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„Într-o lume tot mai complexă, în care oamenii pun sub 
semnul întrebării programele de MBA, căutând soluții 
perfecte, livrate „la cheie”, programele de pregătire 
profesională ale Open University subliniază poziționarea 
corectă a managerului în raport cu teoria, practica și 
învățarea continuă; acestea sunt elementele care fac 
diferența în activitatea unui manager performant.”

MIRCEA COCOR, Timişoara, Antreprenor 
(E-Commerce), Absolvent MBA, 2010



„În primul rând, programul mi-a adus 
încrederea că voi putea gestiona aproape 
orice problemă, sau cel puțin că voi ști de 
unde să pornesc, fie că este vorba de un 
proiect personal sau de unul profesional. 
Acest lucru este datorat în special faptului 
că programul este foarte versatil: cursantul 
poate alege modulele de studiu dintr-o 
curiculă diversificată, corespunzătoare 
profilului său și contextului profesional 
actual, precum și planurilor sale viitoare de 
viață și carieră. 

Acest program de MBA, – o combinație 
optimă între cadru teoretic, studii de caz 
și exerciții de rezolvare a problemelor 
bazate pe exemple din viața reală a unor 
corporații bine-cunoscute, oferă o valoroasă 
posibilitate de networking precum și 
facilitarea învățării „de grup” care este de 
mare ajutor pentru manageri în consolidarea 
unui comportament managerial instinctiv, 
bazat pe metode structurate, practice și 
testate. 

Față de acum 3 ani, când am început acest 
program, acum am mai multă încredere 
în mine și mă simt mai pregătit pentru a 
face față oricărui rol, oricărei provocări 
profesionale, datorită perspectivei mai largi 
pe care am dobândit-o asupra situațiilor ce 
se pot ivi și ușurinței cu care pot trece de 
la un mod de abordare la altul (strategică 
vs. operațională, structurată vs. intuitivă). 
Efortul – pe toate planurile – nu este de 
ignorat, însă își dovedește în fiecare zi 
utilitatea.”

MARIUS LUCA, Logistics Manager (Supply 
Chain & Operations), Dräxlmaier Procese de 
Producție SRL, Timişoara, Student MBA
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Cine suntem
ALP Edu Pro este o companie specializată 
în furnizarea de cursuri și consultanță în 
management, unic partener pentru România al 
The Open University (OU), Marea Britanie. 

Noi, echipa ALP Edu Pro, avem convingerea că Resursele 
Umane pot face diferența între o organizație de succes 
şi una care eşuează! Întreaga echipă ALP Edu Pro este 
aliniată crezului de a-şi ajuta clienții să optimizeze felul în 
care organizația lor funcționează. 

Pentru aceasta, analizăm în detaliu mecanismele interne 
ale organizației şi dezvoltăm împreună cu clienții 
noștri obiective de schimbare pe care apoi le ducem la 
îndeplinire împreună, prin programele educaționale în 
domeniul managementului general, al managementului 
proiectelor, sau prin serviciile noastre de consultanță în 
management.

Ca furnizor de cursuri în domeniul managementului, 
oferim access la educație Britanică, aici în România, 
printr-o serie de programe educaționale organizate, 
prezentate și livrate sub licența acordată de către The 
Open University, Marea Britanie:

Certificat în Management. 
Programul include trei module:

• Management 1: Oameni şi Organizații | BZT628
• Management 2: Marketing şi Finanțe | BZT629
• Management 3: Viziunea Integrată | BZT690

Certificat în Management de Proiect

• Management de Proiect | MZT815

Calitatea superioară a cursurilor noastre (structură, 
teme, abordare inovativă, gândire analitică orientată 
către rezultate, instrumente manageriale) și nivelul 
ridicat de calificare al tutorilor situează cursurile noastre 
printre cele mai complexe și mai calitative existente pe 
piața din România, care livrează în cel mai scurt timp 
rezultatele dorite.

Cursurile noastre deschid noi orizonturi personale și 
profesionale și, totodată, crează premisele dezvoltării 
unei cariere de succes, sau noi oportunități de promovare 
în cadrul organizației Dvs.

Access la 
educație 
Britanică în 
România!
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Viziune, Misiune, Valori 

Știați că?

Ne dorim să fim cât mai aproape de toți cei care urmăresc 
să devină manageri mai buni sau antreprenori de succes, 
să-i ajutăm în demersul lor, prin experiența noastră de 
peste 20 de ani să-și găsească inspirația profesională 
prin accesul la educație continuă de prestigiu!

Viziunea ALP Edu Pro este de a contribui la crearea unei școli de management la nivel de 
excelență în România, o şcoală pentru top şi middle-management, care să ofere instrumente 
de lucru și cunoștinte bazate pe practică, care susțin, pe termen lung, o societate mai 
profesionistă, mai eficientă și mai bună.

The Open University Business School (OUBS), parte a The Open University (OU), este una 
dintre cele mai prestigioase şcoli de afaceri din Europa și pe plan mondial, lider în educația 
la distanță, triplu acreditată de către organisme internaționale reputate în domeniul 
educației manageriale: 

• „The European Foundation for Management Development”, prin programul EQUIS; 
• „The Association to Advance Collegiate Schools of Business” (AACSB) și 
• „The Association of MBAs” (AMBA).

Această triplă acreditare include The Open University Business School în primul procent 
din topul școlilor de afaceri din întreaga lume. 

În 2016, programul MBA al OUBS s-a plasat pe locul al şaselea în clasamentul programelor 
globale de MBA, realizat de CEO Magazine.

În 2016 programul MBA al OUBS s-a plasat pe locul al şaselea în clasamentul QS Distance 
Online MBA.

