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Cine suntem
În 2005 Sind Tour Operator a
înfiinţat Departamentul de Formare
Permanentă, departament specializat
pe organizarea şi susţinerea de
cursuri acreditate de Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului. Acest departament vine
în sprijinul dvs. prin programe de
training pentru angajaţi pe diferite
domenii: economie, management,
comunicare, protecţia muncii, etc.
Cursurile se ţin în locaţii atent
selecţionate dispunând de săli de
conferinţe dotate cu tehnologie
de ultimă oră. Lectorii noştri sunt
profesori în cadrul Academiei de
Studii Economice, profesori ai altor
universităţi, ingineri pentru cursurile
din domeniul tehnic, dar şi lectori
invitaţi de la universităţile din
străinătate sau lectori pe care chiar
organizaţia dumneavoastră îi poate
solicita.

Strategie
info-eu.ro vă pune la dispoziţie
cursuri de calificare şi perfecţionare,
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în funcţie de cerinţele şi necesităţile
dumneavoastră.
Am selectat o gamă variată de
cursuri ce vă permit să vă îmbogăţiţi
cunoştinţele sau să vă reprofilaţi
pe domenii noi. În contextul actual
considerăm că este vital ca studiile
să nu stagneze la nivelul iniţial al
încadrării în muncă, ci acestea trebuie
să fie în pas cu vremurile aflate la
rândul lor într-o schimbare şi miscare
continuă.
Vă punem la dispoziţie locaţii variate
pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor curente de deplasare sau de
a îmbina utilul cu plăcutul.
Vă aşteptăm cu plăcere!

Management
Încă de la înfiinţare calitatea
serviciilor s-a bazat pe conceptul
Total Quality Management (TQM).
Acest concept se fundamentează în
ideea că performanţa în atingerea
unei calităţi superioare este realizată
doar prin implicarea cu perseverenţă
a întregii organizaţii în procese de
îmbunătăţire permanentă.
Obiectivul unei companii ce se
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CUPRINS

DESPRE NOI

DESPRE NOI

DESPRE NOI
bazează pe acest concept este
creşterea eficienţei şi eficacităţii
în satisfacerea clienţilor. Pentru
a îndeplini acest obiectiv Sind
Tour Operator pune la dispoziţia
angajaţilor săi un set de programe
pentru training şi specializare,
programe ce duc la creşterea calităţii
serviciilor.

formată din tineri gata să canalizeze
toată energia către un singur scop,
acela de a servi clientul.

Un alt factor important în stabilirea
obiectivului este menţinerea
tehnologiei la zi, implementarea şi
dezvoltarea continuă a standardelor
de calitate.

Experienţa pe linie sindicală
ne-a învăţat că fiecare turist în
parte este special. Astfel am
reuşit să dezvoltăm un sistem de
personalizare a serviciilor bazat
pe flexibilitate, o ofertă bogată
şi un portofoliu de parteneri cu
experienţă pe piaţă. Toate acestea
sunt disponibile end-userului cu
ajutorul unor tehnologii avansate.

Istoric
Sind Tour Operator este o companie
în plină dezvoltare ce doreşte să
pună la dispoziţia corporaţiilor un
pachet de servicii personalizate
care să satisfacă toate cerinţele pe
segmentele propuse.

Cu toate acestea, profesionalismul
este prioritar, fiind susţinut printrun program de training periodic,
făcând din Sind Tour Operator nu
doar o agenţie de turism, ci un
consilier pentru călătoriile clientului.

Sind Tour Operator a fost creat în
2003 având ca parteneri sindicatele
din sistemul energetic şi “Federaţia
Energia Mileniului III şi Univers”,
însumând 40000 de membri în 2006.
Echipa SIND TOUR OPERATOR este
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A. ADMINISTRATIE

ADMINISTRAŢIE
CUPRINS

A. ADMINISTRATIE

REGISTRUL ELECTRONIC
DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR

40 ORE

A01

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează acelor persoane care sunt
numite de conducătorul instituției pentru
a gestiona activitatea de resurse umane
sub aspectul „REGISTRULUI ELECTRONIC DE
EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR”.

l Înregistrarea încetării contractelor
individuale de muncă în registrul de evidenţă
a salariaţilor;
l Efectuarea corecţiilor în registrul de evidenţă
a salariaţiilor;
l Modalităţi de transmitere a registrului de
evidenţă a salariaţiilor, potrivit modificărilor
aduse de H.G. nr. 500/2011 şi de H.G. nr.
1105/2011;
l Studii de caz.

OBIECTIVE
l Cunoașterea reglementărilor legislative
referitoare la evidența muncii desfășurate în
baza unui contract individual de muncă;
l Cunoașterea aplicației REGES;
l Conștientizarea importanței gestionării
corecte a muncii desfășurate în baza unui
contract individual de muncă.

TEMATICĂ
l Instalarea aplicaţiei Revisal 5;
l Utilizarea aplicaţiei Revisal 5;
l Înregistrarea angajărilor şi a modificării
elementelor contractului individual de
muncă;
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
07.02 – 12.02.2016;
05.06 – 12.06.2016;
13.03 – 18.03.2016;
24.07 – 29.07.2016;
17.04 – 22.04.2016;
14.08 – 19.08.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 800 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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A. ADMINISTRATIE

MANAGEMENTUL DE CAZ
ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

40 ORE

A02

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează acelor persoane care
sunt numite ca și conducător al instituției, șef
de serviciu management de caz, persoane
cu funcții de conducere la nivel de instituție,
manageri de caz, responsabili de caz, asistenți
sociali din cadrul ONG, DGASPC, primării,
domeniul sanitar.

TEMATICĂ
l Prezentarea legislației;
l Descrierea metodei;
l Cine este managerul de caz/responsabilul de
caz;
l Instrumente de lucru specifice;
l Aplicații practice, joc de rol;

OBIECTIVE

l Studii de caz.

l Cunoașterea reglementărilor legislative
referitoare la managementul de caz în
asistență socială;
l Cunoașterea standardelor referitoare la
managementul de caz în asistență socială;
l Conștientizarea importanței aplicării corecte
a managementului de caz.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
COST: 800 lei
DATE DE DESFĂŞURARE:
13.03– 18.03.2016;
07.08 – 12.08.2016;
08.05– 13.05.2016;
04.09 – 09.09.2016;
19.06 – 24.06.2016;
13.11 – 18.11.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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A. ADMINISTRATIE

SUPERVIZARE
ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

40 ORE

A03

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează acelor persoane care
sunt numite ca și conducător al instituției, șef
de serviciu management de caz, persoane
cu funcții de conducere la nivel de instituție,
manageri de caz, responsabili de caz, asistenți
sociali din cadrul ONG, DGASPC, primării,
domeniul sanitar.

OBIECTIVE

l Prezentarea legislației ce reglementează
supervizarea internă și externă;
l Descrierea supervizării și a avantajelor
acesteia;
l Cine este supervizorul și ce roluri are;
l Instrumente de lucru specifice intervenției
pe caz prin prisma supervizării;
l Aplicații practice, joc de rol;
l Studii de caz.

l Cunoașterea reglementărilor legislative
referitoare la supervizarea în asistență
socială;
l Cunoașterea standardelor referitoare la
supervizare în asistență socială;
l Definiții și exemple de bune practici în ceea
ce privește supervizarea;
l Conștientizarea importanței supervizării
individuale, de grup, de serviciu.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
21.02 – 26.02.2016;
17.07 – 22.07.2016;
10.04 – 15.04.2016;
24.07 – 29.07.2016
08.05 – 13.05.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 700 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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40 ORE

A04

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează acelor persoane care sunt
numite ca și conducător al instituției, șef de
serviciu, șef de birou, în general persoane cu
funcții de conducere.

OBIECTIVE
l Cunoașterea reglementărilor legislative
referitoare la managementul instituțiilor
sociale;

TEMATICĂ
l Noțiuni de management;
l Serviciile sociale, organizare și dezvoltare;
l Manager și supervizor;
l Instrumente de lucru specifice
managementului instituțiilor de asistență
socială;
l Aplicații practice, joc de rol;
l Studii de caz.

l Cunoașterea standardelor calitative asistență
socială;
l Definiții și exemple de bune practici în ceea
ce privește implementarea standardelor de
calitate;
l Conștientizarea importanței respectării
standardelor calitative.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
COST: 800 lei
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
24.07 - 29.07.2016;
10.04 - 15.04.2016;
14.08 - 19.08.2016
05.06 - 10.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18
Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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A. ADMINISTRATIE

MANAGEMENT
ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A. ADMINISTRATIE

OPTIMIZAREA COMUNICĂRII
ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

40 ORE

A05

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează acelor persoane care
sunt numite ca și conducător al instituției, șef
de serviciu management de caz, persoane
cu funcții de conducere la nivel de instituție,
manageri de caz, responsabili de caz, personal
din cadrul ONG, DGASPC, primării, domeniul
sanitar, administrație, etc.

l Principii de bază în NLP. Aplicarea în practică
a principiilor NLP. Eficientizarea comunicării
în baza NLP;
l Relații publice. Responsabilitate
interinstituțională. Tehnici de negociere.
Dezvoltarea de rețele;
l Identificarea abilităților de comunicare
interpersonală. Dezvoltarea abilitaților de
comunicare interpersonală;

OBIECTIVE
l Participanții vor cunoaște principiile de bază
în programarea neuro-lingvistică;
l Comunicare instituțională; Participanții vor
cunoaște mijloace și tehnici moderne de
comunicare interinstituțională;

l Identificarea resurselor personale. Evaluarea
resurselor personale. Ierarhizarea resurselor
personale.

l Dezvoltarea abilităților de comunicare
interpersonală; Participanții își vor dezvolta
abilități de comunicare interpersonală;
l Managementul stresului; Participanții vor
cunoaște metode și evaluare a nivelului
de stres și tehnici de gestionare a efectelor
burn-out;
l Utilizarea eficientă a potențialului propriu;
Participanții vor putea să conștientizeze și să
acceseze resursele personale.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
20.03 - 25.03.2016;
10.07 - 15.07.2016;
22.05 - 27.05.2016;
11.09 - 16.09.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 700 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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40 ORE

A06

PARTICIPANŢI

l Aspecte abordate: identificarea nevoilor de
finanţare, planificarea proiectului, valorificarea
rezultatelor proiectului;

Programul se adresează reprezentanților
instituțiilor publice locale și centrale, IMM-urilor,
atât coordonatorilor, cât și asistenților de proiecte,
precum și tuturor celor ce doresc să dezvolte
proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale,
precum și persoanelor care doresc să lucreze în
domeniul proiectelor cu finanțare europeană.
Informațiile primite la acest curs vă vor ajuta și
mai mult în cazul în care doriți să aplicați pentru
finanțare europeană prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

l Elaborarea cererii de finanţare în cadrul
programelor cu finanţare nerambursabilă
– definirea obiectivelor şi grupului ţintă ale
proiectului, stabilirea şi planificarea activităţilor,
stabilirea echipei de proiect, realizarea
bugetului proiectului;

OBIECTIVE
l Cunoașterea cadrului programatic și
instituțional de accesare a fondurilor europene
în România;
l Cunoașterea normelor legislative naționale
și europene în domeniul accesării fondurilor
europene;
l Identificarea tipului de program operațional
necesar și specific organizației;
l Scrierea cererii de finanțare;
l Cunoașterea etapelor realizării unui proiect;
l Cunoașterea regulilor de monitorizare și
control;
l Cunoașterea politicilor de achiziții publice
necesare derulării proiectelor.

TEMATICĂ
l Oportunităţi de finanţare din fonduri europene
nerambursabile în România conform cu nevoile
de dezvoltare a instituţiei;
l Paşii necesari pentru obţinerea unei finanţări
nerambursabile;
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l Implementarea proiectelor finanţate –
legislaţie aplicabilă, contractul de finanţare,
organizarea şi derularea activităţilor proiectului,
managementul financiar al proiectelor,
monitorizarea, evaluarea şi raportarea
progresului, gestiunea resurselor umane,
informarea şi publicitatea, derularea achiziţiilor
publice;
l Vor fi prezentate exemple de bune practici,
precum şi numeroase exemple, se va utiliza
ghidul solicitantului, cursul având un pronunţat
caracter practic.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
COST: 800 lei
DATE DE DESFĂŞURARE:
19.06 - 24.06.2016;
04.09 – 09.09.2016;
24.07 - 29.07.2016;
16.10 – 21.10.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18
Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro
Web: www.info-eu.ro
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A. ADMINISTRATIE

ACCESARE ȘI IMPLEMENTARE
PROIECTE EUROPENE - FSE

A. ADMINISTRATIE

DEZVOLTARE COMUNITARĂ
ȘI ECONOMIE SOCIALĂ

40 ORE

A07

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE

Dezvoltarea comunitară poate fi o
soluție pentru diminuarea decalajelor,
fiind implementată de actorii implicați ai
comunităților. Ea cere identificarea problemelor
comune, răspuns comunitar, parteneriat în
rețea. Cursul se adresează tuturor celor care
doresc să se implice în dezvoltarea durabilă
a comunităților din care fac parte, fie din
perspectiva autorităților, fie din cea a altor
actori locali.

