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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)

• Profesionist cu potențial, care vizează o 
poziție managerială

Management 360º este un program compact și integrat,
în care-ți vei dezvolta spiritul antreprenorial, gândirea
strategică și expertiza managerială necesare succesului
tău profesional și personal.

Experții noștri sunt manageri, consultanți și
antreprenori de succes, pasionați și talentați în a
transmite bune practici de business.

CURSUL PE SCURT

• 27 de ediții și peste 500 de absolvenţi. 

• 5 luni de cursuri interactive, networking, 
mentorat, proiect individual

• 7 module de curs 

• 6 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
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BENEFICII

Informație concentrată și practică privind zonele „critice” 
ale unui business; idei concrete, imediat aplicabile;

Schimb de idei și opinii cu alți manageri și antreprenori;
Program flexibil de lucru în echipă, pentru activități
practice (studii de caz tip Harvard, proiecte, exerciții,
schimb de experiență)

Mentorat oferit de experții programului pentru aplicarea
conceptelor în companie;

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

Acces la evenimentele Alumni și la comunitatea EXEC-EDU, 
formată din peste 20.000 de absolvenți.
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TEME 

Modulul 1 – Liderii și strategia 
• Liderii și strategia
• Compania performanță - de la filosofia organizațională la rezultate
• Alinierea strategică

Modulul 2 - Implementarea și execuția strategiei
• Motivare, satisfacție, engagement
• Strategia operațională
• Ciclul de planificare și control – Bugetul
• Structura organizatorică a firmei și cultura organizațională

Modulul 3 - Inteligența financiar-contabilă
• Managementul costurilor în perioadă de criză
• Raportarea financiar-contabilă și arta înțelegerii cifrelor
• Contul de profit sau pierderi
• Diagnostic și Prognoză Financiară
• Managementul Creșterii

Modulul 4 - Planul de marketing
• Structura planului de marketing
• Pozitionarea de brand. Strategiile de produs și brand
• Proiectarea unor strategii competitive de distribuție, preț și comunicare

Modulul 5 - Agilitate organizațională
• Managementul performanței
• Managementul schimbării organizaționale

Modulul 6 – Supply Chain Management
• Ce este SCM – identificarea punctelor cheie în structurarea și

managementul Supply Chain
• Mediul Global al Afacerilor – verigă importantă a SCM

Modulul 7 – Simularea Turnaround®
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Cei 6 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.
Carmen Bălan

Monica Minoiu
EMBA

ECHIPA DE EXPERȚI

Prof. Dr.
Lavinia Rașcă

Simona Podgoreanu

Prof. Dr.
Ovidiu Dîmbean-Creța

Pavel Coman
EMBA
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TESTIMONIALE

Cursul a avut un impact esenţial în 
dezvoltarea mea, ridicându-mă la un 
nivel superior al competentelor şi 
expertizei mele. Ca un lucru natural, 
am fost promovată din middle în top 
management. Provocarea m-a 
determinat să-mi forţez limitele şi să 
găsesc soluţii care în trecut păreau 
intangibile. 
Oana Catargiu
Director executiv - Romstal Investment

Cursul pt mine a însemnat foarte
mult - de la iesirea din zona de
confort cu discutatul în fata clasei și
via Zoom, pană la împartașirea
experiențelor cu colegii, pentru a lua
o decizie in cadrul simularilor și
muncii de echipă. Sunt extrem de
recunoascatoare trainerilor, pt
experienta si cunostintele
împărtășite, dar si colegilor care si-
au deschis inima si mintea in fata
mea
Magda Morel
Operations Manager - Nordis

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.

Participarea la curs mi-a oferit o viziune
de ansamblu asupra business-ului şi
înţelegerea tuturor proceselor
companiei. Pe lângă interacţiunea cu
trainerii, am avut şansa de a cunoaşte
colegi minunaţi, manageri cu
experienţă, din diverse industrii şi
departamente, de la care am învăţat la
fel de mult. Un rezultat imediat a fost şi
proiectul final de echipă, cu
tema“Employer Branding Evolution”,
realizat împreună cu alţi trei manageri
Cetelem care au participat la curs,
proiect care a fost ulterior implementat
cu succes în companie.
Irina Stoian
Human Resources Director - Cetelem IFN SA

In cadrul acestui curs am invatat
notiuni de baza despre modul de
abordare si intelegere al unui
business indiferent de industrie și il
recomand tuturor celor care își
doresc să facă un pas inainte atat in
dezvoltarea personală cat si
profesionala.
Florentina Truica
Manager planificare - Agricover
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Prezentare  Curs 

https://youtu.be/JsHLjfFV33M
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CERTIFICAT FINAL

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

INVESTIŢIE

Cursuri: 2350 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).

EARLY BIRD: 10% discount pentru plata integrală 
până la 28 februarie 2021!
Discount-uri de grup 
Discount-urile nu se cumulează

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

2 aprilie – 8 iulie 2021; 1 lună dedicată mentoratului 
și realizării proiectului final

• Cursuri online: vinerea și sâmbăta
• Întâlniri de echipă online, în afara programului de 

curs
• EXAMEN SCRIS ȘI PROIECT FINAL cu caracter 

practic: septembrie 2021