Valorile noastre sunt:

Calitate și excelență profesională;

Angajament față de cursanți: întodeauna sunt pe 
primul loc și le oferim cei mai buni tutori și cele mai 
bune metodologii de învățare;

Integritate și seriozitate față de noi înșine și față de 
toti partenerii noștri – livrăm ceea ce promitem;

Flexibilitate și interactivitate – oferim cursuri 
adaptate nevoilor cursanților noştri.
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Fondatorii ALP Edu Pro

Lucia este de profesie inginer chimist. A urmat cursuri 
de specializare Human Synergistics și deține o Diplomă 
Profesională în Management, emisă în 2000 de către 
The Open University Business School, Marea Britanie. 
A acumulat o experiență de peste 15 ani în domeniul 
pregătirii adulților, în calitate de Director al Centrului 
Regional CODECS, din Timişoara.

Începând cu 1996, este tutor pentru cursurile The Open 
University Business School (UK) și trainer în cadrul 
CODECS și Impersior, pentru cursuri de specializare 
în domeniile: Management General, Managementul 
Resurselor Umane, Conducerea și Motivarea Echipelor, 
Leadership de Înaltă Performanță, Lucru în Echipă 
Performantă, Vânzări şi Soft Skills – Comunicare, 
Tehnici de Prezentare. Este Formator certificat ANC 
(Autoritatea Națională pentru Calificări), Consultant 
certificat Human Synergistics, USA, Coach certificat 
de către The Academy of Executive Coaching, UK şi 
Mediator certificat de Consiliul de Mediere din România. 

Ca trainer, a susținut de-a lungul anilor diferite cursuri 
şi programe de dezvoltare personală şi profesională 
pentru o serie de companii din domenii precum: producție 
(automotive, echipamente electronice, materiale de 
construcții), agricultură, servicii (IT, Telecom, FMCG), 
farma etc.

În calitate de expert formator, susține cursuri de formare 
personală și management judiciar pentru Institutul 
Național al Magistraturii.

Activitatea sa profesională este definită prin oferirea 
de servicii integrate de înaltă calitate pentru dezvoltare 
organizațională, creşterea performanțelor şi a 
competitivității la nivel individual şi organizațional.

Lucia Pop
MANAGING DIRECTOR AL 
ALP Edu Pro
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Paul Pop
MANAGING DIRECTOR AL 
ALP Edu Pro

Paul este de profesie inginer, domeniul Ştiința 
Calculatoarelor, promoția 1995, Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca. Această pregătire este dublată de un 
Master of Science (MSc) în conducerea proceselor de 
producție cu ajutorul calculatorului (Computer Aided 
Manufacturing), promoția 1996, Universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca şi un Master in Business Administration 
(MBA), promoția 2003, Open University Business 
School, UK. Are o experiență de peste 15 ani ca Director 
Financiar și Director Executiv în companii multinaționale 
din domeniile: servicii financiare, educația adulților şi 
producție (automotive). 

Din 1995 este tutor pentru cursurile The Open University 
Business School (UK) şi trainer CODECS şi Impersior, 
pentru cursuri în domeniul Managementului Financiar 
şi Finanțe pentru Non - Finanțişti, Finanțe pentru 
Achizitori, Managementul Contractelor, Managementul 
Performanței, Elaborare Plan Afaceri, Controlul 
Costurilor, Elaborare Bugete, Abordarea Comercială în 
Retail-ul Bancar. 

De asemenea, are o vastă experiență ca şi consultant 
în domeniile Management Financiar, Managementul 
Performanței, Optimizare Procese de Business şi 
Costuri Indirecte și are la activ misiuni de consultanță şi 
top-management mentoring în cadrul unor companii din 
producție, comerț, servicii. Una din cele mai importante 
lecții de viață învățate: importanța şi puterea cuvântului 
„NOI”. 

„Cu cât urci în ierarhia unei firme, cu atât echipa cu care sau în care lucrezi este mai restrânsă. 
Acest lucru ne confirmă cât de important este un sprijin real pentru ca echipa cu care lucrezi să 
se dezvolte profesional, să devină mai buni pe zi ce trece. Facem acest lucru atât pentru echipele 
noastre, cât şi pentru alte echipe, ca şi traineri. A fi trainer, adică “Human Resources Developer” a 
devenit o profesiune de credință pentru noi, echipa ALP Edu Pro.”
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Unici parteneri în România ai The Open 
University (OU)
Suntem unici parteneri ai The Open University (OU), 
Marea Britanie, pentru România. Metodologia OU, 
folosită în cursurile noastre, a fost testată și certificată în 
Anglia ultimilor 45 de ani.

Garantăm un înalt nivel academic și 
orientare spre practică
Cursurile sunt dezvoltate prin utilizarea competențelor 
recunoscute la nivel internațional ale The Open 
University din Marea Britanie și în strânsă colaborare 
cu practicieni din industrie și comerț. Fiecare curs are o 
puternică orientare practică, analizând probleme reale 
din viața organizațiilor și prezintă metode optime de 
abordare.

Profesionalismul care ne caracterizează 
este dus la stadiul de artă
Programul nostru educațional are un pronunțat caracter 
interactiv. Veți beneficia de ateliere de lucru în care sunt 
analizate studii de caz care stimulează creativitatea și 
orientarea spre soluționarea problemelor. Cursurile și 
metodologia de predare OU sunt disponibile în limba 
română.

De ce ALP Edu Pro

Materiale de 
curs inovative, 
combinație optimă 
între teorie și 
practică

Oferim un program de învăţare flexibil
Datorită sistemului „open learning”, cursanții nu trebuie 
să-și întrerupă activitatea profesională pentru a putea 
participa la curs. Fiecare cursant va studia în timpul său 
liber, sistemul îmbinând armonios studiul individual cu 
asistența tutorilor și lucrul în echipă.

Colaborăm cu tutori reputaţi
Tutorii noştri sunt practicieni ai domeniului în care 
susțin tutorialul. Sunt profesioniști experimentați și 
au solide cunoştințe, atât teoretice cât şi practice, în 
domeniul managerial şi totodată o experiență dovedită 
în instruirea adulților, fiind formatori certificați ANC 
(Autoritatea Națională pentru Calificări).