TEMATICĂ

l Participanții vor dobândi cunoștințe privind:
l Identificarea problemelor comunității –
Scanarea contextului. În această etapă
este foarte importantă relaţia; directă cu
comunitatea;
l Analiza – determinarea specifică a problemei,
cu date şi statistici din comunitate;
l Rezolvarea problemei. Acţiunea pentru
rezolvarea problemei prin implicarea
de oameni şi instituţii identificate ca
responsabile prin negociere, confruntare şi
presiune;
l Crearea unor grupuri de iniţiativă pe termen
lung capabile să abordeze pe viitor alte
probleme sau nevoi din comunitate.

l Evaluarea receptivităţii comunităţii;
l Identificarea reţelei de relaţii în comunitate;
l Realizarea profilului comunităţii;

DETALII

l Planificarea comunitară;
l Acţiunea comunitară;
l Planificarea strategică;
l Implementarea planului strategic;
l Evaluarea (procesului de dezvoltare
comunitară și a evoluției comunităţii;
l Metodele de intervenție specifice dezvoltării
comunitare;
l Întreprinderile sociale;
l Responsabilitatea Socială a Corporaţiilor;
l Corporaţiile de dezvoltare comunitară.
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DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Evaluare practică –
proiecte pe echipe de lucru
DATE DE DESFĂŞURARE:
19.06 - 24.06.2016;
16.10 - 21.10.2016;
24.07 - 29.07.2016;
04.12 - 9.12.2016
04.09 - 09.09.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 800 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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40 ORE

A08
conflictelor, Oferirea de feedback participanţilor la
formare;

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează tuturor celor care își doresc
dezvoltarea abilităților de formare și coordonare
a echipelor de lucru. Formarea și coordonarea
echipelor cad în sarcina persoanelor cu atribuții de
conducere dar și la nivelul coordonării de activități în
cadrul unor proiecte de scurtă durată. Programul se
adresează reprezentanților instituțiilor publice locale
și centrale, IMM-urilor, atât coordonatorilor, cât și
asistenților de proiecte, precum și tuturor celor ce
doresc să dezvolte o carieră în domeniul formării.

l Evaluarea participanţilor la formare (Aplicarea
probelor şi instrumentelor de evaluare,
Organizarea sesiunilor de evaluare, Înregistrarea
rezultatelor evaluării şi elaborarea raportului
privind programul/activitatea de formare);
l Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de
formare;
l Marketing-ul formării (Identificarea nevoilor
organizaţionale de formare, Promovarea
programelor de formare);

l Să identifice nevoile de formare;

l Proiectarea programelor de formare (Stabilirea
scopului şi a obiectivelor formării, Identificarea
resurselor necesare pentru un program de
formare, Elaborarea materialelor suport pentru
formare);

l Să utilizeze eficient limbajul verbal, nonverbal şi
paraverbal;

l Stabilirea strategiei şi construirea programului de
formare;

l Să definească obiectivele de formare și activităţile
care să ducă la îndeplinirea lor;

l Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
(Negocierea programului de formare, Constituirea
unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor
suplimentare);

OBIECTIVE

l Să faciliteze învăţarea pe parcursul şi după finalul
programului de formare;
l Să evalueze programele de formare;

DETALII

l Să evalueze și promoveze programele de formare.

TEMATICĂ
l Pregătirea formării (Definirea obiectivelor formării,
Proiectarea activităţilor de formare, Construirea
situaţiilor de învăţare);
l Organizarea activităţilor de formare, Organizarea
spaţiului în care are loc formarea, Pregătirea
suportului de curs şi a materialelor auxiliare;
l Realizarea activităţilor de formare (Informarea
participanţilor privind activităţile de formare,
Motivarea participanţilor la formare);
l Facilitarea activităţilor de învăţare, Rezolvarea
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INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Prezentare practică
individuală
DATE DE DESFĂŞURARE:
21.02 - 26.02.2016;
24.07 - 29.07.2016;
13.03 - 18.03.2016;
04.09 - 9.09.2016;
08.05 - 13.05.2016;
11.12 - 16.12.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 800 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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A. ADMINISTRATIE

FORMARE DE FORMATORI

A. ADMINISTRATIE

SERVICII SOCIALE
ȘI ECONOMIE SOCIALĂ

40 ORE

A09

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE

Cursul se adresează atât specialiștilor din
domeniul social (asistenți sociali, psihologi,
sociologi, etc) cât și celor care din perspectiva
postului pe care îl ocupă în administrația locală
sau alt domeniu, își doresc să contribuie la
rezolvarea problemelor sociale din comunitate.
Cursul oferă doritorilor posibilitatea de a
dobândi competențe, aptitudini și deprinderi
care să îi ajute în dezvoltarea de întreprinderi
sociale, domeniu aflat încă în fază incipientă în
România.

TEMATICĂ

l Identificarea oportunităţii în vederea alegerii
ideii de afaceri;
l Analiza fezabilităţii ideii de afaceri;
l Întocmirea planului de afaceri;
l Atragerea finanţării pentru start-up;
l Iniţierea demersurilor pentru înregistrare
legală;
l Achiziţionarea bazei materiale;
l Pregătirea resurselor umane, demararea
activităţii.

l Identificarea oportunităților de piață;
l Conturarea ideii de afacere;
l Planificarea strategică;

DETALII

l Înregistrarea juridică a structurii de
economie socială;
l Gestionarea actelor și documentelor;
l Evaluarea performanțelor personalului;
l Controlul riscurilor;
l Stabilirea obiectivelor sociale pentru afacere;
l Mobilizarea resurselor necesare
implementării planului social;
l Coordonarea activităților sociale;
l Monitorizarea implementării planului social;
l Derularea relațiilor contractuale curente.

INFO-EU

INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Evaluare practică –
prezentarea unui proiect pe echipe
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
18.09 - 23.09.2016;
15.05 - 20.05.2016;
16.10 - 21.10.2016
10.07 - 15.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 800 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Cursul se adresează acelor persoane care
sunt numite ca și conducător al instituției, șef
de serviciu management de caz, persoane
cu funcții de conducere la nivel de instituție,
manageri de caz, responsabili de caz, personal
din cadrul ONG, DGASPC, primării, domeniul
sanitar, administrație, etc.

OBIECTIVE

40 ORE

A010

TEMATICĂ
l Mijloace și tehnici moderne de comunicare
interinstituțională;
l Metode, tehnici și instrumente moderne de
lucru în asistență socială internațională;
l Metode, tehnici și instrumente de lucru în
asistență socială tradițională;
l Metode, tehnici și instrumente de lucru în
asistență socială actuală;
l Instrumentarea documentației în
managementul de caz.

l Comunicare instituțională; Participanții vor
cunoaște mijloace și tehnici moderne de
comunicare interinstituțională;
l Participanții vor cunoaște metode, tehnici și
instrumente moderne de lucru în asistență
socială internațională;
l Participanții vor cunoaște metode, tehnici
și instrumente de lucru în asistență socială
tradițională;
l Participanții vor cunoaște metode, tehnici
și instrumente de lucru în asistență socială
actuală;
l Participanții vor cunoaște importanţa
utilizării metodelor, tehnicilor și
instrumentelor de lucru, prin prisma
documentării corecte, pentru crearea
unui mediu propice stabilirii unui plan de
management de caz;
l Participanții vor implementa aplicații
practice și joc de rol.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
18.09 - 23.09.2016;
24.04 - 29.04.2016;
06.11 - 11.11.2016
10.07 - 15.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 800 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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A. ADMINISTRATIE

METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE
MODERNE DE LUCRU
ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

F. TRAINING

STRATEGII DE FIRMA COMERCIALA
- PERFECTIONARE -

5 ZILE

F001
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F. TRAINING

SINDICALE
CUPRINS
B 01 - CODUL EUROPEAN AL MUNCII ŞI
SECURITĂŢII SOCIALE
B 02 - COMUNICARE ŞI DIPLOMAŢIE
PUBLICĂ
B 03 - CONFLICTELE DE MUNCĂ
B 04 - DREPTURI SINDICALE
B 05 - LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
ACTUALIZATĂ - DREPTUL MUNCII
B 06 - LEGISLAŢIE O.I.M. (ORGANIZAŢIA
INTERNAŢIONALĂ A MUNCII)
B 07 - MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI:
STILURI, TIPURI ŞI COMPETENŢE
B 08 - ORGANIZAREA ŞI COMUNICAREA
ACTIVITĂŢILOR DE MEDIERE
SOCIALĂ
B 09 - STATUTELE DE SINDICAT
B 10 - DELEGAT SINDICAL
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F. TRAINING

CODUL EUROPEAN AL MUNCII
ŞI SECURITĂŢII SOCIALE

36 ORE

B01

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI

l Elaborarea de strategii, politici şi proceduri
specifice ce vor asigura respectarea legislaţiei
muncii în vigoare;

Membri, lideri şi vicelideri de sindicat.

l Concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea
abaterilor disciplinare şi soluţionarea
acestora, precum şi soluţionarea cererilor/
plângerilor angajaţilor;

TEMATICĂ
l Relaţia dintre lege, contractul colectiv de
muncă şi contractul individual de muncă;

l Acordarea de consultanţă de specialitate
departamentelor, managerilor şi specialiştilor
de resurse umane din cadrul instituţiei
în vederea aplicării corecte şi la timp a
prevederilor legale în domeniul muncii.

l Legea nr. 371-2005 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
65/2005 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 53/2003;
l Contractul colectiv de muncă unic la nivel
naţional;
l Implicaţii asupra raportului patronat-salariaţi
la nivel de unitate;
l Contractul individual de muncă;
l Clauze obligatorii, clauze facultative, clauze
interzise.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
20.03 - 25.03.2016;
10.07 - 15.07.2016;
24.04 - 29.04.2016;
04.09 - 09.09.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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36 ORE

B02

PARTICIPANŢI
Funcţionari publici.

OBIECTIVE
l Prezentarea unei noi viziuni asupra
comunicării interpersonale;
l Adaptarea comunicării la factorii externi;
l Introducere în comunicare şi cum este
aceasta influenţată de emoţii;

TEMATICĂ
l Influenţa noilor tehnologii de comunicare;
l Cultură şi comunicare în organizaţii;
l Modelarea mentalităţii de învingător;

l Perfecţionarea abilităţilor de comunicare
interpersonală şi negociere;
l Creşterea fidelităţii faţă de organizaţia de
apartenenţă;
l Prevenirea şi aplanarea conflictelor
cu ajutorul comunicării, negocierii şi
diplomaţiei.

l Tehnici de comunicare apelabile în relaţiile
interpersonale;
l Aplicaţii ale programării neurolingvistice
şi analizei tranzacţionale în relaţiile
interpersonale;
l Comunicarea nonverbală;
l Cum comunicăm pentru a convinge;
l Principii, reguli şi tehnici de negociere;
l Particularităţi ale negocierii;
l Testarea potenţialului şi a abilităţilor de
negociere în maniera diplomatică.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
03.04 - 8.04.2016;
24.07 - 29.07.2016;
12.06 - 17.06.2016;
11.09 - 16.09.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

COMUNICARE
ŞI DIPLOMAŢIE PUBLICĂ

F. TRAINING

CONFLICTELE DE MUNCĂ

36 ORE

B03

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI

l Promovarea și apărarea drepturilor sindicale
este în mare parte o chestiune de educație
sindicală;

Lideri de sindicat.

l Cunoașterea căilor legale de luptă pentru
protejarea drepturilor și combaterea
încălcărilor abuzive ale drepturilor
sindicaliștilor;

TEMATICĂ
l Legea nr. 168/1999 privind soluționarea
conflictelor de muncă;

l Medierea conflictelor de muncă reprezintă
calea către un parteneriat stabil în cadrul
unei societăți.

l Declanșarea conflictelor de muncă;
l Medierea – soluția optimă pentru rezolvarea
conflictelor de muncă;
l Medierea și arbitrajul conflictelor de muncă;
l Conflictele de interese;
l Conflictele de drepturi;
l Conflictele colective și conflictele individuale
de muncă;
l Premisele declanșării unui conflict de muncă;
l Răspunderea juridică pentru încălcarea unor
prevederi legale;
l Soluționarea conflictelor de muncă.

INFO-EU
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
17.04 - 22.04.2016;
09.10 - 14.10.2016;
12.06 - 17.06.2016;
20.11 - 25.11.2016
18.09 - 23.09.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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36 ORE

B04

PARTICIPANŢI
Membri de sindicat, lideri de sindicat.

