
 
                 
                 

                                                                                                                         

  

 
                                                                                                                                                

 

 
 
 
 

 5 MOTIVE PENTRU CARE SA ALEGI ACEST CURS:  

1. Cauti modalitati pentru dezvoltarea ta ca trainer sau pur si simplu simti ca ai 

potentialul de a deveni un bun trainer 

2. Vrei siguranta unui curs care sa iti implineasca dezvoltarea ca trainer 

3. Iti doresti sa experimentezi ca sa excelezi 

4. Vrei sa sustii prezentari cu impact si sa iti depasesti frica de a vorbi in public 

5. Trainerul acestui program a instruit si a certificat ANC peste 250 de traineri. 

 

CERTIFICAREA ANC (fosta CNFPA) 

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse şi 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de 

ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) 

Participantii la program vor primi la sfarsitul acestuia, in urma unui examen, o 

diploma de CERTIFICARE CA FORMATOR SPECIALIST.  

Diploma este recunoscuta si la nivel European. 



 
                 
                 

                                                                                                                         

  

CUI II ESTE ADRESAT PROGRAMUL? | GRUPUL TINTA: 

Acest program a fost gandit si este adaptat pentru urmatoarele grupuri de 

participanti: 

 Traineri debutanti care doresc sa se initieze in acest domeniu 

 Traineri practicanti care doresc sa isi rafineze/certifice competentele 

 Manageri preocupati de modalitatile de crestere a performantei prin abordarea 

constienta si competenta a procesului de invatare in cadrul echipei. 

 Specialisti intr-un domeniu tehnic care sunt implicati in transferul de competenta 

catre colegii lor. 

REPERE DIN AGENDA: 

 
Ce este si cum sa pregatesti un program de formare: 

 Ce este un training. Care este diferenta dintre un program de formare si o 
interventie de genul:  training, coaching, mentoring, etc. 

 Ce este o competenta, cum si in ce conditii isi dezvolta adultii competentele. 

Cum invata adulti. 

 Cum sa realizezi o analiza a nevoilor de formare. Ce instrumente poti folosi 

pentru acesta. 

 Cum sa iti stabilesti obiectivele de formare si sa alegi cele mai potrivite modalitati 

de a le atinge. 

 Cum sa concepi activitatile pentru o formare. Pregatirea materialelor unui curs. 

 

Cum sa sustii un training cu impact  

 Metode si tehnici pentru a creea interactivitate. Modalitati de a transforma 

mesajul pe care vrem sa il oferim intr-un mod interactiv.  

 Comunicarea si comportamentele necesare pentru a facilita invatarea si 

performanta.  

 Cum sa transformi situatiile din training in oportunitati de invatare.  

 Tipuri de participanti si modalitati de gestionare a situatiilor diverse. 

 

Evaluarea unui training 

 Cum sa monitorizezi, evaluezi progresul in cadrul unui program de formare. 

 Evaluare pe progres versus evaluarea pe standard.  

 Instrumente si tehnici de evaluare. 



 
                 
                 

                                                                                                                         

  

 

Dezvoltarea personala a formatorului 

 De ce sa fii tot timpul un trainer in formare? 

 Tipuri de traineri / consultanti in invatare 

 Trainerul-model de bune practici? 

 

INTERACTIVITATEA CURSULUI | ORARUL SESIUNILOR DE TRAINING: 

 

 

LOCATIA | PERIOADA DE DESFASURARE:  
 

Locatia : Timisoara. Hotel Lido 

Perioada de desfasurare:  

Partea teoretica: 

Modul 1 (2 zile) –  24-25 septembrie 2016 

Modulul 2 (2 zile) – 08-09 octombrie 2016 

 

Partea practica: 

Intre cele doua modul se desfasoara activitatea practica, activitate in care fiecare 

participant va lucra sub supervizarea trainerului programului pentru conceperea unei 

sesiunii de formare. 