Flexibilitate
Perioada de studiu poate fi stabilită de către cursant, fie 
pe parcursul săptămânii de lucru (studiu individual), fie în 
weekend, pentru tutoriale și Școala Rezidențială.

Creăm parteneriate de lungă durată 
și reciproc benefice între 
ALP Edu Pro şi Cursant
Credem că procesul de învățare trebuie să fie bazat pe 
parteneriat, cu scopul de a realiza un program de instruire 
de succes, cu rezultate măsurabile.
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5 motive bune pentru a alege cursurile 
ALP Edu Pro

• Marea majoritate a cursanților noştri 
sunt multumiți de alegerea făcută; 

• Suntem parteneri unici în Romania ai 
OU, garanție a educației premium, de 
calitate britanică; 

• Analizăm cele mai relevante studii 
de caz și oferim sfaturi de la experți 
practicieni; 

• Învățarea este flexibilă și adaptată 
nevoilor cursanților; 

• Veți fi conectat la o rețea de manageri 
și antreprenori din România.

Programele noastre de educație 
managerială

Sub licența The Open University (OU), una dintre cele mai reputate universități din Europa, 
pionier în metode educaționale flexibile, ALP Edu Pro vă oferă acces la educație britanică 
de prestigiu prin programele educaționale de mai jos. The Open University Business School 
(OUBS) , parte a OU, face parte din elita şcolilor de business la nivel global, situându-se între 
primele 1% şcoli de business, în ceea ce priveşte certificarea programului MBA.

Programul Certificat în Management, compus din trei 
module, vă oferă garanția acumulării de cunoştințe 
valoroase precum și exemple relevante privind punerea 
lor în practică.

Management 1: Oameni şi Organizații | BZT628

Management 2: Marketing şi Finanțe | BZT629

Management 3: Viziunea Integrată | BZT690

„Managementul de proiect este arta și știința de 
transforma o viziune în realitate” (A. Jain). 
Cursul „Management de Proiect” oferit de ALP Edu 
Pro, sub licența OU, are o puternică orientare practică, 
analizând probleme reale din viața organizațiilor și 
prezentând metode optime de abordare.

Știați că?
• De la înființarea Open University, în 1969, peste două milioane de studenți din întreaga 
lume au urmat cursurile acestei prestigioase universități;

• Cursurile sub licența Open University sunt gândite în așa fel încât să ai avantajul de a 
studia în ritmul tău, fără a renunța la locul de muncă, pentru a te dedica integral studiilor;

• În prezent sunt peste 10.000 de studenți din afara Regatului Unit care studiază cursurile 
sub licența Open University.

Certificat în Management de Proiect

Management de Proiect I MZT815

Certificat în Management
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De ce să obțineți certificări în 
management cu ALP Edu Pro

Unici parteneri ai The Open University 
Suntem unici parteneri pentru România ai The Open 
University (OU), Marea Britanie. Metodologia OU, folosită 
în cursurile noastre, a fost testată și certificată în Anglia 
ultimilor 45 de ani. 

Garantăm un înalt nivel academic și 
orientare spre practică
Cursurile sunt dezvoltate prin utilizarea competențelor 
recunoscute la nivel internațional ale The Open 
University din Marea Britanie și în strânsă colaborare 
cu practicieni din industrie și comerț. Fiecare curs are 
o puternică orientare practică, ce analizează probleme 
reale din viața organizațiilor și prezintă metode optime 
de abordare.

Profesionalismul care ne caracterizează 
este dus la stadiul de artă
Programul nostru educațional are un pronunțat caracter 
interactiv. Veți beneficia de ateliere de lucru în care sunt 
analizate studii de caz care stimulează creativitatea și 
orientarea spre soluționarea problemelor. Cursurile și 
metodologia de predare OU sunt disponibile în limba 
română.

Oferim un program de învăţare flexibil
Datorită sistemului „open learning”, cursanții nu trebuie 
să-și întrerupă activitatea profesională pentru a putea 
participa la curs. 

Fiecare cursant va studia în timpul său liber, sistemul 
îmbinând armonios studiul individual cu asistența 
tutorilor și lucrul în echipă.

Colaborăm cu tutori reputaţi
Tutorii noştri sunt practicieni cu experiență relevantă ai 
domeniului în care susțin tutorialul. Sunt profesioniști 
experimentați, au solide cunoştințe, atât teoretice, cât şi 
practice, în domeniul managerial, şi totodată o experiență 
dovedită în instruirea adulților. Fiecare cursant face 
parte dintr-o grupă formată din circa 15 persoane, care 
este coordonată de un tutor. Rolul tutorului este să vă 
ajute şi să vă îndrume de-a lungul cursului, folosindu-şi 
propria experiență didactică şi managerială.

Creăm parteneriate de lungă durată 
și reciproc benefice între 
ALP Edu Pro şi Cursanţi
Credem că procesul de învățare trebuie să fie bazat 
pe parteneriat, cu scopul de a realiza un program de 
instruire de succes, cu rezultate măsurabile.

Program adaptat celor care lucrează
Cu tutorul şi colegii din grupa în care ați fost repartizat vă 
veți întâlni la cele trei sesiuni tutoriale prevăzute de curs, 
organizate sâmbăta. Perioada de studiu poate fi stabilită 
de către cursant, fie pe parcursul săptămânii de lucru 
(studiu individual), fie în weekend, alături de tutoriale și 
Școala Rezidențială.

Networking 
Şcoala rezidențială de curs reprezintă un eveniment 
cheie al cursului, care aduce valoare întrucât contribuie 
hotărâtor la înțelegerea şi fixarea materiei. Această 
şcoală vă oferă posibilitatea de a dobândi o imagine 
integrată asupra cursului, pe baza unor studii de caz din 
mediul de business românesc şi internațional.