TEMATICĂ
l Cunoașterea conceptelor juridice și
abordările referitoare la drepturile sindicale;

OBIECTIVE
l Promovarea și apărarea drepturilor sindicale
este în mare parte o chestiune de educație
sindicală. Cunoașterea și respectarea
drepturilor sindicale nu se va putea dezvolta
decât în cazul în care membrii de sindicat
vor fi convinși că este imperios necesar să
cunoască noțiunile, cum și cine sancționează
încălcarea lor. În practică este nevoie
de o abordare multidisciplinară, de un
sistem educaţional democratic, de o rețea
de experți, precum și de o cunoaștere a
principiilor juridice și a taxelor fundamentale
care definesc drepturile sindicale.

l Istoria drepturilor sindicale și filosofia care
stă la baza lor;
l O abordare interdisciplinară a educației
privind drepturile sindicale, menită să ducă
la punerea în aplicare a drepturilor sindicale.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
12.06 - 17.06.2016;
11.09 - 16.09.2016;
24.07 - 29.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

DREPTURI SINDICALE

F. TRAINING

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ
ACTUALIZATĂ - DREPTUL MUNCII

36 ORE

B05

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI

l Cunoașterea obiectivului principal al UE:
crearea Pieței Unice fără bariere comerciale
interne și cu menținerea sau impunerea,
dacă este cazul, a unor nivele comune de
sănătate și de securitate care să permită
circulația liberă a forței de muncă.

Membri, lideri şi vicelideri de sindicat.

TEMATICĂ
l 1989 an de referință la nivel European prin
adoptarea directivei cadru 89/391/CEE, Carta
socială și Programul de acțiune referitor
la punerea în aplicare a cartei comunitare
a drepturilor sociale fundamentale ale
muncitorilor;
l 29 octombrie 1993, crearea Agenției
europene pentru securitate și sănătate în
muncă;
l Obiectivul principal al UE: crearea Pieței
Unice fără bariere comerciale interne;
l Directivele – stabilesc cerințele esențiale de
securitate, sănătate, etc.;
l Standardele armonizate oferă o bază de
conformitate cu cerințele (obligatorii)
formulate în directive;
l Procedurile de atestare și marca de
conformitate – oferă dovada conformității cu
cerințele din directivele UE.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
15.05 - 20.05.2016;
25.09 - 30.09.2016;
03.07 - 08.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Persoane care activează în departamentul
juridic, persoane implicate în activitatea
de conducere a proceselor de contractare
și derulare a contractelor, persoanele din
departamentul de resurse umane, lideri de
sindicate.

TEMATICĂ
l ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII
(O.I.M) - instituţie specializată a Organizaţiei
Naţiunilor Unite cu competenţă generală în
materie de muncă şi securitate socială;
l O.I.M. – scurt istoric, structură, sistem de
reprezentare şi decizie;
l Standardele internaţionale în domeniul
muncii;
l O.I.M. Convenţii fundamentale;
l Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată;
l Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea
sindicală;
l Convenţia nr. 98/1949 privind dreptul la
organizare şi negociere colectivă;
l Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de
remunerare;
l Convenţia nr.105/1957 privind abolirea
muncii forţate;

INFO-EU
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36 ORE

B06

l Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea
(angajare şi profesie);
l Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta
minimă;
l Convenţia nr. 182/1999 privind interzicerea
celor mai grave forme ale muncii copiilor;
l O.I.M. – obiective strategice;
l O.I.M. – recomandări pentru România.

OBIECTIVE
l Cursul se concentrează pe problematica
raporturilor de muncă dintre angajat și
angajator prin prezentarea întregului spectru
juridic ce guvernează aceste raporturi.
Familiarizarea cu noile reglementări din
domeniu.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
13.03 - 18.03.2016;
16.10 - 21.10.2016;
04.09 - 09.09.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

LEGISLAȚIE O.I.M
(ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ
A MUNCII)

F. TRAINING

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI:
STILURI, TIPURI ȘI COMPETENȚE

36 ORE

B07

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE

Personalul administrativ și operativ, personal
din compartimentele de resurse umane,
manageri de la orice nivel ierarhic, directori de
proiecte, șefi servicii, șefi centre.

l Prezentarea unei viziuni asupra
managementului instituțiilor publice;
l Însușirea unor noi concepte și metode
aferente managementului organizațional;
l Dezvoltarea aptitudinilor și a abilităților de a
lucra în echipă;
l Perfecționarea abilităților de comunicare
interpersonală;

TEMATICĂ
l Principii și reguli de management
organizațional arta de a reuși: condiții
esențiale pentru a reuși; strategiile mentale
ale reușitei;

l Creșterea fidelității față de organizația de
apartenență.

l Principii și reguli ale artei de a lucra în echipă;
modelarea mentalității de ÎNVINGĂTOR;
l Comunicarea interpersonală – între teorie
și practică: cunoașterea interlocutorului;
tehnici de comunicare apelabile în relațiile
interpersonale; lobbying-ul ca element al
strategiei de comunicare a unei organizații;
l Aplicații ale programării neurolingvistice
și analizei tranzacționale în relațiile
interpersonale;
l Ce este și ce presupune lucrul într-o
adevărată ECHIPĂ, testarea potențialului și a
abilităților manageriale.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
13.03 - 18.03.2016
24.07 - 29.07.2016;
05.06 - 10.06.2016
09.10 - 14.10.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Oameni ce conduc și activează în medierea
socială.

36 ORE

B08

OBIECTIVE
l Mediatorul desfășoară activități de
documentare, organizare și planificare, de
raportare, precum și activități specifice.
Activitățile specifice constau în facilitarea
comunicării între părți, analiza informațiilor,
analiza conflictului și facilitarea acordurilor
de rezolvare a conflictului.

TEMATICĂ
l Asigurarea condițiilor necesare desfășurării
activității;
l Facilitările comunicării între părți;
l Operarea cu documente;
l Analizarea conflictului;
l Analizarea informațiilor;
l Culegerea de informații;
l Facilitatea acordurilor;
l Încheierea de contracte pentru rezolvarea de
conflicte;
l Redactarea documentelor;
l Planificarea activității de rezolvare a
conflictului.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
20.03 - 25.03.2016;
17.07 - 22.07.2016;
08.05 - 13.05.2016;
06.11 - 11.11.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro

Departamentul de formare permanentă

27

F. TRAINING

ORGANIZAREA ȘI COMUNICAREA
ACTIVITĂȚILOR DE MEDIERE
SOCIALĂ

F. TRAINING

STATUTELE DE SINDICAT

36 ORE

B09

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI

l Profesionalizarea activității sindicale
a parcurs deja câțiva pași. Clasificarea
Ocupațiilor din România (C.O.R.) a fost
completată prin recunoaștere de ocupații din
mediul sindical:

Membri de sindicat, lideri de sindicat.

l Președinte de sindicat;
l Vicepreședinte de sindicat;

TEMATICĂ

l Secretar de sindicat.

l Constituirea, organizarea și funcționarea
sindicatelor (statut, conducere, dobândirea
personalității juridice, patrimoniu, raporturile
cu membrii);
l Reorganizarea și dizolvarea sindicatelor;
l Forme de asociere a sindicatelor.

DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
17.07 - 22.07.2016;
20.11 - 25.11.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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36 ORE

B10

PARTICIPANŢI
Membri, lideri şi vicelideri de sindicat.

OBIECTIVE
l Dezvoltarea competenţelor privind modul
de desfăşurare a şedinţelor de sindicat;
l Dezvoltarea competenţelor privind
problematicile specifice activităţii sindicale;
l Dezvoltarea competenţelor de coordonare,
implementare şi susţinere a structurilor
şi proceselor participative la nivelul
organizaţiei sindicale.

TEMATICĂ
l Întocmirea şi administrarea materialelor
scrise;
l Organizarea şi conducerea şedinţelor de
sindicat;
l Comunicare sindicală;
l Perfecţionarea profesională sindicală;
l Administrarea organizaţiei sindicale;
l Asigurarea serviciilor pentru membrii de
sindicat/organizaţii sindicale;
l Elaborarea politicii sindicale;
l Reprezentarea membrilor de sindicat.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
19.06 - 24.06.2016;
06.11 - 11.11.2016;
25.09 - 30.09.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

DELEGAT SINDICAL

C. ENERGIE

ENERGIE
CUPRINS
C 01 - ELECTRICIAN ECHIPAMENTE
ELECTRICE ŞI ENERGETICE
C 02 - ELECTRICIAN REŢELE ELECTRICE
C 03 - PIAŢA DE ENERGIE ELECTRICĂ
C 04 - LEGEA ENERGIEI ELECTRICE
C 05 - CONTRACTE DE ACHIZIŢIE DE
ENERGIE ELECTRICĂ DE PE PIAŢA
LIBERĂ
C 06 - AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR
DIN PUNCT DE VEDERE AL
NORMELOR DE PROTECŢIE A
MUNCII
C 07 - PREGĂTIRE PENTRU
AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR
(GRADUL I ŞI II, TIPURI DE
AUTORIZAŢII A ŞI B).
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C. ENERGIE

ELECTRICIAN ECHIPAMENTE
ELECTRICE ȘI ENERGETICE

720 ORE

C01

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Absolvenți ai învățământului obligatoriu
raportat la perioada absolvirii acestora,
absolvenți de liceu, tehnicieni, maiștri,
ingineri și subingineri în domeniul energetic,
electrotehnic sau al instalațiilor, lucrători
calificați în domeniul electroenergetic.

l Dezvoltarea competențelor necesare aplicării
cerințelor de calitate la locul de muncă și la
efectuarea autocontrolului muncii prestate;
l Dobândirea aptitudinilor indispensabile
practicării muncii de electrician.

TEMATICĂ
l Comunicarea interactivă la locul de muncă;
l Respectarea NTSM și PSI;
l Aplicarea procedurilor de calitate;
l Asigurarea locului de muncă cu materiale,
echipamente de lucru, scule și dispozitive;
l Montarea aparatelor electrice de joasă
tensiune;

DETALII

l Utilizarea mașinilor electrice;
l Utilizarea instalațiilor de joasă tensiune;
l Întreținerea mașinilor, aparatelor și
instalațiilor de joasă tensiune;
l Executarea circuitelor secundare în
echipamente electrice și energetice;
l Interpretarea schemelor electrice.
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TIPUL CURSULUI: Calificare
DURATA CURSULUI: 720 ore
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
03.04.2016 – 19.08.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 950 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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720 ORE

C02

PARTICIPANŢI
Absolvenți de liceu, tehnicieni, maiștri,
ingineri și subingineri în domeniul energetic,
electrotehnic sau al instalațiilor, lucrători
calificați în domeniul electroenergetic.

OBIECTIVE
l Formarea de competențe profesionale în
domeniul energetic.

TEMATICĂ
l Rețele electrice, stații și posturi de
transformare;
l Electrotehnică;
l Protecții prin relee;
l Mașini electrice;
l Măsurători electrice;
l Studiul materialelor electrotehnice;
l Legislație și mediu;
l Desen tehnic .
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DETALII
TIPUL PROGRAMULUI: Calificare
DURATA CURSULUI: 720 ore
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
07.08.2015 – 23.12.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 950 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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C. ENERGIE

ELECTRICIAN REȚELE ELECTRICE

C. ENERGIE

PIAȚA DE ENERGIE ELECTRICĂ

36 ORE

C03

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează factorilor de conducere,
personal economic, juriști din cadrul agenților
economici din sectorul energiei, personal
din societăți mari consumatoare de energie
electrică sau furnizoare de energie electrică.

l Informarea corectă asupra evoluției pieței de
energie electrică;
l Informarea asupra reglementărilor actuale
din domeniul energiei;
l Identificarea unei structuri optimale a pieței
caracterizată de minimul între costurile de
producție și cele de tranzacție.

TEMATICĂ
l Aspecte generale privind organizarea
pieței en-gros de energie din alte țări și din
România;
l Aspecte de legislație secundară, aspecte
legate de dezvoltarea pe termen mediu a
pieței en-gros de energie electrică;
l Viziunea A.N.R.E.;
l Prezentarea burselor europene de energie;
l Evoluții privind înființarea unei piețe
regionale de energie electrică;
l Cererea și oferta pe o piață regională;
l Intermedierea pe piața regională de energie.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
21.02 - 26.02.2016
06.11 - 11.11.2016
03.07 - 08.07.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 950 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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36 ORE

C04

PARTICIPANŢI
Manageri, juriști, personal economic, alte
persoane interesate.

OBIECTIVE
l Prezentarea generală a Legii energiei
numărul 318/08.07.2003.

