
CIPD Certificate & Diploma in HR Practice. What could you 
learn? 

14 octombrie 2016 

 
În 2016 se împlinesc 10 ani de când am pus România pe harta programelor CIPD 

Chartered Institute of Personnel and Development, din dorința de a contribui la consolidarea 

Human Resources ca profesie în țara noastră. 

 

De 10 ani sprijinim cu pasiune dezvoltarea celor care au îmbrățișat Human Resources 

ca domeniu profesional, oferindu-le experiențe de învățare la cel mai înalt standard, 

networking și experiențe profesionale de calitate și acces la o comunitate internațională de 

profesioniști.  

 

Certificările CIPD sunt prima alegere a practicienilor de Human Resources care: 

 aspiră către o carieră internațională în Human Resources și doresc să își crească 

șansele pe piața globală a muncii 

 își doresc să își dezvolte şi să aprofundeze cunoştinţele de HR şi business 

 vor să devină parte a unei elite profesionale globale și să aibă acces la resurse de 

studiu și instrumente practice 

 

Vă invităm să faceți parte din seria aniversară a certificărilor CIPD, Certificate & 

Diploma in HR Practice, care debutează pe 14 octombrie 2016 și să vă alăturați 

celor 130 000 membri CIPD la nivel global. 

 

 

Pe 14 octombrie 2016 debutează a XIV-a serie a certificărilor internaţionale CIPD în 

România: 

 Certificate in Human Resources Practice (Octombrie 2016 - Mai 2017) 

 Diploma in Human Resources Practice (Octombrie 2016 - Iulie 2017) 

 

Certificările CIPD reprezintă un pas important în cariera oricărui profesionist de Human 

Resources. La nivel mondial, în fiecare an aproximativ 12.000 de persoane se înscriu pentru 

aceste calificări, pentru a-şi consolida cunoştinţele cu ultimele teorii în domeniu, studii de 

caz şi cele mai bune practici în HR. 

 

http://www.hrenterprise.ro/wp-content/uploads/2014/07/Certificate-in-Human-Resources-Practice-TIMETABLE-OCT-2016-2017.pdf
http://www.hrenterprise.ro/wp-content/uploads/2014/07/NOU-CIPD-Diploma-in-Human-Resources-Practice-TIMETABLE-2016-2017-1.pdf


Programele au o structură construită pe trei paliere: 

 Palierul Strategic abordează rolul strategic al funcțiunii de Human Resources în 

relație cu business-ul și acoperă trei teme: The DNA of the Organisation and the Role 

of HR, HR Data. HR with Impact, Supporting Change in Organisations. 

 Palierul Tactic: Continuing Professional Development, Coaching & Mentoring, 

Facilitating Learning Processes 

 Palierul Operațional abordează procese esențiale de Human Resources: Attracting 

Talents. Staffing. Planning for Success; Employment Relationship; Employee 

Motivation, Performance and Reward 

 

Participanții vor avea parte de o puternică experiență de învățare, în cadrul simulărilor, 

workshopurilor cu predare față în față, studiilor de caz, sesiunilor de schimb de experiență şi 

reflecției. 

 

La finalul studiului, veți obține o diplomă recunoscută internațional și distincția de membru 

Associate CIPD, prima treaptă de afiliere profesională a institutului. 

 

Contactează-ne pentru a afla mai multe detalii despre certificările CIPD. Email: cipd@hrenterprise.ro, 

telefon: 021 314 88 00 / 0731 344 865. 

 