Veți face schimb de cunoştințe şi de idei cu ceilalți colegi, 
participând la activități intensive, organizate pe echipe, 
în care veți aplica ceea ce ați învățat în curs. Şcoala 
rezidențială se desfăşoară pe parcursul unui weekend, 
într-o locație diferită de cea a tutorialelor. 

Resurse minime pentru a studia
Aveți nevoie de un computer cu acces la internet pentru 
elaborarea şi predarea lucrărilor de evaluare şi pentru a 
comunica şi colabora cu tutorul şi colegii în cadrul unor 
activități aplicative. 

Pe site-ul cursului puteți accesa o serie de resurse și 
puteți participa la Forumurile Grupelor Tutoriale (FGT) 
și forumurile pentru activități care sunt arii de discuții 
online rezervate exclusiv membrilor grupelor de studiu și 
tutorilor lor.

Beneficii garantate
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ALP Edu Pro - invitație la o îmbunătățire 
profesională continuă

A fi un manager bun este o sarcină pe cât de importantă, 
pe atât de dificilă. Pentru a fi eficace, managerul trebuie 
să facă față complexității mediului de business, cu 
provocările lui de zi cu zi. Ca urmare, managerul trebuie 
să ştie să folosească o gamă largă de instrumente 
manageriale şi să-şi dezvolte anumite aptitudini şi 
comportamente necesare în lucrul cu oamenii. Prin 
modulul „Management 1: Oameni şi Organizații” vă veți 
îmbunătăți eficacitatea în muncă și veți înțelege mai bine 
care este rolul unui manager și care sunt așteptările de la 
Dvs. Cursul vă arată, de asemenea, cum să interacționați 
constructiv cu oamenii, cum să livrați eficient rezultate şi 
cum să abordați aspecte importante, precum motivarea, 
munca în echipă şi leadershipul. Veți dobândi mai multă 
siguranță în munca dumneavoastră şi veți înțelege mai 
bine ce înseamnă să fii manager, indiferent de domeniul 
Dvs. de activitate.

Încearcă modulul

Certificat în Management

Management 1: Oameni şi Organizații I BZT628

Două dintre aspectele importante ale managementului 
sunt legate de marketing şi finanțe. Cursul este 
structurat în două părți principale – „Marketing” şi 
„Finanțe” – pe care le veți parcurge atât secvențial, 
cât şi integrându-le, aşa cum se petrec lucrurile în 
viața reală de business. Conceptele de marketing vă 
vor ajuta să vă serviți mai bine clienții, consumatorii, 
cumpărătorii şi celelalte grupuri interesate, interne şi 
externe organizației. Astfel, veți contribui la creşterea 
performanțelor organizației în care lucrați, indiferent 
din ce sector este aceasta şi indiferent ce poziție 
ocupați în cadrul ei. Înțelegerea aspectelor financiare ale 
organizației este la fel de importantă pentru managerii 
tuturor tipurilor de organizații, pentru a fi în stare să ia 
deciziile cele mai judicioase. 

O bună înțelegere a modului în care trebuie gestionați 
banii organizației este importantă pentru toți managerii.

Încearcă modulul

Certificat în Management

Management 2: Marketing şi Finanțe | BZT629

Calitatea Certificatului Profesional in Management 
este atestată de nivelul de excelență a recunoașterii 
internaționale a Open University Business School!
Incearca Certificatul în Management oferit de ALP Edu 
Pro.

Încearcă modulul

Certificat în Management 

Management 3: Viziunea Integrată | BZT690

În fiecare zi auzim despre proiecte care și-au depășit 
termenul limită sau care și-a depășit costurile. Mai mult, 
numeroase proiecte care au ajuns totuși la final, au avut 
clienți și utilizatori nemulțumiți de ceea ce au primit ca 
rezultat. Poate fi un proiect dus la final cu bine? Nu există 
un răspuns simplu la această întrebare, dar participând la 
acest curs de management de proiect veți putea anticipa 
o parte din problemele pe care le veți întâlni și veți putea 
să le rezolvați. 

Încearcă 

Certificat în Management de Proiect

Management de Proiect I MZT815

Vă oferim mii de motive pentru 
a vă continua educația atunci când 
vă construiți o carieră!
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Certificat în 
Management

Programul nostru este structurat pe trei piloni 
de învățare, fiecare dintre ei fiind esențial pentru 
aprofundarea principiilor de management eficiente:

Certificat în Management

Management 1: Oameni şi Organizații | BZT628

Management 2: Marketing şi Finanțe | BZT629

Management 3: Viziunea Integrată | BZT690

Fiecare modul poate fi studiat şi independent, dar pentru 
a dobândi Certificatul în Management cursanții trebuie 
să finalizeze toate cele trei module ale programului.

Certificat în Management este un prestigios 
program profesional de specializare în 
domeniul managementului, cu o abordare 
integrată, conceput şi produs de The Open 
University, Marea Britanie și livrat de către 
ALP Edu Pro, sub licența acordată de The 
Open University Worldwide Ltd. în România. 

Beneficiul tău:
Absolvirea integrală a celor 3 module ale Certificatului în Management atestă îndeplinirea criteriilor 

de admitere în programul MBA al The Open University (UK), din punct de vedere al cunoştinţelor de 

management. 
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De ce avem nevoie de Certificatul în 
Management oferit de ALP Edu Pro

Una dintre trăsăturile importante ale acestui program, 
care îl fac unic în rândul programelor de pregătire în 
management pe care le-ați întâlnit până acum, este faptul 
că se axează în mod explicit pe soluționarea de probleme 
de management identificate în practică.

Abordarea axată pe soluționarea de probleme îmbină 
dobândirea de cunoştințe teoretice cu aplicarea lor în 
practică şi duce la dezvoltarea gândirii independente, 
a capacității de analiză critică şi de tratare integrată 
a tuturor aspectelor legate de identificarea unor 
soluții practice. Participarea la acest curs dezvoltă 
competențele și abilitățile de planificare, leadership, 
rezolvare a problemelor și eficacitate în luarea deciziilor.