TEMATICĂ
l Strategia și politica energetică;
l Programul energetic;
l Atribuții ale ministerului de resort;
l Autoritatea competentă;
l Autorizații, licențe și concesiuni;
l Drepturile și obligațiile care decurg din
autorizația de înființare și din licențe;
l Drepturile și obligațiile titularilor de
autorizații de înființare și de licență asupra
proprietarilor terților;
l Surse regenerabile de energie;
l Prețuri și tarife;
l Infracțiuni și contravenții.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
17.07 - 22.07.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 600 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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C. ENERGIE

LEGEA ENERGIEI ELECTRICE

C. ENERGIE

CONTRACTE DE ACHIZIȚIE
DE ENERGIE ELECTRICĂ
DE PE PIAȚA LIBERĂ

36 ORE

C05

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Manageri de orice nivel ierarhic.

l Inițierea, negocierea și execuția de contracte
legate de:
l Procurarea de bunuri, servicii și
lucrări necesare pentru proiectele
energetice;
l Asigurarea riscurilor de operare
a unităților electrice, pe baza
politicilor practicate pe piața
internațională a energiei pentru
a acoperi toate posibilele daune
materiale, personale și răspunderea
civilă;

TEMATICĂ
l Piața regională, limite și restricții;
l Consumator eligibil pe piața regională;
l Tendințe ale pieței regionale în contextul
politic și economic;

l Contractarea de finanțări
internaționale pentru desfășurarea
proiectelor.

l Cererea și oferta pe piața regională;
l Intermedierile pe piața regională de energie;
l Curbele de sarcină financiară și optimizarea
lor;
l Contractele de achiziție de energie electrică
de pe piața liberă.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
15.06 - 20.06.2016;
09.10 - 14.10.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 800 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Absolvenți de liceu, tehnicieni, maiștri,
ingineri și subingineri în domeniul energetic,
electrotehnic sau al instalațiilor, lucrători
calificați în domeniul electroenergetic.

36 ORE

C06

OBIECTIVE
l Dezvoltarea competențelor necesare aplicării
cerințelor de calitate la locul de muncă și la
efectuarea autocontrolului muncii prestate.

TEMATICĂ
l Normele de protecție a muncii și aplicarea lor
conform specificului locului de muncă;
l Echipamentele și instrumentarul de protecție
din dotare și utilizarea lor corectă, în
conformitate cu reglementările locale;
l Prevederile legislative în domeniul protecției
muncii;
l Normele PSI și aplicarea lor conform
specificului locului de muncă;
l Echipamentele de stingere a incendiilor din
dotare și utilizarea lor corectă și adecvată, în
funcție de natura incendiului;
l Prevederile legislative în domeniul PSI;
l Acordarea primului ajutor în funcție de tipul
accidentului și cu utilizarea unor materiale
sanitare specifice.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 5 zile
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
13.03 - 18.03.2016;
09.10 - 14.10.2016;
05.07 - 10.07.2016;
20.11 - 25.11.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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C. ENERGIE

AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR
DIN PUNCT DE VEDERE AL
NORMELOR DE PROTECȚIE
A MUNCII

C. ENERGIE

PREGĂTIRE PENTRU AUTORIZAREA
ELECTRICIENILOR (GRADUL I ȘI II,
TIPURI DE AUTORIZAȚII A ȘI B)

24 ORE

C07

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Absolvenți de liceu, tehnicieni, maiștri,
ingineri și subingineri în domeniul energetic,
electrotehnic sau al instalațiilor, lucrători
calificați în domeniul electroenergetic.

l Aprofundarea și completarea cunoștințelor
profesionale de specialitate, cunoașterea
legislației, a regulamentelor și normativelor
necesare autorizării.

TEMATICĂ
l Cursul acoperă tematica pentru examenul de
autorizare pentru gradele I și II, stabilită de
A.N.R.E.;
l Cunoștințe de electrotehnică, măsurări
electrice și mașini electrice;
l Legea energiei electrice nr. 13 din 2007,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 51 din 23.02.2007;
l Regulament privind racordarea utilizatorilor
la rețelele electrice de interes public;
l Regulament pentru autorizarea
electricienilor care proiectează, execută,
verifică și exploatează instalații electrice din
sistemul electroenergetic.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 4 zile
FORME DE EVALUARE: Teste, chestionare,
probă practică, evaluare finală
DATE DE DESFĂŞURARE:
17.07 - 21.07.2016;
07.08 - 11.08.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 350 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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D. ECONOMIE

ECONOMIE
CUPRINS
D 01 - MANAGER
D 02 - MANAGEMENTUL ECHIPEI ŞI
APLICAREA NORMELOR DE SSM
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
D 03 - MANAGEMENTUL STRATEGIC
D 04 - MANAGEMENTUL CALITĂŢII
D 05 - MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR
DE PROTECŢIA MUNCII
D 06 - PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE
ÎN CAZUL ACCIDENTELOR DE
MUNCĂ
D 07 - PERFORMANŢA MANAGERIALĂ
ŞI RESURSELE UMANE ALE
ORGANIZAŢIEI
D 08 - MANAGEMENTUL
PERFORMANŢEI ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
D 09 - MANAGEMENTUL PROIECTELOR
EUROPENE
D 10 - MANAGER RESURSE UMANE
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D. ECONOMIE

MANAGER

36 ORE

D01

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Pot participa la acest curs absolvenții de studii
superioare.

OBIECTIVE
lC
 unoașterea conceptelor de bază, management și

manageri;

lC
 unoașterea abilităților cerute managerilor

și conștientizarea nevoii de pregătire în
management;
lC
 unoașterea conținutului/ laturilor procesului de
management;
l Cunoașterea conceptului de organizație și a
trăsăturilor sale de bază;
l Descrierea obiectivelor organizației având în
vedere toate părțile interesate;
lF
 olosirea unor metode de decizie pentru
rezolvarea problemelor tot mai complexe puse
managementului organizației și elaborarea de
instrumente;
lC
 unoașterea elementelor de bază ale structurii
organizatorice și a documentelor ce descriu
structura;
lC
 unoașterea instrumentelor și tehnicilor de
planificare și aplicarea lor;
l Cunoașterea metodelor și instrumentelor prin care
se realizează armonizarea obiectivelor organizației
cu obiectivele individuale și ale departamentelor;
l Î nțelegerea rolului controlului exercitat de
manageri și cunoașterea etapelor procesului de
control și a metodelor specifice acestuia;
l Î nțelegerea rolului resursei umane și al motivației
acesteia;
lC
 unoașterea conceptului de cultură
organizațională și înțelegerea rolului ei la
realizarea schimbărilor strategice în cadrul
organizațiilor.
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lC
 onceptul de management;
lM
 anagerii: roluri și aptitudini;
lP
 rocesul de conducere, atributele conducerii,

sistemul de management, principiile
managementului;
lO
 rganizațiile economice, tipologie; întreprinderea
– sistem economic și social;
lP
 rocesele și funcțiunile întreprinderii;
lD
 eciziile în management (business decisions):
metodologia luării deciziei, metode de decizie,
structuri pentru luarea deciziei;
lO
 rganizarea întreprinderii;
lP
 lanificarea: forme, tehnici și instrumente;
lC
 onducerea prin obiective;
lC
 ontrolul în management: scop, conținut,
clasificarea proceselor de control, metode și
instrumente de control;
lR
 esurse umane: conducerea angajaților, motivare
și comunicare, cultura organizațională;
lM
 anagementul calității;
l I nformatizarea sistemelor de organizare și
conducere a întreprinderii.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
11.09 - 16.09.2016;
15.05 - 20.05.2016;
23.10 - 28.10.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Persoane cu studii medii și superioare.

36 ORE

D02

OBIECTIVE
l Identificarea riscurilor în muncă;
l Implementarea măsurilor referitoare la
sănătatea și securitatea în muncă;
l Identificarea cerințelor privind protecția
mediului;
l Monitorizarea aplicării măsurilor de protecție
a mediului;

TEMATICĂ

l Prevenirea declanșării conflictelor în cadrul
colectivelor.

l Norme de sănătate și securitate în muncă
specifice locului de muncă;
l Prevederile legislației specifice în domeniul
de activitate;
l Reglementări interne privind SSM;
l Proceduri pentru situații de urgență;
l Urmărirea aplicării normelor de protecție a
mediului;
l Noțiuni de management al conflictelor.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
10.07 - 15.07.2016;
23.10 - 28.10.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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D. ECONOMIE

MANAGEMENTUL ECHIPEI
ȘI APLICAREA NORMELOR DE SSM
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

D. ECONOMIE

MANAGEMENT STRATEGIC

36 ORE

D03

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Personalul administrativ și operativ, personal
din compartimentele de resurse umane,
manageri de la orice nivel ierarhic, directori de
proiecte, șefi servicii, șefi centre.

l Definirea variabilelor strategice;
l Formularea de ipoteze de lucru;
l Analizarea mediului intern și al mediului
extern al organizației;
l Realizarea de diagnoze în mediul
organizațional și propunerea măsurilor
adecvate de schimbare;
l Implementarea schimbării organizaționale;

TEMATICĂ
l Managementul strategic. Noțiuni despre
strategie. Ipoteze de lucru;

l Conceperea și implementarea de strategii și
tactici.

l Strategia formală și strategia actualizată;
l Structura strategiei;
l Definirea variabilelor strategice;
l Prognozarea. Managementul schimbării;
l Obiective pe termen lung și scurt;
l Conceptul de sistem strategic;
l Analiza BPEST;
l Dinamică strategică. Dinamică tactică;
l Matricea SWOT.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Studiu de caz, aplicaţii,
testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
08.05 - 13.05.2016;
02.10 - 07.10.2016;
10.07 - 15.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 750 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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108 ORE

D04

PARTICIPANŢI

TEMATICĂ

Persoane din departamentul comercial,
marketing, manageri de departamente,
personal cu funcții de decizie la orice nivel,
ingineri, economiști, interlocutori ai organelor
de control al calității.

MODUL 1 - POLITICI ȘI STRATEGII
REFERITOARE LA CALITATE
l Evoluția modalităților de asigurare a calității
produselor și serviciilor;
l Elemente de definire și funcțiile
managementului calității;
l Concepte referitoare la managementul
calității definite de standardele ISO
9000:2000;

OBIECTIVE

l Principiile de bază ale managementului
calității;

l Creșterea eficienței și eficacității în
satisfacerea clienților.

l Politica Uniunii Europene privind
promovarea calității;
l Definirea politicii unei organizații referitoare
la calitate;

DETALII

l Definirea obiectivelor unei organizații
referitoare la calitate;

DURATA CURSULUI: 18 zile (3 module de 6 zile)
FORME DE EVALUARE: Aplicaţii, teste, testare
finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
22.05 - 27.05.2016
modulul 1
03.07 - 08.07.2016
modulul 2
06.11 - 11.11.2016
modulul 3
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 1200 lei / 3 module
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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l Tipologia strategiilor referitoare la calitate;
l Strategia îmbunătățirii continue: metode și
tehnici specifice.
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D. ECONOMIE

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

D. ECONOMIE

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

108 ORE

D04

TEMATICĂ

TEMATICĂ

MODUL 2 - MANAGEMENTUL TOTAL AL
CALITĂȚII
l Evoluții în domeniul conceptelor
integratoare de asigurare a calității;

MODUL 3 - SISTEME INTEGRATE DE
MANAGEMENT CALITATE-MEDIUSECURITATE
l Preocupări actuale privind implementarea
unor sisteme integrate de management
calitate-mediu-securitate;

l Orientări actuale privind definirea
managementului total al calității;
l Particularități privind managementul total al
calității în Europa, Japonia, SUA;
l Modele naționale de evaluare a
performanțelor unei organizații obținute
prin managementul total al calității;
l Modelul european de evaluare a
performanțelor unei organizații obținute
prin managementul total al calității;
l Principiile de bază ale managementului total
al calității;
l Factori critici în implementarea principiilor
managementului total al calității;

l Evoluția standardelor internaționale
referitoare la sistemele de management;
l Modelul de sistem de management al calității
definit de standardele internaționale ISO 9000:
principii de bază, documentația specifică,
etapele implementării;
l Modelul de sistem de management de
mediu definit de standardele internaționale
14000:2000: principii de bază, documentația
specifică, etapele implementării;
l Modelul de sistem de management al
securității și sănătății la locul de muncă definit
de standardele internaționale 18000: principii
de bază, documentația specifică, etapele
implementării;

l Etapele implementării principiilor
managementului total al calității;

l Modalități de integrare a politicilor și
obiectivelor referitoare la calitate, mediu,
sănătate și securitatea muncii;

l Abordări critice privind managementul total
al calității;

l Particularități privind definirea proceselor unei
organizații în cazul unui sistem integrat de
management și a indicatorilor de performanță;
l Elaborarea documentației specifice sistemelor
integrate de management;
l Metode de evaluare a eficacității și eficienței
proceselor în cazul sistemelor integrate de
management.
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36 ORE

D05

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE

Persoane cu studii superioare , persoane care
fac dovada că au absolvit un curs de formare de
„Securitatea muncii”.

l Conștientizarea importanței auditului,
determinând astfel decizia declanșării
auditurilor.

TEMATICĂ
l Definirea sistemelor de audit al securității
muncii;
l Angajamente – politici- obiective;
l Concepte fundamentale;
l Arhitecturi documentare;
l Inițierea și exploatarea rezultatului auditului.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
12.07 - 17.07.2016;
13.11 - 18.11.2016
04.09 - 09.09.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 750 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro

INFO-EU

INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

Departamentul de formare permanentă

47

D. ECONOMIE

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR
DE PROTECȚIA MUNCII

D. ECONOMIE

PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE ÎN
CAZUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

36 ORE

D06

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Persoane cu studii superioare și persoane care
fac dovada că au absolvit un curs de formare de
„Securitatea muncii”.

l Identificarea și clasificarea riscurilor la care
sunt expuși salariații într-o întreprindere
în vederea implementării unor acțiuni
pertinente de prevenire.

