
Metodologia de instruire aplicată 

Participanți 

Pentru înscrieri: 

Contactați-ne pe e-mail 
office@e-trainings.ro sau 

la telefon 021 313 01 64 

 

 

 

 

Curs FORMATOR 

Numele cursului: Formator 
Detalii: Curs autorizat în Baza OG 129/2000 republicată 

Perioada de desfășurare: 9.05-20.05.2016 
Locația de desfășurare: București, Calea Plevnei 139, corp B, camera 17, sector 6 

Tarif curs: 300 lei/participant 
Se pot acorda reduceri pentru mai mulți participanți înscriși pe același 
talon de înscriere. 

Atenție: Doar pentru această serie de curs furnizorul de formare profesională 

EUROTRAINING SOLUTION susține o parte din cheltuieli din surse 
proprii, pentru a pregăti experți formatori POCU. 
Grupa maximă: 10 persoane 

Servicii incluse: Servicii de instruire. Suport de curs pe CD. 
Servicii de consultanță pentru realizarea proiectului susținut la 
examinarea finală. 

Costuri examinare și emitere certificat 
absolvire recunoscut la nivel național: 

50 lei/participant 

 

 
 

Durata cursului: 60 ore din care: 
 Instruire teoretică: 24 ore Instruire practică: 36 ore 

 

9.05.2016 10.05.2016 11.05.2016 12.05.2016 13.05.2016 

6 ore 
Instruire teoretică 

Se desfășoară la 
sediul furnizorului de 

formare 

Instruire practică 
Studiu individual, 

activități practice la 
sediul angajatorului, 
consultanță la sediul 

formatorului 

6 ore 
Instruire teoretică 

Se desfășoară la 
sediul furnizorului de 

formare 

Instruire practică 
Studiu individual, 

activități practice la 
sediul angajatorului, 
consultanță la sediul 

formatorului 

Instruire practică 
Studiu individual, 

activități practice la 
sediul angajatorului, 
consultanță la sediul 

formatorului 
 

16.05.2016 17.05.2016 18.05.2016 19.05.2016 20.05.2016 

6 ore 
Instruire teoretică 

Se desfășoară la 
sediul furnizorului de 

formare 

Instruire practică 
Pregătirea proiectului 

de absolvire,  
consultanță la sediul 

formatorului 

6 ore 
Instruire teoretică 

Se desfășoară la 
sediul furnizorului de 

formare 

Instruire practică 
Pregătirea proiectului 

de absolvire, 
consultanță la sediul 

formatorului 

Instruire practică 
Examen extern 

Ședință de 
consultanță la sediul 

formatorului 
Examinare la sediul 

formatorului 
 
 

Ocupația de Formator asigură competențele necesare persoanelor care doresc să desfășoare activități de instruire 
în cadrul programelor de formare profesională autorizate în baza OG 129/2000 republicată. Competențele 
transferate prin instruirea de la cursul Formator sunt descrise în standardul ocupațional Formator (pregătirea 
programului/stagiului de formare, pregătirea formării practice, realizarea activităților de formare, evaluarea 
participanților la formare, evaluarea programului/stagiului de formare). 

 
 
Participanții sunt îndrumați ca prin activități practice să parcurgă subiectele prezentate în cadrul 
cursului, fiind implicați activ în toate sesiunile de instruire (actori în cadrul jocurilor de rol, membrii activi 
în grupuri de discuți sau grupuri de analiză pentru studiile de caz prezentate etc.).   
 
 
Pot deveni Formatori doar persoane care au finalizat studiile superioare cu examen de licență. 
Pentru a aplica la pozițiile de experți formare din cadrul proiectelor POCU, certificatul de absolvire al cursului de 
Formator este absolut necesar.  

S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. 
 

București, Calea Plevnei nr. 139 
office@ e-trainings.ro www.e-trainings.ro 

9.05-20.05.2016 

București, Calea Plevnei 139 

Înscrieți-vă acum! 
office@ e-trainings.ro 

Tel: 021 3130164 

STRUCTURA CURSULUI 

DESCRIEREA CURSULUI 

mailto:office@e-trainings.ro