Beneficiul tău:
Absolvirea integrală a celor 3 module ale Certificatului în Management atestă îndeplinirea criteriilor 

de admitere în programul MBA al The Open University (UK), din punct de vedere al cunoştinţelor de 

management. 

INVESTEŞTE 
ÎN 
CARIERA TA!

Cursuri
• Relevante
• Flexibile
• De Prestigiu

Programe de Top pentru 
Pregătire Profesională.

Vă propunem 
o perspectivă 
integrată.
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Certificat în Management

Management 1: 
 Oameni şi Organizații | BZT628

Faptul că resursa umană este cel mai valoros „bun” al unei organizații este dovedit în fiecare zi 
de practica antreprenorială. Prin modulul „Management 1: Oameni și Organizații” veți dobândi 
mai multă siguranță în activitatea Dvs. de zi cu zi prin aprofundarea mecanismelor care 
motivează oamenii spre excelență.

Obiectivele de învăţare

• conștientizarea rolului pe care un manager trebuie să 
și-l asume în organizație;
• dezvoltarea abilităților şi cunoştințelor de management 
contribuie la sporirea eficacității Dvs. manageriale;
• creşterea contribuției personale în îndeplinirea 
obiectivelor organizației în care lucrați;
• acumularea unui set de bază de concepte şi tehnici de 
management;
• explicitarea aplicării acestor concepte, idei şi tehnici de 
management în procesul de recrutare, selecție, evaluare 
şi dezvoltare a angajaților;
• aplicarea acestor concepte prin tehnici de soluționare a 
problemelor reale de management.

Cui se adresează cursul

Cursul se adresează unei categorii largi de profesioniști, 
fiind îndeosebi util celor care sunt proaspăt promovați pe 
un post de manager. 

Sunt invitați să participe și manageri aflați la orice 
nivel ierarhic, dar care nu au beneficiat până acum de 
o instruire formală în domeniu şi care doresc să-şi 
îmbunătățească competențele manageriale. 
Cursul se mai adresează și specialiştilor din domeniile 
tehnic, ştiințific etc, care doresc să-şi lărgească baza de 
cunoştințe şi să-şi sporească şansele de promovare în 
carieră.

Conţinutul cursului

Cursul nostru este structurat pe cele 4 componente 
principale ale managementului general: (1) comunicarea, 
(2) luarea deciziilor și soluționarea problemelor, (3) 
planificare, control, monitorizare şi evaluare şi (4) 
procesarea informațiilor. 

Astfel, pe parcursul celor 6 luni veţi învăţa: 
• Care sunt aptitudinile interpersonale ale managerului 
şi procesele de „management al oamenilor”: motivarea 
oamenilor; exercitarea puterii, a capacității de influență şi 
a leadershipului; formarea echipei şi stimularea spiritului 
de echipă.
• Aspectele formale ale managementului oamenilor: 
recrutarea, procesul de induction a noilor angajați, 
managementul performanței, evaluarea performanței, 
formarea şi dezvoltarea oamenilor. 
• Rolul culturii organizaționale: ce este și cum putem 
să o integrăm în obiectivele de business, procesul de 
schimbare organizațională şi gestionarea acestuia.

Componentele cursului

Materialele de studiu: 
• Ghidul cursului, manualul cursului denumit „Managerul, 
organizația şi oamenii”, volumul Activități (care 
reprezintă o componentă esențială a cursului, întrucât vă 
oferă punctul de pornire în procesul de studiu, vă arată 
ce anume trebuie să cunoașteți din curs şi ce trebuie să 
faceți săptămână de săptămână);
• Ghidul Managerului (un compendiu al principalelor idei, 
concepte şi metode de management, folosite în cursurile 
programului Certificat în Management); 
• Volumul „Instrumente şi tehnici de management”.
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Îndrumările oferite de tutor
Fiecare cursant face parte dintr-o grupă formată din 
circa 15 persoane, care este coordonată de un tutor. 
Rolul tutorului este să vă îndrume de-a lungul cursului, 
folosindu-şi propria experiență didactică şi managerială. 
Toți tutorii sunt practicieni cu experiență relevantă în 
domeniu. Cu tutorul şi colegii din grupa în care ați fost 
repartizat vă veți întâlni la cele trei sesiuni tutoriale 
prevăzute de curs, organizate sâmbăta.

Şcoala rezidenţială de curs
Reprezintă un eveniment cheie al cursului, care aduce 
valoare întrucât contribuie hotărâtor la înțelegerea şi 
fixarea materiei. Această şcoală vă oferă posibilitatea 
de a dobândi o imagine integrată asupra cursului, pe 
baza unor studii de caz din mediul de business românesc 
şi internațional. Veți face schimb de cunoştințe şi de 
idei cu ceilalți colegi, participând la activități intensive, 
organizate pe echipe, în care veți aplica ceea ce ați 
învățat în curs. Şcoala rezidențială se desfăşoară pe 
parcursul unui weekend, într-o locație diferită de cea a 
tutorialelor. 

Procesul de evaluare

Cursul BZT628 prevede două tipuri de evaluare. Primul 
tip cuprinde lucrările notate şi comentate de tutor 
(numite LNT-uri); al doilea tip cuprinde lucrarea de final de 
curs (numită LFC), evaluată de un grup de tutori special 
pregătiți în acest scop. 

Certificare

La absolvirea cursului veți obține Certificatul de Curs, 
care atestă îndeplinirea tuturor cerințelor academice și 
profesionale pentru absolvirea cursului și Foaia Matricolă 
acordate de către ALP Edu Pro.

Durata cursului: 6 luni
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Modulul „Management 2: Marketing şi Finanțe” – este unul dintre cele 3 module din cadrul 
programului Certificat în Management şi oferă o viziune de ansamblu, dar și o serie de concepte 
specifice care contribuie la înțelegerea comportamentului consumatorului, a tehnicilor de 
marketing și de poziționare în piață, dar și a conceptelor de bază din domeniul financiar. 

