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DESCRIEREA CURSULUI 

Competențe digitale avansate pentru gestiunea datelor 

Cunoașterea utilizării Excel este folositoare indiferent de domeniul în care lucrezi. 

Oameni de știință, arhitecți, profesori, designeri grafici, ingineri, IT-iști, oameni de 

marketing  cu toții pot beneficia de avantajele acestui program menit să ușureze munca 

și să facă unele activități mult mai plăcute. Indiferent de ceea ce faci la birou, de natura 

jobului tău, este posibil să existe cel puțin o modalitate prin care Excel să te ajute să îți 

faci treaba mai bine. 

 Cursul GRATUIT desfășurat prin proiectul  DigitalizeIT oferă angajaților posibilitatea de a 

se perfecționa in gestiunea volumelor mari de date! 

Cui ne adresăm? 

Angajaților care vor să își dezvolte competențele digitale, să gestioneze datele folosite 

în companie în mod profesionist.  

Tematică: 

• Managementul resurselor folosind operațiuni avansate cu aplicații de calcul tabelar

(Microsoft Excel –)

• Managementul resurselor folosind aplicația Microsoft Project.

• Tipuri și formate de date clasice și Big Data. Gestiunea volumelor mari de date.

• Servicii de cloud computing public și privat. Operațiuni cloud utile afacerii.

Durata 

(ore): 

80 ore (40 ore teorie+40 ore practică) 

Cursul se încheie printr-o evaluare finală (test+lucrare practică) 

Tip 

certificat: 

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea 

actelor de studii. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

si de Ministerul Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare 

profesională a adulților Municipiul București. 

Criterii de înscriere pentru cursant: 

• studii minime: studii medii (douăsprezece clase).
• angajat(ă) sau PFA (cu CIM) sau Întreprindere Individuală (cu CIM)

• întreprinderea angajatoare să aibă maximum 249 salariați

• Angajatorul trebuie să fie înregistrat în unul din județele: Bacău, Iași, Suceava,

Neamț, Botoșani, Vaslui, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu,

Ialomița, Călărași, Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara.



Loc 

desfășurare: 

Cursul se va desfășura online pentru o grupă de minimum 14 participanți care au 

condiții de desfășurare online. 

Orele de teorie se vor desfășura pe platforma de videoconferință Zoom. Orele de 

practică se vor desfășura pe platforma de e-learning https://etsacademy.ro și pe 

platforma Zoom. Pe durata orelor de practică, cursanții vor fi îndrumați de 

formatori prin Zoom și e-mail. 

Materiale 

de instruire: 

materiale didactice se vor descărca de pe platforma de e-learning 

https://etsacademy.ro  

Modalitatea de înscriere: 

• Contactați-ne pe adresa de e-mail digitalizare.ets@gmail.com sau la numerele de

telefon:  0774 926 810 sau 0757 089 444 sau 0770 511 213.

• Veți fi căutați de experții Eurotraining Solution pentru a analiza eligibilitatea

înscrierii. Dacă sunteți eligibil(ă), veți primi documentele de înscriere și veți

stabili împreună cu expertul detaliile participării dvs. la curs.

Se va verifica pentru întreprinderea angajatoare apartenența CAEN-ului principal sau al CAEN-urilor

secundare autorizate la lista de CAEN-uri pentru care se finanțează cursul.

Detalii tehnice 

Cursul este de specializare “ operator introducere, validare și prelucrare date”, COR 

413201  

Organizatorul cursului este furnizorul de formare profesională EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. 

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs? 

• Când compania atinge un anumit număr mare de clienți și are multe comenzi este

greu să fie gestionată operațional fără să se folosească suport informatic. Microsoft

Excel reprezintă o soluție eficientă pentru majoritatea companiilor, indiferent de

domeniu.

• Instruindu-și angajații, managerul va eficientiza activitatea acolo unde volumul de

date se mărește și devine critic.

• Folosind aplicații de gestiune date eficiente, compania se aliniază cerințelor de

comunicare și integrare în lumea digitală.

• Angajatorul oferă un curs angajatului fără costuri, respectând astfel cerințele Codul

Muncii (Titlul VI, Capitolul I, art. 194)

• Compania devine competitivă în mediul online.

Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs? 

• Cu ajutorul Microsoft Excel poți face orice, de la calcule complexe la management

de proiect, grafice, diagrame, structuri de date sau prognoze pentru viitorul

afacerii.

• Cu ajutorul Microsoft Project poți face management de proiect profesionist.

• Vei cunoaște ce înseamnă Big Data și ce rol are acest tip de date în arhitectura
digitală a viitorului.

• Cursul este de specializare. Competențele digitale îți vor fi recunoscute în baza
certificatului obținut la finalul cursului, un atu  pentru orice loc de muncă vizat în
viitor.


