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CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

INFO EDUCAŢIA

SC INFO EDUCAŢIA SRL cu sediul în Iaşi, șoseaua Bârnova nr 100H,

doreşte să răspundă invitației dumneavoastră de participare la

contractarea de servicii de formare profesională.

Centrul de formare INFO EDUCAŢIA a fost înființat în 2007, având ca

principală activitate formarea profesională a adulților și urmărind

dezvoltarea personală și creșterea competitivității pe piața muncii a

beneficiarilor noștri.

Profilul INFO EDUCAŢIA pe piaţa furnizorilor de formare profesională,

precum şi valoarea, respectiv impactul activităţilor derulate, se

particularizează prin:

 Flexibilitatea şi relevanţa ofertei de formare, în acord cu nevoile şi

tendinţele de pe piaţa forţei de muncă;

 Complementaritatea programelor de formare în vederea asigurării

mobilităţii şi adaptabilităţii ocupaţionale a beneficiarilor;

 Asigurarea unor oportunităţi de diversificare a preocupărilor

profesionale, conform noilor necesităţi la nivelul instituţiilor şi

comunităţii;
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CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

INFO EDUCAŢIA

 Un corp de formatori profesionişti, cu studii doctorale şi masterale în

ţară şi în străinătate, teoreticieni şi practicieni (în egală măsură) în

cadrul domeniilor lor de competenţă;

 O bază didactico-materială modernă, adecvată obiectivelor formării.

Compania noastră este certificată implementarea si menținerea

Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu cerințele

standardului SR EN ISO 9001:2008 de către UNITED REGISTRAR OF

SYSTEMS.

Nu în ultimul rând, recunoaşterea a venit din cele peste 800 de cursuri

desfăşurate în toată ţara, din partea a peste 18 000 de absolvenți, dar

mai ales prin faptul că INFO EDUCAŢIA se află încă de la înființare în

topul firmelor de formare profesională din România pe locul 1 la nivel

regional conform topului firmelor private elaborate de Camera de

Comerț și Industrie a României și de Ministerul Întreprinderilor Mici și

Mijlocii.
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DOMENII DE FORMARE

CURSURI AUTORIZATE 
ANC

CURSURI ACREDITATE 
CNFP (MEC)

WORKSHOP-URI



PROGRAME  DE  FORMARE AUTORIZATE ANC

FORMATOR

INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE (FORMATOR STUDII MEDII)

MANAGER PROIECT

MANAGER

AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII

MANAGER AL SMC

DEZVOLTATOR DE E-LEARNING

DESIGNER INSTRUCTIONAL

CONSILIER DE DEZVOLTARE PERSONALA

CONSILIER DE ORIENTARE IN CARIERA

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

CONTROLOR FINANCIAR

AUDITOR INTERN IN SISTEMUL PUBLIC

ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV

EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE

EVALUATOR DE FURNIZORI SI PROGRAME DE FORMARE

INSPECTOR RESURSE UMANE
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PROGRAM DE FORMARE FORMATORI

Grup ţintă: cadre didactice, voluntari din ONG-uri, personal din instituţiile de

cult, mass-media, alte instituţii publice sau private. Oferta se adresează

persoanelor care doresc să se perfecţioneze în ocupaţia de „Formator” sau

celor care au experienţă practică de formator şi doresc certificarea

competenţelor dobândite.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 pregătirea formării

 realizarea activităţilor de formare

 evaluarea participanţilor la formare

 aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

 marketing-ul formării

 proiectarea programelor de formare

 organizarea programelor şi a stagiilor deformare

 evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor

de formare
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PROGRAM DE FORMARE MANAGER

Grup ţintă: cadre didactice, voluntari din ONG-uri, personal din instituţiile de

cult, mass-media, alte instituţii publice sau private.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

• Elaborarea strategiei structurii organizaţionale conduse

• Organizarea activităţilor specifice domeniului coordonat

• Monitorizarea implementării strategiei

• Adoptarea deciziilor

• Marketingul activităţilor derulate

• Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul structurii coordinate
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PROGRAM DE FORMARE – EVALUATOR DE COMPETENȚE 

PROFESIONALE

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă

recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat

de un centru de evaluare, să efectueze evaluări.

Nr. de ore: 40 

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 Planificarea şi organizarea evaluării

 Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării

 Efectuarea evaluării

 Elaborarea intrumentelor de evaluare

 Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa

 Verificarea internă a proceselor de evaluare

 Verificarea externă a proceselor de evaluare



PROGRAM DE FORMARE – DESIGNER INSTRUCȚIONAL

Grup ţintă: cadre didactice

Condiţii de acces –studii superioare;.

Nr. de ore: 40.

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 Managementul carierei; 

 Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului; 

 Integrarea TIC în educaţie şi formare. 