Obiectivele de învăţare

• să dezvolte aptitudini şi cunoştințe de marketing 
specifice şi de management financiar, sporindu-vă astfel 
eficacitatea managerială;
• să ducă la creşterea contribuției pe care o aveți la 
îndeplinirea obiectivelor organizației în care lucrați, 
inclusiv a celor financiare, din perspectiva relației cu 
clienții interni şi externi ai organizației şi cu celelalte 
grupuri interesate;
• să vă ofere un repertoriu de concepte, idei şi tehnici de 
marketing şi de management financiar;
• să vă familiarizeze cu o serie de instrumente necesare 
pentru a concepe şi realiza produse sau servicii de o 
valoare superioară, prin care să se satisfacă cerințele 
clienților şi să se obțină un avantaj competitiv asupra 
concurenților şi implicit să realizați țintele financiare ale 
organizației;
• să vă ajute să aplicați aceste concepte, idei şi tehnici în 
procesul de elaborare a deciziilor şi de identificare a unor 
soluții la problemele reale, cu care aveți de-a face în mod 
obişnuit.

Cui se adresează cursul

Cursul se adresează unei categorii largi de persoane, dar 
este deosebit de util celor care sunt recent promovați 
pe un post de manager. Este recomandabil şi celor 
care au avut până acum parte de puțină instruire 
formală de management şi care sunt dornici să-şi 
îmbunătățească competențele în domeniul marketingului 
şi al managementului financiar. Cursul se adresează şi 
specialiștilor din domeniile tehnic sau ştiințific, ori în alte 
domenii, care doresc să-şi lărgească baza de cunoştințe 
şi să-şi îmbunătățească perspectivele de carieră.

Conţinutul cursului

Modul practic de abordare al cursului va răspunde 
nevoilor managerilor care doresc să aprofundeze 
noțiunile de bază ale domeniilor marketing sau finanțe. 
Prin activitățile propuse vă veți familiariza cu anumite 

subiecte specifice precum: relații clienți, cercetări de 
piață, analiza produsului sau a serviciului, preț, calitate, 

planificare financiară și bugete, cashflow, P&L.

Tematica studiată

• Principiile marketingului şi utilitatea aplicării acestora 
pentru organizație;
• Segmentarea clienților şi crearea unor relații 
generatoare de valoare cu aceștia;
• Înțelegerea şi influențarea comportamentului de 
cumpărare al clienților;
• Mixul de marketing şi influența acestuia asupra 
schimburilor ce au loc pe piață;
• Managementul informațiilor de marketing şi cercetarea 
de piață; planul de marketing al organizației;
• Rolul şi importanța informațiilor financiare; bugetele, 
planificarea şi controlul acestora;
• Tehnici de calculare a costurilor produselor şi serviciilor;
• Elaborarea deciziilor financiare; 
• Situațiile financiare – contul de venituri şi cheltuieli şi 
bilanțul contabil;
• Fluxul de numerar şi managementul capitalului de lucru;
• Analiza şi interpretarea situațiilor financiare;
• Managementul performanței.

Componentele cursului

Materialele de studiu: 
• Ghidul cursului, manualul cursului denumit „Organizația, 
clienții şi informația financiară”, volumul Activități 
(oferă punctul de pornire în procesul de studiu, vă arată 
ce anume trebuie să cunoașteți din curs şi planificarea 
săptămânală a studiului individual) şi alte materiale 
tipărite;
• Ghidul Managerului  (un compendiu al principalelor idei, 
concepte şi metode de management, folosite în cursurile 
programului Certificat în Management);
•  volumul „Instrumente şi tehnici de management”.

Management 2: 
 Marketing şi Finanțe | BZT629
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Îndrumările oferite de tutor
Fiecare cursant face parte dintr-o grupă formată din 
circa 15 persoane, care este coordonată de un tutor. 
Rolul tutorului este să vă îndrume de-a lungul cursului, 
folosindu-şi propria experiență didactică şi managerială; 
tutorii sunt practicieni cu experiență relevantă în 
domeniu. Cu tutorul şi colegii din grupa în care ați fost 
repartizat vă veți întâlni la cele trei sesiuni tutoriale 
prevăzute de curs, organizate sâmbăta.

Şcoala rezidenţială de curs
Reprezintă un eveniment cheie al cursului, care aduce 
valoare întrucât contribuie hotărâtor la înțelegerea şi 
fixarea materiei. Această şcoală vă oferă posibilitatea 
de a dobândi o imagine integrată asupra cursului, pe 
baza unor studii de caz relevante din mediul de business 
românesc şi internațional. Veți face schimb de cunoştințe 
şi de idei cu ceilalți colegi, participând la activități 
intensive, organizate pe echipe, în care veți aplica ceea ce 
ați învățat la curs. 

Şcoala rezidențială se desfăşoară pe parcursul unui 
weekend, într-o locație diferită de cea a tutorialelor. 

Procesul de evaluare

Cursul BZT629 prevede două tipuri de evaluare. 
Primul tip cuprinde lucrările notate şi comentate de tutor 
(numite LNT-uri); al doilea tip cuprinde lucrarea de final de 
curs (numită LFC), evaluată de un grup de tutori special 
pregătiți în acest scop.  

Datele limită la care trebuie să predați lucrările le aflați 
din calendarul cursului.

Certificare

La absolvirea cursului veți obține Certificatul de Curs, 
care atestă îndeplinirea tuturor cerințelor academice și 
profesionale pentru absolvirea cursului și Foaia Matricolă 
acordate de către ALP Edu Pro.

Durata cursului: 6 luni
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„Management 3: Viziunea Integrată” este modulul final din cadrul programului Certificat în 
Management, prestigios program profesional de pregătire în domeniul managementului, care 
vă oferă o viziune de ansamblu asupra activității manageriale. Vă veți dezvolta capacitățile 
de a crea conexiunile logice dintre cele patru domenii studiate în cursurile BZT628 şi BZT629. 
Toate activitățile modulului final sunt astfel concepute încât să vă ajute să vă pregătiți şi pentru 
examenul final.