TEMATICĂ
l Pregătirea evaluării;
l Identificarea riscurilor;
l Clasificarea riscurilor;
l Propunerea acțiunilor de prevenire;
l Principiile evaluării;
l Ghiduri propuse pentru evaluarea riscurilor
profesionale.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
15.05 - 20.05.2016;
23.10 - 28.10.2016
03.07 - 08.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 750 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Personal cu funcții manageriale.

OBIECTIVE
l Prezentarea unei noi viziuni asupra
managementului resurselor umane;
l Dezvoltarea abilităților de comunicare în
lucrul cu oamenii;
l Însușirea unor noi concepte și metode
aferente managementului resurselor umane;
l Creșterea fidelității față de organizația de
apartenență.

36 ORE

D07

TEMATICĂ
l Analiza, evaluarea și proiectarea posturilor;
l Definirea și etapele analizei și proiectării
posturilor;
l Metode de analiză, evaluare și proiectare a
posturilor;
l Previziunea necesarului de resurse umane;
l Definirea obiectivelor specifice
managementului resurselor umane;
l Analiza necesarului previzionat de resurse
umane;
l Metode și tehnici de previziune a necesarului
de resurse umane;
l Recrutarea resurselor umane;
l Surse de recrutare a resurselor umane;
l Metode de recrutare a resurselor umane;
l Elaborarea dosarului de candidatură
(Curriculum Vitae și Scrisoare de motivații);
l Selecția resurselor umane;
l Metodologia de selecție a resurselor umane;
l Teste utilizate în selecția resurselor umane;
l Rolul comisiei de selecție a resurselor umane;
l Interviul de selecție în vederea angajării;
l Managementul carierei resurselor umane;
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D. ECONOMIE

PERFORMANȚA MANAGERIALĂ
ȘI RESURSELE UMANE
ALE ORGANIZAȚIEI

D. ECONOMIE

PERFORMANȚA MANAGERIALĂ
ȘI RESURSELE UMANE
ALE ORGANIZAȚIEI
l Etapele planificării și elaborarea „traseului”
general al carierei resurselor umane;
l Stabilirea responsabilităților organizației și
ale angajaților acesteia;

36 ORE

D07

l Lobbyingul și relațiile cu sindicatele;
l Jurisdicția muncii în România privind
soluționarea conflictelor de muncă.

l Elaborarea planurilor individuale de acțiune;
l Formarea resurselor umane;
l Metode de formare a resurselor umane;
l Elaborarea planului de formare a resurselor
umane: etape și caracteristici;
l Indicatori de calitate a procesului de formare
a resurselor umane;
l Evaluarea performanțelor resurselor umane;
l Standardele de performanță și criteriile de
evaluare a resurselor umane;
l Etapele procesului de evaluare a
performanțelor resurselor umane;
l Tehnici, metode și sisteme de evaluare a
performanțelor resurselor umane;
l Motivarea resurselor umane;
l Relațiile de muncă și dezvoltarea resurselor
umane;
l Dialogul social și soluționarea conflictelor de
muncă;
l Conflictele de interese și soluționarea
acestora: medierea și arbitrajul;
l Conflictele de drepturi;

INFO-EU
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Aplicaţii, teste, testare
finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
10.07 - 15.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro

Departamentul de formare permanentă

50

36 ORE

D08

PARTICIPANŢI
Persoane cu studii medii și superioare.

OBIECTIVE
l Acest curs permite participanţilor să
înţeleagă rolul performanţei în instituţiile
publice şi factorii care o determină, să
identifice relaţia dintre performanţă şi
competenţă şi să cunoască procesele de
evaluare a performanţei şi metodele folosite
în instituţiile publice.

TEMATICĂ
MODUL 1 POLITICI ȘI STRATEGII
REFERITOARE LA CALITATE
l Administrație publică – premise pentru
eficiența guvernării la nivel local;
l Management public – dezvoltare și finanțări
europene;
l Achiziții publice;
l Ajutorul de stat.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
05.06 - 10.06.2016;
9.10 - 14.10.2016;
18.09 - 23.09.2016;
20.11 - 25.11.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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D. ECONOMIE

MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI
ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

D. ECONOMIE

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR EUROPENE

36 ORE

D09

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Persoane cu studii medii și superioare.

l Dobândirea cunoştinţelor minime privind
conceptele utilizate în managementul
proiectelor;
l Diferenţierea între program, proiect, plan de
afacere, studiu de fezabilitate;
l Cunoaşterea modalităţilor de definire a
proiectelor şi a managementului de proiecte.

TEMATICĂ
l Managementul de proiect;
l Achizițiile publice în contextul proiectelor
co-finanțate din fonduri europene;
l Aspecte abordate: identificarea nevoilor
de finanţare, planificarea proiectului,
valorificarea rezultatelor proiectului;
l Elaborarea cererii de finanţare în cadrul
programelor cu finanţare nerambursabilă
– definirea obiectivelor şi grupului ţintă
ale proiectului, stabilirea şi planificarea
activităţilor, stabilirea echipei de proiect,
realizarea bugetului proiectului;
l Implementarea proiectelor finanţate –
legislaţie aplicabilă, contractul de finanţare,
organizarea şi derularea activităţilor
proiectului, managementul financiar al
proiectelor, monitorizarea, evaluarea şi
raportarea progresului, gestiunea resurselor
umane, informarea şi publicitatea, derularea
achiziţiilor publice.

INFO-EU
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
10.04 - 15.04.2016;
09.10 - 14.10.2016;
19.07 - 24.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro

Departamentul de formare permanentă

52

36 ORE

D10

PARTICIPANŢI
Personal din compartimentele de resurse
umane.

l Cadrul conceptual privind managementul
recompenselor. Componentele sistemului de
recompense. Principii de salarizare abordate
din contextul managerial;
l Dreptul muncii și securității sociale;
l Evaluarea capitalului uman.

TEMATICĂ
l Managementul organizației;
l Remodelare managerială;
l Conceptul dezvoltării umane. Raportul
mondial și național al dezvoltării umane.
Indicele dezvoltării umane. Bariere ale
dezvoltării și implementării MRU;
l Perspective ale dezvoltării MRU.
Dimensiunile internaționale ale MRU.
Tendințe în MRU. Impactul integrării
economice și globalizării asupra MRU;
l Modele elaborate în domeniul MRU;
l Tipuri de strategii în domeniul resurselor
umane;
l Elaborarea și implementarea strategiilor și
politicilor din domeniul resurselor umane;
l Obiectivele evaluării performanțelor.
Probleme potențiale și surse de erori ale
procesului de evaluare a performanțelor.
Recomandări privind sistemele de evaluare a
performanțelor;
l Metode și tehnici de evaluare a
performanțelor;

INFO-EU
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OBIECTIVE
l Obiective strategice, pe termen lung, care
au în vedere organizarea şi planificarea
resurselor umane;
l Obiective operaţionale, de natură tehnică şi
administrativă, care au în vedere activităţile
vizând conducerea zilnică a grupurilor de
muncă.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Prelegere, studiu de
caz, aplicații, testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
17.04 - 22.07.2016;
20.11 - 25.11.2016;
03.07 - 08.07.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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D. ECONOMIE

MANAGER RESURSE UMANE

E 01 - INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ
E 02 - CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII
ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI
STINGERII INCENDIILOR
E 03 - COORDONAREA PLANIFICĂRII
ACTIVITĂŢILOR ŞI MĂSURILOR DE
PROTECŢIE CIVILĂ
E 04 - MEDIATOR SOCIAL
E 05 - INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ
E 06 - INSPECTOR RESURSE UMANE
E 07 - EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE
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E. CURSURI DIVERSE

CURSURI DIVERSE
CUPRINS

E. CURSURI DIVERSE

INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ

36 ORE

E01

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE

Cursul se adresează persoanelor care au
absolvit învățământul liceal și care doresc să se
califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în
domeniu.

l Utilizarea cu uşurinţă a terminologiei
specifice în comunicarea specializată;
l Identificarea sarcinilor şi atribuţiilor în cadrul
echipei;
l Depăşirea situaţiilor conflictuale, rezolvarea
divergenţelor de opinii;
l Cunoaşterea legislaţiei incidente și
identificarea nevoilor reale de actualizare
a documentelor în funcţie de modificările
survenite în situaţia operativă;

TEMATICĂ
l Comunicarea interactivă;
l Coordonarea activităţii echipelor de lucru;

l Stabilirea corectă a modalităţilor de realizare
a măsurilor de protecţie.

l Planificarea activităţilor proprii;
l Dezvoltarea profesională a membrilor
echipelor;
l Coordonarea planificării activităţilor şi
măsurilor de protecţie civilă;

DETALII

l Elaborarea documentelor specifice;
l Consilierea conducerii instituţiei pe
probleme de protecţie civilă;
l Organizarea realizării măsurilor de protecţie
civilă;
l Monitorizarea realizării măsurilor de
protecţie civilă;
l Gestionarea bunurilor din patrimoniu.
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DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Aplicaţii, testare finală
tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
17.04 - 22.04.2016;
20.11 - 25.11.2016;
10.07 - 15.07.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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PARTICIPANŢI
Cursul se adresează persoanelor care au
absolvit învățământul liceal și care doresc să se
califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în
domeniu.

36 ORE

E02

OBIECTIVE
l Acordarea asistenței tehnice de specialitate
în situații de urgență;
l Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea și securitatea în muncă;
l Aplicarea normelor de protecție a mediului.

TEMATICĂ
l Planificarea activităţii de prevenire şi stingere
a incendiilor în unitate;
l Acordarea asistenţei tehnice de specialitate
în situaţii critice;
l Avizarea documentaţiilor privind prevenirea
şi stingerea incendiilor;
l Controlul modului de respectare a măsurilor
de prevenire şi stingere a incendiilor;
l Elaborarea documentelor specifice activităţii
PSI;
l Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor;
l Investigarea contextului producerii
incendiilor;
l Monitorizarea activităţii de prevenire şi
stingere a incendiilor;
l Organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor.

INFO-EU
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
12.06 - 17.06.2016;
20.11 - 25.11.2016
04.09 - 09.09.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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E. CURSURI DIVERSE

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII
ÎN DOMENIUL PREVENIRII
ȘI STINGERII INCENDIILOR

E. CURSURI DIVERSE

COORDONAREA PLANIFICĂRII
ACTIVITĂȚILOR ȘI MĂSURILOR
DE PROTECȚIE CIVILĂ

36 ORE

E03

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Cursul se adresează persoanelor care au
absolvit învățământul liceal și care doresc să se
califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în
domeniu.

l Planificarea activităților proprii;
l Organizarea și monitorizarea realizării
măsurilor de protecție civilă;
l Identificarea, monitorizarea și evaluarea
factorilor de risc specifici, generatori de
evenimente periculoase.

TEMATICĂ
l Comunicarea interactivă;
l Coordonarea activităţii echipelor de lucru;
l Dezvoltarea profesională a membrilor
echipelor;
l Coordonarea planificării activităţilor şi
măsurilor de protecţie civilă;
l Elaborarea documentelor specifice;

DETALII

l Consilierea conducerii instituţiei pe
probleme de protecţie civilă;
l Organizarea realizării măsurilor de protecţie
civilă;
l Monitorizarea realizării măsurilor de
protecţie civilă;
l Gestionarea bunurilor din patrimoniu.
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DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
03.04 - 08.04.2016;
24.07 - 29.07.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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36 ORE

E04

PARTICIPANŢI
Persoane cu studii medii și superioare.

OBIECTIVE
l Ameliorarea situaţiei sociale a persoanelor,
grupurilor și a comunităților defavorizate;
l Facilitarea relaţiilor în cadrul triadei individ –
familie – comunitate.

TEMATICĂ
l Comunicarea interpersonală;
l Lucrul în echipă multidisciplinară;
l Asigurarea perfecționării profesionale;
l Realizarea planului de intervenție;
l Îndrumarea beneficiarilor în vederea
soluționării problemelor legate de aplicarea
prevederilor legale;
l Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii
grupului țintă;
l Asigură legătura beneficiarului cu
Autoritățile Locale;
l Monitorizarea și acordarea de sprijin în
gestionarea vieții cotidiene a beneficiarului;
l Întocmirea raportului de activitate privind
situația beneficiarilor.
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
10.07 - 15.07.2016;
20.11 - 25.11.2016;
04.09 - 09.09.2016;
04.12 - 09.12.2016.
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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E. CURSURI DIVERSE

MEDIATOR SOCIAL

E. CURSURI DIVERSE

INSPECTOR
ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

36 ORE

E05

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Persoane cu studii medii și superioare.

l Planificarea activităților proprii;
l Realizarea activităților de prevenire și
protecție;
l Instruirea lucrătorilor în domeniul securității
și sănătății în muncă;
l Informarea lucrătorilor în domeniul
securității și sănătății în muncă;

TEMATICĂ

l Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice
necesare securității și sănătății în muncă;

l Cadrul legislativ general referitor la
securitatea și sănătatea în muncă (SSM);

l Prevenirea accidentelor de muncă și a
îmbolnăvirilor profesionale;

l Concepte de bază referitoare la securitatea și
sănătatea în muncă (SSM);

l Verificarea respectării prevederilor legale în
domeniul securității și sănătății în muncă;

l Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea
lor;

l Monitorizarea activităților de evacuare și
intervenție în situații de urgență.

l Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea
lor în sectorul corespunzător unității;
l Evaluarea riscurilor profesionale;
l Acordarea primului ajutor;
l Informarea, consultarea, instruirea şi
participarea lucrătorilor în acest proces;
l Semnalizarea de securitate și sănătate în
muncă;
l Echipamentul de protecție;
l Măsuri de protecție în diferite domenii de
activitate.

