și 
structurat procesele de resurse umane. 

Este unicul program complex de resurse umane 
care îți oferă nu doar informație, ci și expertiză 
practică – alături de un certificat valoros și acces 
la o comunitate de elită.

CURSUL PE SCURT

• 31 de ediții și peste 600 de absolvenţi. 

• 5 luni de cursuri interactive, proiecte de 
echipă şi networking

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

• 4 traineri de top – experți 
recunoscuți, cu experiență îndelungată în 
training 

• Dublă certificare - 1 certificat ANC, 
de Manager resurse umane şi 1 certificat 
EXEC-EDU

• Acces gratuit la evenimentele Clubului 
de resurse umane EXEC-EDU 
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Identifici soluţii adaptate la specificul local al forţei de muncă şi la nivelul de dezvoltare al
organizaţiei tale.

Beneficii
Pentru absolvenții programului

01

02

Capeţi o imagine de ansamblu asupra tuturor activităţilor de resurse umane, de la recrutare
şi selecţie la motivare, formare sau management al performanţelor. Obții cunoştinţe
esențiale legate de noul Cod al Muncii.

Integrezi activităţile de resurse umane în strategia globală a organizaţiei

03
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Agendă

Integrarea strategiei de resurse umane în strategia generală a 
organizaţiei
Planificarea în resurse umane
Cum ne construim bugetul de resurse umane
De la obiective de companie la obiective individuale,şi indicatori de 
resurse umane

1. 
Managerul de resurse

umane – partener în

echipa strategică a 

companiei

Procesul de recrutare şi selecţie
Formarea şi dezvoltarea angajaţilor
Motivarea, satisfacţia şi implicarea în muncă
HR şi managementul performanţelor
Satisfacţia angajaţilor prin salarii , beneficii si
compensatii

2. 
Activităţi de angajare, 

retenţie şi asigurare a 

satisfacţiei resurselor

umane

Legislaţia muncii – Contractul individual de muncă
Legislaţia muncii – Contractele colective de muncă
Administrare în HR
Auditul de resurse umane

3. 
Legislaţie şi 

administrare în HR
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Echipa de experți

Dr. Lavinia Rașcă este unul dintre
cei mai cunoscuți experți în
strategie din România. A lucrat cu 
peste 10.000 de manageri și
antreprenori în programe
EMBA/MBA, în programe PHARE, 
ACDI, USAID, EU, ca și în training-
uri personalizate. S-a pregătit la 
mari școli de business și este
doctor în managementul IMM-
urilor. 

Simona Podgoreanu este
manager, consultant, trainer și
coach acreditat. Are peste 20 de 
ani experiență în HR.  Timp de 13 
ani a fost Director de Resurse
Umane al Agricover, iar in prezent
este Directorul de Resurse Umane
al KPMG

Mihaela Matei are peste 10 ani de 
experiență în middle și top 
management pentru importante
organizații din România din 
diverse industrii. Este specializată
în arii precum comp & ben, politici
și proceduri, bugetare, evaluări de 
posturi, training, outplacement, 
negocieri de contracte colective.

Dr. Razvan Vasiliu, este avocat 
specializat în dreptul muncii, 
asigurând asistența
juridică/reprezentarea în
instanţă pentru companii din 
domenii precum: petrolier, 
comercial, nautic, industrial, 
hotelier etc. Printre clienții săi se 
numără principalii angajatori din 
România, societăţi cu peste
10.000 de salariaţi, companii
multinaţionale de top.
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Testimoniale
Absolvenți ediții anterioare

“Am apreciat foarte mult gradul ridicat de interactivitate al cursului. De

asemenea, accentul pus pe partea aplicativă a conceptelor teoretice şi

abordarea acestora în discuţii deschise. Apreciez în mod deosebit pregătirea,

seriozitatea şi profesionalismul echipei.”

Cristina Anghel,
HR manager, 

Crescendo 

“Tematicile cursului şi profesionalismul trainerilor mi-au dat încrederea că

pot deveni o persoană cu rezultate mai bune. Informaţiile au impact asupra

vieţii mele profesionale şi implicit a celor din jurul meu. Excelenţa este

cuvântul care vă caracterizează.”

Lavinia Dragne, 
Manager resurse umane, 

Catena 

“A fost un curs extrem de important pentru mine, util în dezvoltarea mea

profesională, care m-a ajutat să cresc din punct de vedere management HR.

Sunt informații pe care le împărtășesc și echipei mele.”

Silvia Mandache, 
Consultant Resurse

Umane,

A&D Pharma
“Mi-a făcut deosebită placere să particip. Te ajută să-ți structurezi ideile și să-

ți imbunătățești modalitatea de lucru. Cursul a fost interactiv, s-au discutat

subiecte de interes general; oameni pasionați de ceea ce fac (cursanți și

profesori) au reușit să ne transmită ceva mai mult decât informații.”

Silvia Cojocaru, 
Coordonator HR, 

Gral Medical 

Printre companiile
participante la ediţiile
anterioare: 

3M, Abbott, Accenture, Alro, 
AstraZeneca, Avangate, Banca 
Romaneasca, BRD, Berlin 
Chemie, Bursa de Valori 
Bucureşti, Cargill, Carpatcement, 
Cushman & Wakefield, eMAG, 
Fildas, Gral Medical, Heineken, 
Honeywell, JTI, Ina Schaeffler, 
Ipsos, LeasePlan, Macromex, 
McDonald’s, Metro, OMV Petrom, 
PepsiCo, PWC, Regina Maria, 
Romatsa, Stanleybet, Ursus, 
Vodafone, Wipro, ş.a.
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● În urma absolvirii programului, vei primi un
certificat ANC de Manager resurse umane și
un certificat. EXEC-EDU, recunoscut în
comunitatea de afaceri din România.

Certificat final

Prezentare Curs 

https://youtu.be/bhHePK9K-gc
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Investiție
Your place to grow

Modulul 1: 390 EUR (exclusiv TVA) / Modulul 2: 390 EUR
(exclusiv TVA)/ Modulul 3: 480 EUR (exclusiv TVA)
Preț total curs: 1140 EUR *
Taxa examen: 150 EUR

Poţi opta pentru participarea la toate modulele sau numai la o parte
din ele. Examenul final se susţine doar dacă parcurgi întregul curs.
* 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
Leadership 360° - format blended

5 noiembrie 2022 – 28 ianuarie 2023

• Cursuri online și în sala de curs: o dată la două săptămâni
miercuri, între 17.00 - 20.00 (online) și sâmbăta între 9,30 –
16.00 (în clasă)

• Întâlniri de echipă, în afara programului de curs
• EXAMEN SCRIS ȘI PROIECT FINAL cu caracter practic: Martie

2023
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exec-edu.ro | ffice@exec-edu.ro

Contact EXEC-EDU
your place to grow