BZT690 are o durată de 6 luni şi nu poate fi studiat 
independent de celelalte două module ale programului: 
„Management 1: Oameni şi Organizații” (BZT628) şi 
„Management 2: Marketing şi Finanțe” (BZT629).

Înscrierea în modulul 
„Management 3: Viziunea Integrată” se 
poate efectua

• concomitent cu înscrierea la cel de-al doilea modul (fie 
BZT628, fie BZT629), caz în care programul Certificat în 
Management poate fi finalizat în 12 luni;
• după încheierea celor două cursuri BZT628 şi BZT629, 
caz în care durata totală a programului Certificat în 
Management este de 18 luni.

Obiectivele de învăţare

• Dobândirea viziunii de ansamblu asupra activității 
manageriale;
• Exersarea şi dezvoltarea unor abilități şi aptitudini 
interpersonale esențiale lucrului cu oamenii, muncii în 
echipă, aptitudini de negociere sau aptitudini pentru 
autoevaluare;
• Înțelegerea şi exersarea metodologiei de rezolvare a 
problemelor de management în vederea identificării de 
soluții concrete;
• Oportunitatea de a învăța de la alți manageri şi 
împreună cu ei, prin împărtăşirea şi compararea 
experiențelor şi cunoştințelor acumulate pe parcursul 
activităților „față în față” şi online;
• Formarea capacității de a transfera în alte contexte 
cele învățate, lărgirea perspectivei asupra propriei 
activități prin dezvoltarea capacității de analiză critică şi 
a creativității în soluționarea problemelor;
• Finalizarea cu succes a programului prin promovarea 
examenului final.

Componentele modulului

• Perioada de consolidare şi de recapitulare a materiei 
studiate în cursurile BZT628 şi BZT629;
• Şcoala rezidențială denumită „Viziunea integrată”, 
de două zile şi jumătate, care se concentrează asupra 
integrării diferitelor discipline de management, 
abordându-le în contextul soluționării de probleme. 
Şcoala Rezidențială are şi rolul de a vă face să înțelegeți 
filozofia şi cerințele examenului, dezvoltă abilitățile 
interpersonale, munca în echipă, abilitățile de negociere şi 
de autoevaluare;
• Perioada de activități online de pregătire a examenului, 
care începe imediat dupa şcoala rezidențială;
• Examen scris, de trei ore, pe baza unui studiu de caz 
distribuit din timp cursanților.

Management 3: 
 Viziunea Integrată | BZT690
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Procesul de evaluare
Pentru a promova examenul este necesar să obțineți cel 
puțin 40 puncte la lucrarea de examen. 

Certificare în urma finalizării modulului
Absolvirea cu succes a modulelor BZT628, BZT629 şi 
BZT690 permite obținerea Certificatului în Management, 
un prestigios program profesional de pregătire în 
domeniul managementului.

Absolvirea programului Certificat în Management 
atestă îndeplinirea criteriilor de admitere în programul 
de MBA al The Open University, din punct de vedere al 
cunoştințelor din domeniul managementului.

Durata cursului: 6 luni

O privire spre viitor
Certificatul în Management poate fi un  
punct de plecare spre alte programe 
de studiu, la nivel universitar şi 
postuniversitar ale The Open University. 
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Management de Proiect I MZT815 

Certificat în 
Management de Proiect

Cursul „Management de proiect” este oferit în România de către ALP Edu Pro, sub licența 
acordată de The Open University Worldwide Ltd. Construit cu preponderență în jurul aplicațiilor 
practice, acest curs îşi propune să asigure deprinderile necesare gestionării proiectelor și să 
fixeze principalele concepte și modul de conducere a unui proiect aplicabil oricărui domeniu, 
tehnic sau de creație.

Cui se adresează acest modul

Acest modul este structurat într-un mod optim, în așa fel 
încât să răspundă nevoilor de formare ale managerilor 
de proiect, membrilor echipei de proiect, managerilor 
operaționali dar și ale antreprenorilor interesați de 
reușita proiectului lor.

Modulul „Management de Proiect” 
oferă un set verificat de bune practici

• Angajațiilor care au noțiuni de bază în domeniul 
managementului de proiect și își doresc o reîmprospătare 
sau o aprofundare a lor, dar și persoanelor care intră 
pentru prima oară în contact cu aceste noțiuni;
• Celor care sunt familiarizați cu Managementul de 
Proiect și care doresc să își îmbunătățească nivelul 
cunoștintelor, fie că lucrează în firme românești sau 
multinaționale, în firme de stat sau în administrația de 
stat sau locală;
• Celor care, confruntați cu viitoare proiecte, doresc 
să capete competențe noi și poziții profesionale mai 
avantajoase în firme;
• Celor care doresc să-și schimbe cariera către o direcție 
cu deschidere polivalentă;
• Celor care se află acum în etapa de formare profesională 
și care doresc să obțină încă de la începutul carierei 
avantajul unei competențe deosebite și cel al unui set de 
aptitudini extrem de căutate și recunoscute.
.

Obiective de învăţare

• Dobândirea cunoștințelor și tehnicilor necesare pentru 
managementul proiectelor, inclusiv al proiectelor cu o 
componentă tehnologică;
• Dezvoltarea competențelor de gestionare a unui proiect 
și familiarizarea cu teorii, concepte și tehnici potrivite 
pentru anumite tipuri de proiecte;
• Înțelegerea rolului și responsabilităților unui manager 
de proiect eficient.