INFO-EU
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
13.03 - 18.03.2016;
11.09 - 15.09.2016;
22.05 - 27.05.2016;
20.11 - 25.11.2016
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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36 ORE

E06

PARTICIPANŢI
Persoane cu studii medii și superioare.

OBIECTIVE
l Deprinderea abilităților de informare și
documentare privind modificările legislative;
l Planificarea activităţilor;
l Gestionarea documentelor de evidenţă a
personalului;
l Organizarea recrutării personalului;

TEMATICĂ

l Administrarea bazei de date de evidenţă a
personalului .

l Inițierea în organizarea recrutării, selecției și
formării de personal;
l Întocmirea și gestionarea documentelor de
evidență a personalului;
l Întocmirea dosarului de pensionare;
l Întocmirea ștatului de salarii și a declarațiilor
privind contribuțiile la bugetul de stat;
l Medierea conflictelor.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
24.04 - 29.04.2016;
13.11 - 18.11.2016.
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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E. CURSURI DIVERSE

INSPECTOR RESURSE UMANE

E. CURSURI DIVERSE

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

36 ORE

E07

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE

Cursul se adresează personalului din
administrația publică, firmelor din sectorul
privat care trebuie să aplice procedurile
de atribuire, persoanelor numite în cadrul
comisiilor de întocmire a dosarelor și de
evaluare a ofertelor ori desemnate ca
reprezentând entitatea publică în procesul de
achiziții publice, dar și alte persoane interesate
de domeniu.

l Însușirea terminologiei de specialitate
specifică achizițiilor publice;
l Cunoașterea cadrului legislativ specific
achizițiilor publice;
l Elaborarea documentelor de specialitate,
planificarea și derularea procedurilor
de atribuire, finalizarea procedurilor de
atribuire.
l Acordarea consultanţei de specialitate.

TEMATICĂ
l Inițierea în organizarea recrutării, selecției și
formării de personal;
l Întocmirea și gestionarea documentelor de
evidență a personalului;
l Întocmirea dosarului de pensionare;
l Întocmirea ștatului de salarii și a declarațiilor
privind contribuțiile la bugetul de stat;
l Medierea confictelor.

INFO-EU
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DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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Vacante
, mySTO
 Programe familie: Ai copii? În oferta
noastră găseşti hoteluri care oferă preturi
avantajoase pentru familiile cu copii;
 Programe copii: tabere, banchete, excursii
tematice;
 Programe Speciale: 1 Martie, Paşte, 1 Mai,
Crăciun, Revelion;
 Vacante Tematice: Dacă vrei să mergi la
Disneyland Paris sau vrei un sejur cu servicii
SPA incluse, alege ofertele care au pachete
de servicii incluse. Acestea includ o mare
parte din serviciile de care ai nevoie la
destinaţie şi au un pret mai mic decât dacă
le achiziţionezi separat.

Organizari
evenimente
(

 Vacanţe: Litoral intern şi extern, Munte şi
balneo, Delta Dunării, Circuite, Programe ski,
Croaziere;

Fie că aveţi nevoie de o sală de conferinţe
sau de ajutorul nostru în organizarea unui
eveniment, noi vă putem oferi suport tehnic
şi logistic complet şi integrat în organizarea
următoarelor evenimente:
C
 ongrese;
C
 onferinţe;
S
 eminarii/Workshop-uri;
S
 impozioane;
F
 orumuri;
P
 rezentări produse/Servicii;
E
 venimente Aniversare.

F. TRAINING

CURSURI TRAINING
CUPRINS
F 01 - MANAGEMENTUL TIMPULUI
F 02 - COMUNICAREA
F 03 - MANAGEMENTUL DEZVOLTARII
ECHIPELOR EFICIENTE
F 04 - VIZIUNEA ORGANIZATIEI:
PLANIFICAREA PROGRESULUI
PERSONAL AL ANGAJATULUI
F 05 - MANAGEMENTUL SEDINTELOR
F 06 - ABILITATI DE PREZENTARE IN
FATA PUBLICULUI
F 07 - TEHNICI DE VANZARE
F 08 - MANAGEMENTUL PROIECTELOR
F 09 - LEADERSHIP
F 010 - GESTIONAREA CONFLICTELOR
F 11 - TEHNICI DE NEGOCIERE
F 12 - LUCRUL IN ECHIPA
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F. TRAINING

MANAGEMENTUL TIMPULUI

12 ORE

F001

OBIECTIVE

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat
este destinat angajatilor aflati in diferite
structure departamentale ale organizatiei,
manageri sau viitori manageri, echipe de
vanzari, echipa de proiect, care au nevoie
sa fie conectate permanent la mediul de
afaceri dinamic, la noutatile si la prioritatile
decizionale care se deruleaza cu o viteza
ametitoare.

TEMATICĂ

INFO-EU

dezvoltarea fiecarei companii. Modelul
de Program de training pe care vi-l
propunem este special proiectat si creat
pentru a indeplini cerintele si nevoile
de instruire ale companiei, respectand
valorile si principiile promovate de cultura
organizational;

lM
 anagementul timpului si organizatia;
lM
 anagementul timpului si angajatul.

l Timpul ca Produs
l Obiceiuri esentiale
l Tipuri de Timp
l Hotii de Timp – modalitati de pierdere a vremii
l Stabilirea Obiectivelor si Prioritatilor
l Importanta si modalitati de delegare
l Managementul Timpului Personal
l Calitatea Timpului
l Amanarea
l Efectele estimarii incorecte ale timpului
l Principiile Managementului Timpului
l Matricea Timpului
l Persoana de Cadran 2
l Focus pe Timp si Resurse
l Pre-analiza Performantei
l Planificare si disciplina
l Managementul crizelor
l Planificarea zilnica a activitatilor
l Managementul intreruperilor
l Calitatea Timpului
l Managementul Documentelor
l Managementul Imbunatatirii proceselor
l Managementul spatiului de lucru
l Managementul convorbirilor telefonice
l Mangementul

INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

lC
 ultura organizationala asigura

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING
INFO-EU
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F. TRAINING

COMUNICAREA

5 ZILE

F002

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Tipuri de Comunicare
l Elementele unei comunicari eficiente in
companie si in relatiile personale
l Principiile comunicarii
l Comunicarea ca Proces
l Drepturi de Responsabilitati in Comunicare
l Beneficiile Comunicarii eficiente
l Principiile Comunicarii Organizationale
l Niveluri si Profile in Comunicare
l Metode a de comunica eficient

OBIECTIVE

l Comunicarea verbala

lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Managementul conversational; discurs,
argumentare
l Stiluri in Comunicare
l Calitatile unui bun comunicator si lider:
Empatia. Asertivitatea
l Comunicarea in Managementul personal:
abilitati sociale, branding personal, etc
l Bariere in Comunicare
l Stereotipuri si prejudecati
l Diferente de perceptii
l Reactii in blocarea comunicarii
l Tipuri de intrebari
l Alegerea intrebarilor corecte
l Ascultarea active
l Testarea intelegerii

INFO-EU
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5 ZILE

F002
l Comunicarea nonverbala
l Microexpresii
l Limbajul trupului si emotiile
l Criterii de evaluare a unei Comunicari
eficiente
l Teste psihometrice pentru evaluarea tipurilor
de comunicatori
l Parteneriate in cadrul Procesului de
Comunicare
l Comunicarea Paraverbala
l Abilitati de comunicare la telefon
l Moduri de a da si de a primi Feed-back
l Feed-back 360 – comunicarea in cadrul
procesului de evaluare a performantei
l Comunicarea scrisa
l Principii de baza in corespondenta prin
e-mail
l Actiuni pentru imbunatatirea Comunicarii

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

COMUNICAREA

F. TRAINING

MANAGEMENTUL DEZVOLTARII
ECHIPELOR EFICIENTE

12 ORE

F003

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

lA
 bilitati si comportamente in cadrul echipei
l Valoarea individuala vs. valoarea lucrului in
echipa
l Principiile lucrului in echipa
l Lider vs. Manger
l Contextul dezvoltarii echipelor din cadrul
organizatiei
l Cum sa evitam greselile in recrutare

OBIECTIVE

l Identificarea rolurilor in cadrul echipei
(Belbin)

lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Managementul personalitatilor diverse
l Dezvoltarea punctelor forte ale membrilor
echipei
l Cultivarea relatiilor in cadrul echipei
l Incurajarea si motivarea echipei spre
performanta
l Coaching – metoda de dezvoltare a echipei
l Rolul si abilitatile unui lider; liderul vizionar

DETALII

l Portret de lider: atitudine si valori

DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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l Reguli de baza in luarea deciziilor
l Cum sa tratam greselile la locul de munca
l Managementul Performantei
l Cum se evalueaza si controleaza performanta
l Factori critici de succes
l Calitatile unui lider: asertivitate si inteligenta
emotionala; Emotiile la serviciu
l Actiuni de imbunatatire a abilitatilor de lucru
cu echipa
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PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

OBIECTIVE
lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro

INFO-EU
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12 ORE

F004

TEMATICĂ
l Definirea Competentelor Antreprenoriale
l Intelegerea conceptului de afacere; beneficiile
implicarii personale a fiecarui angajat in afacerea
companiei
l Plan de afacere: concept, continut, obiective
l Provocarea schimbarii
l Cadranul banilor – Robert Kiyosaki
l Tipuri de antreprenori
l Construirea temeliei succesului personal
l Cum sa gandesti afacerea in afara tiparelor: inovatia
l Excelenta in vanzari – conditie de succes al afacerii
l Cum sa iti vezi compania prin ochii clientilor
l Cum sa furnizezi servicii Gold clientilor
l Finantarea afacerii - Surse de finantare
l Atragerea de investitii
l Business case si Business plan
l Relatii si strategii in cadrul proceselor de Business
l Centrarea proceselor afacerii pe crearea de plus
valoare
l Modelul de sustenabilitate a afacerii
l Managementul Personalitatilor diverse in cadrul
sustinerii unei afaceri de succes
l Legatura intre Atitudinea in viata si ascensiunea in
cariera
l Bazele succesului personal
l Deontologia si maturitatea atitudinii
antreprenoriale
l Modele de excelenta, bune practici in domeniul
antreprenorial; studii de caz
l Actiuni pentru dezvoltarea competentelor
antreprenoriale.
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F. TRAINING

VIZIUNEA ORGANIZATIEI:
PLANIFICAREA PROGRESULUI
PERSONAL AL ANGAJATULUI

F. TRAINING

MANAGEMENTUL SEDINTELOR

12 ORE

F005

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Importanta organizarii sedintelor de lucru
l Planificarea unei sedinte
l Agenda sedintei
l Pregatirea sedintei
l Obiectivele Sedintei (Diagrama Fishbone)
l Necesitatea sedintei
l Participantii la sedinta
l Abilitati de baza privind comunicarea cu
grupul de lucru

OBIECTIVE
lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

DETALII

INFO-EU

l Beneficiile Brainstorming- ului
l Lucrul eficient din cadrul sedintei
l Metoda practica de gasire rapida a solutiilor
de grup: Metoda 1/3+1
l Abilitati de rezolvare a conflictelor in cadrul
unei sedinte
l Abilitati de persuasiune
l Abilitati de rezolvarea a problemelor

DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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l Metode de gestionare a sedintelor: Palariile
ganditoare lui Edward de Bono

l Time Management in cadrul sedintelor de
lucru
l Metode de inregistrare a rezultatelor sedintei
l Obtinerea de feed-back in urma intalnirii
l Pregatirea si trimiterea sumarului final al
sedintei
l Urmarirea rezultatelor propuse
l Actiuni pentru imbunatatirea calitatii
sedintelor de lucru
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F. TRAINING
INFO-EU
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F. TRAINING

ABILITATI DE PREZENTARE IN FATA
PUBLICULUI

12 ORE

F006

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Prezentarea unei idei in fata unui auditoriu
l Beneficiile personale si sociale a unei
prezentari profesioniste
l Public Speaking in lumea afacerilor
l Istoria si principiile vorbitului in public
l Elementele modern ale discursului in fata
publicului
l Structuri lingvistice pentru captarea si
mentinerea atentiei si pentru declansarea
motivatiilor
l Notiuni de baza ale fricii de a vorbi in public
l Mituri legate de frica de a vorbi in public
l Alegerea temei – alegerea povestii

