
 

 

 
 

INFORMAȚII CURS FORMATOR-COD COR 242401 
 
 

Durata cursului: 4 saptămâni  = 40 ore (28 ore teorie + 12 ore practică) 

  

Structură: luni, marți și miercuri 

3 ore/zi (17:00 – 20:00) 

Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5) 

Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 

certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea 

Europeană. 

Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, 

examenul de certificare, cafea și apă 

Condiții: absolvenți de studii superioare 

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu 
competențele profesionale dobândite:  

 Pregătirea formării 
 Realizarea activităților de formare 
 Evaluarea formării 

 Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare 
 Marketing-ul formării 
 Proiectarea programelor de formare 
 Organizarea programelor și a stagiilor de formare 
 Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare 

Cine poate participa ? 
 Manageri 
 Manageri de resurse umane  
 Responsabili cu formarea într-o organizație 

 Actuali și viitori formatori  
 Cadre didactice, psihologi 
 Membrii Ong sau orice altă persoană interesată să obțină o certificare pentru ocupația de 

FORMATOR  
De ce să participi ? 

 Pentru că te certifici ca FORMATOR de competențe profesionale 
 Beneficiezi de un program dinamic susținut de lectori autorizați 
 Vei susține mini- traininguri în fața colegilor 
 Vei avea parte de aplicații individuale și de grup, jocuri de rol  

 



 

 

Documente necesare: 
1. Copie a buletinului / Cărții de identitate. 
2. Copie a certificatului de naștere. 
3. Copie a certificatului de căsătorie. 
4. Copie a diplomei de licență. 

 
Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri: 

1. Discount-ul  de fidelizare, oferit membrilor CCIA Arad – 10%. 
2. Discount-ul legat de momentul înscrierii – 10% dacă se achită taxa integral 
3. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie/instituție – 10% dacă se 

înscriu mai mult de 2 angajați. 
NOTĂ : Reducerile nu se cumulează . 

 
 

 
Pentru o organizare eficientă vă rugăm să confirmați înscrierea Dumneavoastră la curs, la adresele 
de email ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro. Detalii suplimentare la telefon: 
0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200, persoană de contact prof. Carmen Marinela 
Crișan. 
 
Vă așteptăm cu drag! 
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