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Despre noi
Inﬁintata in anul 1996, ﬁrma Pro
Management are ca activitate principala
“Alte Forme de Invatamant”, Cod CAEN
8559, ﬁind unul din principalii furnizori
de servicii de formare si perfectionare
profesionala in IT, economie,
management – marketing, dezvoltare
personala.

Cu o echipa de traineri de elita si cu
experienta in instruirea si certiﬁcarea
in IT, centrul de training
Pro Management transforma
debutanti in profesionisti, specialisti
si lideri.
Pro Management dezvolta cariere in
IT din 1996, formand power-users,
specialisti IT, administratori de retea
sau baze de date, ingineri de sistem,
programatori seniori, business
analisti, arhitecti software,
antreprenori sau manageri de
proiect.

SERVER

APPLICATIONS

DEVELOPER

Windows Server
Exchange Server
SharePoint
Virtualization
System Center
Cloud

Oﬃce 365
Dynamics 365
Microsoft 365

Visual Studio
Azure

DESKTOP

MICROSOFT BI

DATA BASE

Windows

Microsoft BI

SQL Server

Cursuri
Oﬁciale
Microsoft IT

Vezi lista completa

Cursuri Oﬁciale Microsoft
Oﬃce Specialist (MOS)

Excel Level I/ Level II

Access Level I/ Level II

Excel Level III ( Expert )
Excel VBA

Outlook

PowerPoint

Word

Project

Vezi lista completa

Cursuri IT

Cursuri Comunicare,
Management & Leadership
Management
Organizational
Managementul schimbarilor
Managementul riscului
Managementul strategic
Managementul performantei
Indicatori de performanta – Masurare si
optimizare
Finante pentru non-ﬁnantisti

Management
de proiect/ Gestinue
Management de proiect
Implementare proiecte; implementarea
proiectelor ﬁnantate din instrumente/fonduri
structurale; managementul proiectelor
Elaborarea propunerilor de ﬁnantare pentru
accesarea instrumentelor/fondurilor structurale
Gestionarea documentelor unei institutii publice
Gestionarea durabila a domeniului public si privat

Management
Resurse Umane
Managementul timpului – Rezultate si
prioritati
Managementul echipei
Managementul gestionarii crizelor si al
conﬂictelor
Lucrul in echipa si colaborare
interdepartamentala
Managementul clientilor interni
Cresterea eﬁcientei personale a
personalului din executie

Comunicare/
Vanzari
Tehnici de comunicare
Arta si tehnicile negocierilor
Formare de formatori
Abilitati de prezentare
Managementul relatiilor cu clientii externi
– Customer care
Abilitati de coaching si dezvoltare a
echipei

al unitatilor administrativ-teritoriale

Leadership
Comunicare Manageriala
Comunicare intra si interinstitutionala in
entitatile publice
Competitiv intelligence şi Advocacy
Leadership şi optimizare psihosociologică
a organizaţiei
Optimizarea comunicării publice şi a
discursului politic
Managementul comunicării
organizaţionale

Management
Organizational
Managementul achizitiilor publice
Managementul activităţilor antifraudă în
achiziţiile publice
Managementul resurselor umane
din entitatile publice
Managementul situatiilor de urgenta
Managementul activităţilor antifraudă în
proiectele ﬁnanţate din fonduri europene.
Managementul implementării Strategiei
Naţionale Anticorupţie la nivel organizaţional
Protecţia informaţiilor clasiﬁcate

Cursuri
Dezvoltare
Personala
Inteligenta emotionala
Cresterea eﬁcientei personale
Creativitate si initiativa
Asertivitate si inﬂuenta
Cresterea personala –
progres si inovare in organizatie

Certiﬁcari
KRYTERION HOST

PEARSON VUE

CERTIPORT

Acreditari

PARTENER AUTORIZAT MICROSOFT

PARTENER AUTORIZAT PECB

CERTIFICAT ISO SR EN ISO 9001: 2015

PARTENER AUTORIZAT ANC

Cursuri Corporate
Pro Management ofera,
tuturor companiilor care
doresc sa isi pregateasca
angajatii, programe de
training in house, in
domeniul IT (tehnologiei
informatiei ), al proiectarii
asistate de calculator,
managementului, economic

Trainingurile Pro Management, pentru oricare din cursurile oferite, se
pot desfasura la sediul nostru sau la sediul beneﬁciarului, oriunde in
tara.
Trainingul corporativ consta in formare profesionala prin programe de
instruire concepute „in-house” pentru o organizatie care ar dori sa-si
scolarizeze angajatii pe anumite aspecte ale proceselor sau
responsabilitatilor lor.
Din ce in ce mai multe organizatii, companii multinationale, institutii
bancare, institutii publice utilizeaza formarea corporativa ca stimulent
pentru managerii si angajatii din cadrul organizatiei lor. Acest aranjament
“win-win“ creeaza manageri mai bine pregatiti pentru organizatie si
ofera angajatilor un portofoliu de abilitati si caliﬁcari recunoscute.
Pro Management ofera garantia trainingului, oricare ar ﬁ tipul de curs
ales si ne asiguram ca:
Instruirea (formarea) cursantilor este relevanta, cu materiale de curs
selectate cu atentie;
Cursurile sunt extrem de interactive si se adreseaza tuturor
stilurilor de invatare si de grup.

Portofoliu clienti
Cu un portofoliu de clienti din toate domeniile de activitate, insa cu
pondere in domeniile IT & C, ISV, Financiar Bancar,Administrativ,
Servicii,
Constructii – Proiectare, Distributie, reﬂectat de un portofoliu de servicii

Pro Management isi propune o
crestere continua a numarului de
clienti deopotriva cu diversiﬁcarea
ofertei de servicii, consolidandu-si
pozitia de centru de training de elita
din Romania.

Contacteaza echipa
Pro Management
pentru program si detalii
legate de cursuri:

oﬃce@promanagement.ro
0213 170 929
0721 391 236

www.promanagement.ro
promanagement.ro