Beneficii obţinute

• În urma promovării acestui curs, participanții vor fi 
echipați cu un set de competențe noi care le va permite 
să țină mai bine sub control livrabilele proiectului pe care 
îl gestionează;
• Costurile de implementare ale proiectului, precum şi 
resursele aferente, vor fi mai eficient gestionate;
• Participanții vor iniția o serie de simulări de 
management de proiect care vor asigura fixarea 
conceptelor, proceselor şi etapelor de execuție, inclusiv 
monitorizarea şi controlul proiectului;
• Veți dobândi un set de aptitudini care vă va 
permite să optimizați imediat activitatea Dvs. în 
acest domeniu, incluzând definirea proiectelor și 
stabilirea cerințelor, întocmirea planurilor de proiect, 
a studiilor de oportunitate, alegerea variantei finale 
de proiect, organizarea proiectului, programarea și 
planificarea activităților, conducerea echipei, derularea, 
monitorizarea și controlul derulării, predarea proiectului.
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Cum funcţionează

Veți avea la dispoziție un suport de curs teoretic 
(ediție 2014), elaborat de The Open University (UK), 
alcătuit din manualele și software-ul de aplicație 
open source pentru management de proiect.

Veți dispune de un suport practic pentru activitatea 
managerului de proiect care cuprinde glosare de 
termeni, studii de caz, articole în domeniu;

La sfârșitul cursului, prin promovarea examenului, 
veți obține un Certificat de absolvire care atestă 
îndeplinirea cerințelor academice și profesionale 
pentru absolvirea cursului urmat. 

Cerinţe premergătoare

MZT815 poate fi considerat un curs de sine stătător și 
nu necesită cunoștințe speciale. Totuși, este necesară o 
experiență practică în implementarea de proiecte, dar nu 
în mod obligatoriu ca manager de proiect. 

Materialul de curs este elaborat conform 
metodologiei Open University și 
cuprinde următoarele resurse

Desfăşurarea cursului 

• Cursantul beneficiază pe întreaga durată a cursurilor de 
asistența unui tutor;
• Se vor organiza întâlniri cu ceilalți colegi în cadrul 
tutorialelor (durata 4 ore, organizate sâmbăta, de 3 ori pe 
parcursul celor 6 luni);
• Cursanții vor participa la o Școală Rezidențială, (durata: 

un weekend, într-o locație diferită de cea a tutorialelor), 
în care se recapitulează materialul de studiu și se rezolvă 
exerciții specifice în vederea susținerii examenului;
• Limba în care se desfășoară cursul: română.

Finalizarea cursului 

Cursul se finalizează cu un examen scris, cu durata de 3 
ore. Pentru obținerea diplomei de absolvire a cursului 
sunt necesare 40 de puncte din 100 la examenul final. 
Dreptul de a susține examenul final îl au cursanții care 
obțin o medie de minim 40 la cele 3 lucrări de verificare 
de pe parcurs notate de tutor (LNT – Lucrări Notate de 
Tutor) și participă la Școala Rezidențială.

Durata cursului: 6 luni

 Ghidul cursului;

Volumele de studiu (în limba română în format tipărit 
sau engleză, pe platforma e-learning);

Software pentru management de proiect (open 
source); (opțional)

Glosar de termeni;

Specimen de examen însoţit de indicaţii privind 
abordarea subiectelor;

Materiale de referinţă (studii de caz, articole), 
website-ul cursului.
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The Open University is incorporated by Royal Charter (RC 000391), an exempt charity in England & Wales and a 
charity registered in Scotland (SC 038302). The Open University is authorised and regulated by the Financial 
Conduct Authority 

To whom it may concern, 

The Open University Worldwide Ltd is a limited company and wholly owned subsidiary of The 
Open University (www.open.ac.uk).  The Open University Worldwide signed a five year contract 
with ALP EDU PRO in September 2015 for licensing the content of the following Open 
University modules. 
 

� B628 – Managing: People and Organisations,  
� B629 – Managing: Finance and Marketing,  
� B690 – The Integration Challenge  
� M815 – Project management 

As a Licensee Partner, ALP Edu Pro has the right to use materials for the above mentioned 
modules, and to include these materials as part of ALP Edu Pro’s programmes of study for its 
registered students domiciled in Romania. 

As the time of writing, ALP Edu Pro is our only Licensee Partner in Romania, as The Open 
University Worldwide has withdrawn from other contracts in the country. 

If any further confirmation or information is required, please email ouw-enquiries@open.ac.uk. 

 

 
 

 

 

 

Open University Worldwide 

The Open University 
Walton Hall 
Milton Keynes 
United Kingdom 
MK7 6AA 

Tel +44 (0) 1908 274066 

  

27 October 2015 
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Cele mai prestigioase 
programe profesionale 
în domeniul 
managementului!



ALP Edu Pro este partenerul pentru România al 
The Open University (UK). 

The Open University (UK) face parte din elita şcolilor de 
business la nivel global (se situează între primele 1% şcoli de 
business), fiind un pionier în metode educaționale flexibile.

ALP Edu Pro SRL 
Centrul Regional Timişoara: Central Park Business Center, 
str. Paris, nr. 2A, cam 201, Timişoara, jud Timiş

Centrul Regional București – Art Business Center
Str. Buzești, nr 50-52, etaj 2, cam 4, sector 1, București

CUI RO 32205381 • ORC J35/2249/2013
T/F +40 256 295 356 
office@alpedupro.ro • www.alpedupro.ro

Aveți întrebări 
legate de modul 
nostru de învățare

Deva

Cluj Napoca

Sibiu

Iaşi

Craiova
Constanţa

Timişoara

Bucureşti

Ne puteţi găsi în următoarele localităţi:

Investeşte în cariera ta!
• Prestigioase

Programe de Top pentru Pregătire Profesională!

Vă propunem o perspectivă integrată  pentru dezvoltare  profesională.

Înscrie-te la programele sub licenţa Open University (UK) oferite de ALP Edu Pro:
Certificat în Management
Certificat în Management de Proiect

Cursuri
• Relevante

• Flexibile

• Bazate pe aspecte practice

• Bine structurate

• La obiect

• Combinație optimă între teorie și practică

• Versatile