OBIECTIVE

l Tonul vocii – paraverbalul

lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Puterea pauzelor in cadrul discursului
l Tehnici vizuale - suport al prezentarii
l Reguli de baza in alcatuirea unor slide-uri
Profesioniste
l Cei trei P ai succesului unei prezentari
l Pasii principali ai prezentarii
l Pregatirea pentru prezentare
l Corelarea starilor emotionale cu limbajul
verbal si non-verbal
l Deschiderea cu impact a prezentarii
l Vestimentatia: simboluri ale identitatii
personale si sociale
l Interactiunea cu sala
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12 ORE

F006

l Factori declansatori ai motivatiei.
l Dezvoltarea continutului: informatie
relevanta, informatie utila
l Gestionarea timpului in cadrul prezentarii
l Situatii neprevazute, situatii dificile.
l Cum reactionam daca nu stim raspunsul la o
intrebare din public?
l Actiuni pentru imbunatatirea abilitatilor de
prezentare in fata publicului

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

ABILITATI DE PREZENTARE IN FATA
PUBLICULUI

F. TRAINING

TEHNICI DE VANZARE

12 ORE

F007

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Introducere in teoria Vanzarii
l Tipuri de Vanzatori profesionisti
l Atitudine, orientare catre client
l Strategii de vanzare
l Planificarea Vanzarii
l Palnia Vanzarii. Surse de clienti
l Modelul clientului
l Motivatia de cumparare
l Calificarea clientilor
l Servicii de calitate orientate catre client
l Deschiderea Vanzarii
l Abordarea clientului

OBIECTIVE

l Prima impresie

lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Comunicarea in cadrul procesului de vanzare
l Modele comunicationale in cadrul procesului
de vanzare
l Cum vindem diferitelor tipuri de client
l Identificarea nevoilor clientilor
l Arta de a pune intrebari relevante
l Prezentarea de Vanzare
l Cunoasterea produselor pe care le vindem
l Avantajele produselor/serviciilor pe care le
oferim
l Vanzarea de beneficii catre client
l Analiza CAB – baza prezentarii de vanzare
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12 ORE

F007
l Conceptul de adaugare a valorii in cadrul
procesului de vanzare
l Identificarea si rezolvarea Obiectiilor
l Inchiderea Vanzarii
l Actiuni de imbunatatire a abilitatilor de
vanzare

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro

INFO-EU

INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

Departamentul de formare permanentă

77

F. TRAINING

TEHNICI DE VANZARE

F. TRAINING

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

12 ORE

F008

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Definirea notiunilor de proiect,
managementul proiectului, procese,
managementul imbunatatirii proceselor;
l Surse de finantare, ciclul de viata a
managementului de proiect, Business Case;
l Stabilirea pasilor in derularea
managementului proiectului;
l Managementul Stakeholders (a grupurilor
de interes asociate proiectului), roluri si
responsabilitati;
l Identificarea obiectivului general si a
obiectivelor specifice in cadrul proiectului,
Analiza SWOT;
l Identificarea atributiilor managerului de
proiect si a echipei sale, functiile Managerului
de Proiect;

OBIECTIVE
lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Planificarea in detaliu a proiectului, WBS,
diagrame Gantt, Pert, Drumul Critic;
l Alocarea resurselor si gestionarea bugetului,
analiza cost-beneficiu;
l Abordarea si organizarea intalnirilor Echipei
de proiect.
l Identificarea obiectivului general si a
obiectivelor specifice in cadrul proiectului,
Analiza SWOT;
l Identificarea atributiilor managerului de
proiect si a echipei sale, functiile Managerului
de Proiect;
l Planificarea in detaliu a proiectului, WBS,
diagrame Gantt, Pert, Drumul Critic;
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12 ORE

F008
l Alocarea resurselor si gestionarea bugetului,
analiza cost-beneficiu;
l Managementul riscurilor, identificare,
clasificare, abordare;
l Instrumente de monitorizare si control;
l Arii de expertiza a Managerului de Proiect;
l Mangementul prin Proiecte;
l Existenta si Evolutia Organizationala;
l Grupari de Procese si Arii de cunoastere;
l Inchiderea Proiectului;
l Evaluarea performantei echipei de Proiect.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

F. TRAINING

LEADERSHIP

12 ORE

F009

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

OBIECTIVE

l Definirea conceptului de Leadership
l Abilitatile si competentele unui Lider
l Gestionarea resurselor echipei
l Arta de a comunica in cazul liderilor (Simon
Sinek)
l Stiluri de Leadership
l Leadership creator sau Gandirea in afara
tiparelor
l Evaluarea activitatilor unui lider
l Gestionarea conflictelor

lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Autoritatea si responsabilitatea unui lider
l Procesul de rezolvarea a problemelor
l Liderul si structura de coaching
l Rolul liderului in instruirea si formarea
echipei
l Dezvoltarea organizatiilor multiculturale

DETALII

l Procesul de delegare
l Interventia liderului in dezvoltarea echipei

DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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l Identificarea oportunitatilor de imbunatatire
a activitatii liderului.
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12 ORE

F010

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

OBIECTIVE
lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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TEMATICĂ
l Clarificarea conceptiilor privitoare la conflict
l Identificarea surselor principale de conflict
l Intelegerea factorilor de stres in gestionarea
conflictelor
l Viziuni asupra conflictelor
l Relatiile intre intensitatea conflictelor si
rezultate
l Contradictii intre Atitudini si Comportamente
l Analiza conflictuala personala
l Clasificarea si dinamica starilor conflictuale
l Analiza situatiilor conflictuale
l Rezolvarea conflictelor
l Negocierea conflictelor
l Interventia tertilor in solutionarea conflictelor
l Conflictele-principal cauza a stresului
l Diferenta intre clienti dificili si client aflati in
situatii dificile
l Rezolvarea reclamatiilor
l Reguli in rezolvarea reclamatiilor de la client
l Elaborarea de propuneri comune in vederea
solutionarii conflictului
l Transpunerea propunerii in practica
l Verificarea ratei de succes
l Modul in care solutionarea unei reclamatii
poate fideliza un client
l Actiuni de imbunatatire a gestionarii
conflictelor.
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F. TRAINING

GESTIONAREA CONFLICTELOR

F. TRAINING

TEHNICI DE NEGOCIERE

12 ORE

F011

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Principiile Negocierii
l Obiectivele si mizele negocierii
l Factorii principali ai negocierii
l Negocierea contractelor comerciale
l Spatiul negocierii
l Actorii negocierii; parti interesate,
stakeholders
l Etapele negocierii
l Pregatirea Negocierii
l Elaborarea strategiei
l Investigarea intereselor
l Ierarhizarea obiectivelor si intereselor in
Negociere

OBIECTIVE
lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Identificarea conflictului intre interesele
negociatorilor
l Ce este BATNA si cum ne ajuta in cadrul
Negocierii
l Prioritizarea alternativelor si optiunilor
l Puncte tari si slabe ale BATNA
l Care sunt informatiile necesare pentru a
completa harta de interese in negociere
l Ascultarea activa – factor decisiv
l Intelegerea tuturor aspectelor legate de
obiectivul negocierii
l Comunicarea persuasiva si influentare
l Compromis vs. colaborare
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12 ORE

F011
l Premisele increderii
l Cei sapte piloni ai unei negocieri
profesioniste
l Tipuri de Negociatori si modalitati de
abordare a acestora in relatiile comerciale
l Deschiderea Negocierii
l Obtinerea concesiilor
l Obstacole si blocaje in situatii de negociere
si depasirea lor
l Incheierea Negocierii
l Obtinerea unui accord
l Actiuni pentru dezvoltarea capacitatii de
Negociator .

DETALII
DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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F. TRAINING

TEHNICI DE NEGOCIERE

F. TRAINING

LUCRUL IN ECHIPA

12 ORE

F012

TEMATICĂ

PARTICIPANŢI
Acest program de Training integrat este
destinat angajatilor aflati in diferite structure
departamentale ale organizatiei, manageri
sau viitori manageri, echipe de vanzari, echipa
de proiect, care au nevoie sa fie conectate
permanent la mediul de afaceri dinamic, la
noutatile si la prioritatile decizionale care se
deruleaza cu o viteza ametitoare.

l Abilitati si comportamente in cadrul echipei
l Valoarea individuala vs. valoarea lucrului in
echipa
l Principiile lucrului in echipa
l Contextul dezvoltarii echipelor din cadrul
organizatiei
l Etapele de formare a echipei
l Participare la programe de training si
coaching

OBIECTIVE

l Tipuri de echipe; Caracteristicile echipelor

lC
 ultura organizationala asigura dezvoltarea
fiecarei companii. Modelul de Program de
training pe care vi-l propunem este special
proiectat si creat pentru a indeplini cerintele
si nevoile de instruire ale companiei,
respectand valorile si principiile promovate
de cultura organizational.

l Roluri și responsabilități în cadrul echipei
l Comunicarea eficientă în echipă
l Cum să formezi o echipă performantă
l Colaborarea în echipă
l Încurajarea creativității
l Medierea situațiilor conflictuale

DETALII

l Luarea deciziilor

DURATA CURSULUI: 6 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finală tip grilă
DATE DE DESFĂŞURARE:
06.03 - 11.03.2016;
04.12 - 9.12.2016
19.06 - 24.06.2016;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim
15 cursanți
COST: 900 lei
Înscrierile se fac la:
Telefon: 021 318 30 18; Fax: 021 318 30 17
Email: office@info-eu.ro; Web: www.info-eu.ro
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l Actiuni pentru imbunatatirea abilitatilor de
lucru in echipa.
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G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

OFERTA
Centrului de Consultanţă
şi Studii Europene S.R.L.
pentru
Programele de Formare
Profesională pentru Adulţi
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G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

Nr.
cr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domeniul / Denumire program de formare profesională
Tip de program
pentru adulţi
A. ADMINISTRAŢIE ŞI SERVICII PUBLICE
Responsabil proces
perfecţionare
Consilier orientare privind cariera
perfecţionare

60 ore
100 ore

Cost

700 lei
900 lei/
70 lei ex
1000 lei
1000 lei
1000 lei
900 lei

perfecţionare
perfecţionare
perfecţionare
perfecţionare

100 ore
80 ore
40 ore
125 ore

calificare

360 ore

perfecţionare
calificare
perfecţionare
calificare
perfecţionare
perfecţionare

100 ore
720 ore
300 ore
1080 ore
100 ore
40 ore

700 lei
800 lei
900 lei
1200 lei
800 lei
900 lei

14.
15.
16.
17.
18.
19.

B. AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, PESCUIT
Lucrător în cultura plantelor
calificare
Lucrător în creşterea animalelor*
calificare
Peisagist floricultor
calificare
Florar decorator
calificare
Pescar în ape interioare şi de coastă
perfecţionare
Tehnician veterinar
calificare

360 ore
360 ore
360 ore
360 ore
100 ore
1080 ore

600 lei
600 lei
600 lei
600 lei
500 lei
2500 lei

20.

C. CHIMIE, PETROCHIMIE
Vulcanizator pe produse industriale din cauciuc
perfecţionare

80 ore

800 lei

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manager proiect
Expert achiziţii publice
Manager îmbunătăţire procese
Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor (pe C.S.E.)
A1. Administraţie publică şi apărare
Agent de securitate
A2. Administraţie şi management
Inspector (referent) resurse umane
Administrator imobile
Contabil
Secretar stenodactilograf operator birotică*
Asistent manager*
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziuene
europene*

Durata
în ore de
pregătire
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Nr.
cr.

Domeniul / Denumire program de formare profesională
Tip de program
pentru adulţi

Durata
în ore de
pregătire

Cost

D. COMERŢ
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lucrător în comerţ
Recepţioner distribuitor
Vânzător
Agent comercial
Agent vânzări
D1Comerţ şi servicii
Frizer
Manichiurist pedichiurist
Frizer, coafor, manichiurist pedichiurist
Cosmetician
Tinichigiu carosier
Mecanic auto*

calificare
calificare
perfecţionare
perfecţionare
perfecţionare

360 ore
720 ore
100 ore
100 ore
40 ore

500 lei
900 lei

calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare

360 ore
360 ore
720 ore
1080 ore
360 ore
720 ore

500 lei
500 lei
800 lei
900 lei
600 lei
800 lei

32.
33.
34.
35.
36.

E. CONSTRUCŢII DE MAŞINI, MECANICĂ FINĂ, ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ
Sudor
calificare
720 ore
Sudor electric
calificare
360 ore
Lăcătuş construcţii metalice şi navale
calificare
720 ore
Confecţioner cablaje auto*
calificare
360 ore
Vopsitor industrial*
calificare
360 ore

800 lei
500 lei

800 lei
600 lei
800 lei
600 lei
700 lei

F. CONSTRUCŢII
37.
38.
39.
40,
41.
42.
43.

Asfaltator*
Fierar betonist montator prefabricate*
Instalator apă canal
Maşinist la maşini pentru terasamente
Zidar, pietar, tencuitor*
F1 Construcţii şi amenajarea teritoriului
Electrician constructor
Dulgher templar parchetar*
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calificare
calificare
calificare
calificare
calificare

360 ore
720 ore
720 ore
720 ore
360 ore

600 lei
800 lei
800 lei
800 lei
800 lei

calificare
calificare

720 ore
720 ore

800 lei
800 lei
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G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare

360 ore
360 ore
360 ore
720 ore
720 ore

600 lei
600 lei
600 lei
800 lei
800 lei

52.

