
 

 

 
Dezvoltați abilitățile de care lumea are nevoie! 

Pe măsură ce transformarea digitală evoluează din ce în ce mai rapid, trebuie să vă îndreptați atenția către amplificarea abilităților 

tehnice și explorarea numeroaselor posibilități de dezvoltare a carierei și a organizației.  

Cursurile Microsoft sunt gândite pentru a se potrivi fiecărui nivel de calificare și vă oferă oportunitatea de a deveni un specialist certificat 

Microsoft. Aveți la dispoziție o serie de cursuri și ateliere practice prin care veți obține pregătirea tehnică necesară pentru a realiza tot 

ce vă propuneți de oriunde ați lucra.  

Microsoft Virtual Training Days  

Microsoft Virtual Training Days sunt cursuri gratuite concepute pentru fiecare nivel de cunoștințe și oferite 

săptămânal cu ajutorul carora vă puteți pregăti pentru examenele de certificare în tehnologii 

Microsoft, dar și pentru a obține mai multe oportunități de creștere a carierei și de avansare 

personală.  

 

Rezervați-vă de pe acum loc la cursuri ca să dobândiți competențe la cele 5 tool-uri de top pentru viitorul 

dvs. profesional: Azure, Microsoft 365, Security, Dynamics 365 și Power Platform.   
 

 

Fie că sunteți deja specialist sau aveți cunoștințele de bază pe care vreți să le îmbogățiti, cursurile Microsoft reprezintă o dezvoltare 

a carierei dvs. Cele cu noțiuni de bază vă introduc în conceptele fundamentale de Artificial Intelligence, Internet of Things & 

Cybersecurity, iar cursurile tehnice avansate reprezintă călătoria dvs. către o certificare căutată în piață, de advanced-user.   

 

Azure 
Valorificati la maximum capabilitățile Azure, participând 

la aceste sesiuni de instruire virtuale gratuite. O serie de 

evenimente concepute pentru niveluri de cunoștințe 

diferite și subiecte de curs precum înțelegerea 

elementelor fundamentale ale mediului cloud și a 

platformei cloud Azure, dezvoltarea aplicațiilor native, 

migrarea la cloud, modernizarea aplicațiilor web și 

construirea bazelor de date.  

 
 

Dynamics 365 

Aceste sesiuni gratuite de instruire prezintă modul în care 

Dynamics 365 vă poate ajuta să activați eficiența care 

impulsionează inovația și susține experiențele personalizate 

la nivelul întregii interacțiuni cu clientul.  

 

Microsoft 365 

Valorificați capabilitățile Microsoft 365 pentru a 

permite colaborarea la distanță și a construi integrări și 

fluxuri de lucru care îmbunătățesc productivitatea la 

nivelul întregii organizații. 

 
 

Power Platform  
Descoperiti cum pot lucra împreună Power BI (raportari 

avansate intre orice tip de baze de date), PowerApps (aplicatii 

low code, no code) și Microsoft Flow (fluxuri de lucru 

automatizate) pentru a permite tuturor membrilor unei 

organizații să construiască aplicații personalizate, să 

automatizeze fluxurile de lucru și să analizeze datele, 

indiferent de nivelul lor de expertiză tehnică.  

 

Security 
Având în vedere că securitatea este o preocupare de 

maximă importanță pentru companii, este esențial să 

fiți la curent cu peisajul în mișcare rapidă din ziua de 

astăzi, prin protejarea datelor confidențiale, oriunde s-

ar afla sau oriunde ar fi transferate acestea. 

 

   
➢ Cursurile sunt susținute în limba engleză cu 

subtitrări în limba română și engleză.. 

https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3&wt.mc_id=AID3055378_QSG_620601
https://www.microsoft.com/ro-ro/trainingdays/?activetab=g1:primaryr3


 
Cunostinte digitale noi înseamnă oportunităţi profesionale. Iar mobilitatea profesională înseamnă accelerarea transformării digitale a 

regiunilor în care lucrezi. 

 

Microsoft Immersion Workshops 

 

Microsoft Immersion Workshops sunt evenimente digitale gratuite ce va ajută să obțineți cunoștințe avansate, cu experiență 

practică de laborator, oferite de parteneri experți Microsoft. Ce aduc in plus aceste ateliere: 

❖ Obțineți experiență interactivă și practică cu serviciile Microsoft, cum ar fi Azure, Dynamics 365, Power Platform și soluții de 

securitate 

❖ Obțineți cunoștințele și abilitățile de care aveți nevoie pentru a profita la maximum de produsele Microsoft 

❖ Aprofundați tehnologiile care duc la rezultate de succes în viața reală 

  
   

 
  

Dezvoltați abilități care deschid uși. Vedeți tot ce puteți face cu documentație, instruire practică și certificări 

pentru a vă ajuta să profitați la maximum de produsele Microsoft: Microsoft Learn: Build skills that open 

doors in your career 
 

  

 

 

 

Introduction to Azure  

 
 

    

 

 

 

 

What is Microsoft 365 

 
 

              

 

 

 

 

Dynamics 365 Fundamentals 

 
   

 

 

Power Platform Fundamentals 

 
  

  

 

 

 

Enterprise Skills Initiative (ESI) 
Aveți acces la beneficiile programului ESI cu adresa de email de birou în Learner Experience Portal 

(http://esi.microsoft.com). 

                                            Beneficii : 

 

• Căi de învățare gratuite, interactive, în ritm propriu, care explorează 

cloud computing, AI, aplicații de afaceri și alte subiecte. 

• Evenimente digitale care acoperă cunoștințe fundamentale pentru 

Azure, Dynamics 365, Security și multe altele.  

• Scurte sesiuni cu experți Microsoft care ajută cursanții (utilizatorii finali) 

să dezvolte abilități în aplicațiile Office, Power BI și multe altele. 

• Cursuri de aprofundare, avansate, structurate pe învățare bazată pe 

roluri, livrate de experți Microsoft (cursuri de 2-5 zile până la 4 

săptămâni). 

• Resurse pentru a ajuta cursanții în pregatirea pentru Examenele de Certificare Microsoft.  

• Experiențe captivante de rezolvare a provocărilor din lumea reală care vă pun abilitățile în acțiune. 

• Certificări recunoscute de industrie, bazate pe stăpânirea competențelor ce evidențiază capacitățile 

cursanților. 

 

 
 

 
                                      Sunteți nerăbdător să începeți? Treceți în revista și lista noastră cuprinzătoare de resurse pentru învățare. 

https://www.microsoft.com/en-ca/sites/microsoft-immersion-workshops/?wt.mc_id=AID3055378_QSG_620602
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https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/learn-fundamentals-of-microsoft-dynamics-365-marketing/?wt.mc_id=AID3055378_QSG_620610
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