 

Examenul de certificare: 10 octombrie 2016 

Metode folosite in cadrul program 
de training 

Total 

 
100% 

 

Prezentare 

Invatarea experentiala:        

 Facilitare; Exercitii, Studii de caz 

 Jocuri de rol; Simulari, Autoevaluari 

30% 

   

70% 

09:00- 10:45 sesiunea I 

10:45- 11:00 pauza de cafea 

11:00- 13:00 sesiunea II 

13:00- 14:00 pauza de masa 

14:00- 15:30 sesiunea III 

15:30-15:45 pauza de cafea 

15:45-17:00 sesiunea IV 



 
                 
                 

                                                                                                                         

  

VALOAREA SI SERVICII:  
 

Valoarea programului este de: 280 euro per persoana  

Conform legislatiei in vigoare acest program este scutit de TVA

     TARIFUL INCLUDE:  

 4 zile curs (2+2 zile) + supervizare partea practica; 

 Examenul de certificare + Taxa de examen  

 Diploma de absolvire a programului 

 Pauzele de cafea 

 Kit-ul participantului (suportul de curs, CD cu mini-sesiunile filmate)

 

      TARIFUL NU  INCLUDE:  Masa de pranz 
 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE: (in copie) 
 

1. Carte identitate 

2. Diploma studii universitare sau adeverinta  

3. Certificat de nastere 

4. Certificat casatorie/divort (pentru a se dovedi schimbarea numelui unde e 

cazul) 

 

CONDITIE DE PARTICIPARE: absolvent de studii superioare



 

 

 

TRAINERII PROGRAMULUI:  
 

 
 

Nicu are o experienta practica de peste 10 ani in training si consultanta.  

Studii si certificari: 

 UVT, Facultatea de Filosofie 

 UVT, Master european in educatia adultilor 

 Formator de Formatori certificat de ANC (2006),  

 Licentiat pentru utilizarea Predictiv Index (instrument de analiza 

comportamentala) 

 Licentiat in utilizarea metodei PRO Customer.  

 

Expertiza ca formator de formatori: 7 ani, peste 250 de traineri certificati. 

A sustinut programe personalizate de FORMATOR pentru urmatoarele 

companii:  ATOS, Zoppas, Yazaki, Aeroportul International Timisoara, 

Serviciul de Ambulanta Judetean Timis, Programul Biblionet, EOS Romania, 

Toastmasters Timisoara, Lasting. 

 

Expertiza ca trainer si consultant: managementul performantei, vanzari si 

customer suport, dezvoltarea sistemelor si proceselor organizationale,  

programe de soft-skills.  

 

Premii: 

In 2008 a castigat premiul ‘Cea mai buna prezentare la Business-Edu, cu 

tema Tehnici de intervievare comportamentala, in conferinta de Resurse 

Umane.  A participat in continuare ca speaker in evenimente de business, iar 

in 2013 s-a situat in top 10 cei mai populari speakeri din Romania in 

evenimentele Business Days. 

Are in portofoliu peste 50 de companii nationale si multinationale in care a 

sustinut peste 300 programe de training si consultanta. 

Companii pentru care a sustinut programe de consultanta si training 

(selectie): 

Continental Automotive, Bog'art Building Management, BCR, Dacia-Renault, 

Danone, Holcim, Imobiliare.ro, Ital-Kol, Mewi, Raiffeisen, UPC, Takata, Valeo, 

VBH, Yazaki, Zoppas. 

Nicu Zegheanu, 39 ani,  

Consultant, Trainer si Speaker 

 



 

 

 

Călin Iepure, Public Speaker, Trainer & Facilitator  

Campion al României la Public Speaking in 2011, Călin este un IT-ist devenit 
Professional Public Speaker și Trainer Certificat, facilitator si trainer Speaker 
Mastery Bootcamp University, master facilitator Elite School, trainer Powerful 
Business Persuasion® și unul dintre fondatorii primului club de Public 
Speaking din Romania.  
 
Pasiunea pentru vorbitul în public și-a descoperit-o în cadrul 
organizației Toastmasters, organizație pe care chiar a 
coordonat-o ca și Guvernator al României.  
 
Este specializat în domenii conexe precum: persuasiune și 
arta influențării, leadership, networking, antreprenoriat, 
marketing online, management și îmbunătățirea proceselor 
de vânzare. Este certificat LAB Profile - Profilul Lingvistic si 
Comportamental derivat din Psiholingvistica si NLP.  
 
În cadrul Business Days – cel mai important eveniment de Business din 
România – Călin moderează cele 4 conferințe alături de Mihaela Tatu. El 
coordonează și Speaker Support Group, asistând, motivând și sprijinind 
speakerii să-și dezvolte potențialul în arta de a vorbi în public și de a avea 
impact maxim.  

Clienți si parteneri care îl recomandă pe Călin:  

          
 
 

 

 

 

 