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
F2 Construcţii şi lucrări publice
Lucrător în structuri pentru construcţii
Lucrător finisor pentru construcţii
Lucrător instalator pentru construcţii
Izolator*
Mozaicar montator-placaje
F3 Instalaţii de ridicat
Maşinist pod rulant

Durata
în ore de
Cost
pregătire
720 ore
800 lei
720 ore
800 lei
720 ore
800 lei

calificare

720 ore

800 lei+
440 lei
ISCIR

53.

Macaragiu*

calificare

720 ore

54.
55.

G. EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ, CERCETARE-PROIECTARE, SPORT
Formator
perfecţionare
40 ore
Maistru instructor
perfecţionare
60 ore

700 Llei
600 lei

56.
57.
58.
59.
60.
61.

H. INDUSTRIA ALIMENTARĂ, A BĂUTURILOR ŞI A TUTUNULUI
Patiser
calificare
360 ore
Cofetar
calificare
360 ore
Cofetar - patiser
calificare
720 ore
Tranşator
calificare
360 ore
Măcelar*
calificare
360 ore
Morar*
calificare
360 ore

600 lei
600 lei
800 lei
600 lei
600 lei
600 lei

62.
63.
64.

I. INDUSTRIA TEXTILĂ, CONFECŢII, PIELĂRIE, ÎNĂLŢĂMINTE
Confecţioner asamblor articole din textile
calificare
360 ore
Imprimatori pe mătase, lemn şi textile*
calificare
360 ore
Operator confecţioner industrial*
calificare
360 ore

Nr.
cr.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Domeniul / Denumire program de formare profesională
Tip de program
pentru adulţi
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88

Nr.
cr.

Domeniul / Denumire program de formare profesională
Tip de program
pentru adulţi

Durata
în ore de
pregătire

Cost

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

J. SĂNĂTATE, IGIENĂ, SERVICII SOCIALE
Baby – sitter
calificare
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu*
calificare
Îngrijitoare bolnavi la domiciliu*
calificare
Infirmieră
calificare
Tehnician masseur
calificare
Lucrător social*
calificare
Asistent social nivel mediu
perfecţionare
Asistent personal al persoanei cu handicap grav
perfecţionare
Pedagog de recuperare
perfecţionare
Asistent maternal
perfecţionare
Supraveghetor de noapte servicii sociale
calificare

360 ore
360 ore
360 ore
720 ore
1080 ore
720 ore
80 ore
80 ore
100 ore
100 ore
720 ore

600 lei
600 lei
600 lei
900 lei

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

K. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
K1 Turism şi alimentaţie publică
Bucătar
calificare
Ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie
calificare
Barman
calificare
Lucrător în alimentaţie (5122.1.1) - bucătar
calificare
Lucrător în alimentaţie (5123.1.1) - ospătar
calificare
Recepţioner de hotel
perfecţionare
Cameristă
calificare
Lucrător hotelier
calificare
Tehnician în hotelărie
calificare
Agent ghid-turism
calificare

720 ore
720 ore
720 ore
360 ore
360 ore
100 ore
360 ore
720 ore
1080 ore
1080 ore

800 lei
800 lei
800 lei
600 lei
600 lei
800 lei
600 lei
900 lei
1200 lei
1500 lei

86.
87.

L. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII, POŞTĂ
Operator calculator electronic şi reţele
perfecţionare
Operator introducere, validare şi prelucrare date
perfecţionare

100 ore
100 ore

500 lei
500 lei
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G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

Nr.
cr.

calificare
perfecţionare
perfecţionare
calificare

Durata
în ore de
pregătire
720 ore
100 ore
100 ore
720 ore

specializare

100 ore

600 lei/
440 lei
ISCIR

Domeniul / Denumire program de formare profesională
Tip de program
pentru adulţi

88.
89.
90.
91.

Operator introducere, validare şi prelucrare date
Designer pagini web (studii medii)
Administrator de reţea de calculatoare
Telefonist

92.

M1 Instalaţii de ridicat şi transport
Stivuitorist

Cost
800 lei
650 lei
800 lei
800 lei

M. TRANSPORTURI

93.
94.
95.
96.

N. Alte servicii
Electrician nave
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Laminator
Fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă
presiune

calificare
calificare
perfecţionare
perfecţionare

720 ore
720 ore
150 ore
90 ore

97.
98.
99.
100.
101.
102.

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Agent de curăţenie şi mijloace de transport
Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri
Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc
Lucrător pentru drumuri şi căi ferate*
Tâmplar universal*

calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare

720 ore
360 ore
720 ore
360 ore
360 ore
720 ore

800 lei
800 lei
700 lei
600 lei /
440 lei
ISCIR
800 lei
600 lei
800 lei
600 lei
800 lei
800 lei

103.
104.
105.
106.
107.

Competenţe comune – Iniţieri - Perfecţionări
Competenţe comune – Competenţe informatice
iniţiere
Competenţe comune – Competenţe antreprenoriale
perfecţionare
Competenţe comune – Comunicare în limba engleză
perfecţionare
Competenţe comune – Comunicare în limba germană
perfecţionare
Competenţe comune – Comunicare în limba italiană
perfecţionare

50 ore
160 ore
100 ore
100 ore
100 ore

350 lei
1000 lei
600 lei
600 lei
600 lei
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Nr.
cr.

Domeniul / Denumire program de formare profesională
Tip de program
pentru adulţi

108. Responsabil de mediu
109. Consilier vocaţional
110. Consilier pentru dezvoltare personală

perfecţionare
perfecţionare
perfecţionare

Module din CALIFICĂRI
Frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist
perfecţionare
Modul - Frizer
Modul - Coafor
perfecţionare
Modul - Manichiurist - pedichiurist
perfecţionare
Modul – Frizer - Coafor
perfectionare
Technician maseur
perfecţionare
Modul - Masaj somatic
Modul - Masaj sportiv
perfecţionare
Modul - Masaj reflexogen
perfecţionare
Modul - Drenaj limfatic
perfecţionare
Modul - Masaj terapeutic
perfecţionare
Cosmetician
Modul - Dermatologie
iniţiere
Modul - Cosmetică decorativă
perfecţionare
Modul - Cosmetică terapeutică
perfecţionare
Modul - Chimie cosmetică
perfecţionare
Modul - Machiaj
perfecţionare

1.

2.

3.

Durata
în ore de
Cost
pregătire
50 ore
600 lei
100 ore
100 ore

216 ore

400 lei

360 ore
144 ore
576 ore
100 ore

600 lei
300 lei
700 lei
500 lei

40 ore
80 ore
60 ore
60 ore

500 lei
500 lei
500 lei
500 lei
1000 lei

20 ore
40 ore
40 ore
40 ore
100 ore

NOTĂ:
•

Se poate organiza orice program de formare professională, la cerere.

•

Se pot elibera diplome pentru orice modul din cursurile de calificare de nivel II şi nivel III

*

Programele sunt în curs de reautorizare
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G. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

PROGRAMELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢI

H. LOCAŢII

LOCAŢII

BUCURESTI

INFO-EU

INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

Departamentul de formare permanentă

92

H. LOCAŢII

LOCAŢII

MAMAIA
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H. LOCAŢII

LOCAŢII

JUPITER/VENUS
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H. LOCAŢII

LOCAŢII

PREDEAL
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H. LOCAŢII

LOCAŢII

SINAIA
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H. LOCAŢII

LOCAŢII

DELTA DUNARII
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H. LOCAŢII

LOCAŢII

DIVERSE

INFO-EU

INSTITUTUL DE FORMARE ŞI CERCETARE ÎN POLITICI EUROPENE

Departamentul de formare permanentă

98

CURSURI SUB EGIDA EIPA
INFO-EU organizează în parteneriat cu EIPA (European Institute of Public
Administration) seminarii tematice. Prin proiectele realizate în colaborare cu Institutul
European de Administrație Publică ne distingem pe piața organizatorilor de cursuri
acreditate și formare permanentă.
EIPA este principalul centru european de învăţare şi dezvoltare pentru sectorul
public. Cu peste 30 ani de experiență, EIPA este locul unde cei care activează în domeniul
afacerilor europene pot învăța într-un mediu multi-cultural, beneficiind de combinația
unică dintre cunoștințe și performanță științifică.
Seminariile si cursurile de formare EIPA abordeaza cele mai recente evolutii si
provocari in domeniile cheie ale afacerilor europene si managementului public, de
exemplu, provocarile generate de noua legislatie europeana, procedure si initiative.
Ele ofera participantilor posibilitatea de a participa la discutii practice orientative ,
cu experti si omologi din alte tari si instituii.
EIPA joaca un rol pro-activ pe scena europeana si in mod frecvent creeaza
oportunitati de a deschide noi perspective in formarea administratiilor publice.
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Date

Title

Location

Language

Contact

14-16 March

Cost Benefit Analysis of EU financed projects:
Why and How?

Barcelona

English

m.escola@eipa.eu

17-18 March

Cost Benefit Analysis: AdvancedCourse

Barcelona

English

m.escola@eipa.eu

20-22 April

Internal, External and Performance Audit of
EU-Funded Programmes and Projects

Barcelona

English

m.escola@eipa.eu

9-10 May

¿Cómo cumplir con Europa?:Soluciones antes
la nuevaContratación Pública

Barcelona

Spanish

r.pelzer@eipa.eu
v.bernal@eipa.eu

9-11 May

How to Select and Develop aConvincing
Project Strategy for EU2020 Funding: Do’s &
Don’ts!

Barcelona

English

r.pelzer@eipa.eu;m.
gracia@eipa.eu

English

r.pelzer@eipa.eu

English

m.escola@eipa.eu

Barcelona

English

d.galisteo@eipa.eu;r.
pelzer@eipa.eu

Summer School “Leadership andGovernance in
Barcelona
a Multilevel Europe”

English

d.galisteo@eipa.eu;m.
gracia@eipa.eu

Evaluation Capacity Building in the EU:
Counterfactual and Theory based approaches Barcelona
for evaluating impact
Performance Auditing of EU Co- Funded
Investments carried out by the European Court Barcelona
of Auditors

23-24 May
30-31 May

How to use EU Funds for RenewableEnergy
Projects

2-3 June
6-10 June
13-14 June

International EPSA Knowledge-Transfer
Conference“Integrated Urban Development
forHealthier Cities”

Barcelona

English &
Spanish

m.escola@eipa.eu

20-21 June

European Territorial Cooperation: Build a
Successful European Partnership

Barcelona

English

r.pelzer@eipa.eu

Summer School “EU economic integration and
Barcelona
local & regional development”

English

m.escola@eipa.eu

27June-1 July
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AFTER SUMMER
19-20
September

How to use EU Funds forRenewable Energy
Projects

Barcelona

English

g.vara-arribas@eipa.eu

26-27
September

¿Cómo cumplir con Europa? Soluciones ante
la Nueva Contratación Pública

Madrid

Spanish

g.vara-arribas@eipa.eu

6-7 October

Executive Education: “The Politics
&Management Deal”: Enhancing Public
(Financial) Governance and Management in
European Cities

Dubrovnik

English

a.heichlinger@eipa.eu

24-26 October

Cost Benefit Analysis (CBA) of EU Financed
Projects: Why and How?

Barcelona

English

i.karwot@eipa.eu

27-28 October

Cost Benefit Analysis: AdvancedCourse

Barcelona

English

i.karwot@eipa.eu

Winter School on Administrative
8-11 November Decentralisation for Good Local Governance:
Innovations and Best Practices

Barcelona

English

g.vara-arribas@eipa.eu

9-11 November

How to Select and Develop aConvincing
Project Strategy for EU2020 Funding: Do’s &
Don’ts

Barcelona

English

a.heichlinger@eipa.eu

16-18
November

Internal, External and Performance Audit of
EU-Funded Programmes and Projects

Barcelona

English

i.karwot@eipa.eu

21-22
November

Evaluation Capacity Building in the EU:
Counterfactual and Theory Based Approaches
for evaluating Impact

Barcelona

English

g.vara-arribas@eipa.eu

28-29
November

¿Cómo cumplir con Europa? Soluciones ante
la Nueva Contratación Pública

Barcelona

Spanish

g.vara-arribas@eipa.eu

November

Public Sector Innovation Lab

Barcelona

English

a.heichlinger@eipa.eu

1-2 December

Performance Audits on EU Funds carried out
by the European Court of Auditors

Barcelona

English

i.karwot@eipa.eu
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NOTES
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12 ORE

F012
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F. TRAINING

LUCRUL IN ECHIPA
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