 Analiza nevoilor de instruire; 

 Proiectarea programelor de educaţie / formare; 

 Implementarea programelor de educaţie / formare şi a curriculum-ului; 

 Elaborarea conţinuturilor şi a materialelor de instruire; 

 Evaluarea programelor de educaţie / formare, 
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PROGRAM DE FORMARE 

CONSILIER DE ORIENTARE PRIVIND CARIERA

Grup ţintă: cadre didactice, voluntari din ONG-uri, personal din instituţiile de cult,

mass-media, alte instituţii publice sau private. Oferta se adresează persoanelor

care doresc să se perfecţioneze în ocupaţia de „Formator” sau celor care au

experienţă practică de formator şi doresc certificarea competenţelor dobândite.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 Administrarea şi întocmirea rapoartelor

 Întocmirea şi administrarea documentelor specifice

 Adoptarea deciziilor

 Elaborarea psihoprofesiogramelor

 Elaborarea studiilor sociologice

 Evaluarea psihoprofesională a clienţilor

 Instruirea clienţilor pentru automotivare

 Organizarea întâlnirilor de grup programate

 Planificarea activităţii proprii

 Relaţii cu clientela 

 Comunicarea interpersonală

 Consilierea profesională
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PROGRAM DE FORMARE 

INSPECTOR RESURSE UMANE

Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul

departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor

umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează,

angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Condiţii de acces: studii medii

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;

 organizarea recrutării şi selecţiei personalului;

 întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului;

 întocmirea dosarului de pensionare;

 întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat;

 întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la buget

 oferirea informaţiilor privind problemele de personal;

 planificarea activităţii proprii;

 administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC

 lucrul în echipă;

 dezvoltarea profesională.
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PROGRAM FORMARE – MANAGER PROIECT

Grup ţintă: cadre didactice, voluntari din ONG-uri, personal din instituţiile de

cult, masss-media, alte instituţii publice. Ocupatia de manager de proiect se

aplicã tuturor celor care au responsabilitatea de a realiza proiecte la nivel

operational.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 Specificarea (stabilirea) cerinţelor;

 Estimarea resurselor;

 Realizarea programelor;

 Asigurarea resurselor;

 Managementul contractelor;

 Identificarea si controlul riscurilor;

 Managementul echipei de proiect;

 Managementul implementãrii.
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PROGRAM FORMARE – EXPERT   ACHIZIȚII  PUBLICE

Ocupaţia de "Expert achiziţii publice" este o nouă ocupaţie necesară în

vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare

la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către

autorităţile contractante.

Grup ţintă: manageri, contabili, membri în comisiile de achiziţii.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă: dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 Comunicarea interpersonală

 Coordonarea muncii în echipă.

 Asigurarea perfecţionării profesionale

 Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

 Elaborarea documentelor de specialitate.

 Analizarea legislaţiei aplicabile specifice.

 Acordarea consultanţei de specialitate.

 Planificarea achiziţiilor publice.

 Derularea procedurilor de atribuire.

 Finalizarea procedurilor de atribuire.
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PROGRAM FORMARE – CONTROLOR FINANCIAR

Controlul financiar preventiv urmărește să preîntâmpine

încălcarea dispozițiilor legale în vigoare și producerea de pagube si se

exercită asupra documentelor în care se consemnează operațiile ce se

referă la drepturile si obligațiile patrimoniale ale unității, în faza de angajare

si de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. Activitatea

constă în verificarea legalității si regularității operațiunilor efectuate pe seama

fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.

Condiţii de acces: studii medii sau superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt:

 Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente şi 

operaţiuni

 Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor 

bugetare

 Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionării / închirierii 

de bunuri aparţinând domeniului public

 Efectuarea controlului preventiv asupra proiectelor de angajamente 

legale

 Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv
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PROGRAM FORMARE 

MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT  AL CALITĂȚII

Un „manager al sistemelor calității " trebuie să aibă capacitatea de-a implementa

sisteme (de management) ale calității în conformitate cu orice standard de referință

în managementul calității sau cu cerințele oricărei întreprinderi si de a acționa ca

responsabil al sistemului calității în orice întreprindere, indiferent de mărimea

acesteia.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă:

 Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului; Evaluarea 

furnizorilor; Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii

 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul  asigurării 

calităţii; Tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective

 Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice 

managementului calităţii; Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor 

de asigurare asistată de calculator a calităţii

 Implementarea sistemului calităţii

 Elaborarea și implementarea politicii în domeniul calităţii

 Elaborarea şi urmărirea programelor de audit

 Monitorizarea efectuării inspecţiilor şi încercărilor



PROGRAME  DE  FORMARE AUTORIZATE ANC

PROGRAM FORMARE

LIMBA ENGLEZĂ

Grup ţintă: cursul se adresează persoanelor cu care doresc sa-si perfecționeze  

cunoștințe privind limba engleză

Condiţii de acces: studii medii

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă:

 Formarea aptitudinilor de comunicare orală si scrisă .

 Îmbunătățirea capacitații de asimilare a vocabularului si lexicului de bază.

 Dezvoltarea capacitații de înțelegere a unui mesaj oral sau scris cu simulări 

ale situațiilor reale

 Consolidarea cunoștințelor de fonetică, pronunție, gramatică si vocabular 

acumulate in vederea optimizării comunicării orale si scrise.
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PROGRAM FORMARE – ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV 

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul

social, cultural sau socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative. În

virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind:

medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie,

dezvoltarea şi crearea unei legături sociale. Toate acestea se realizează plecând

de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii,tineri,

adulţi). Pentru aceasta, el trebuie să cunoască şi să aplice diverse practici şi

tehnici de animaţie în grup, fără să neglijeze însă relaţia individuală.

Condiţii de acces: minim studii medii

Nr. de ore: 40

Unităţile de competenţă:

 Comunicarea interactivă

 Efectuarea muncii în echipă

 Dezvoltarea profesională proprie

 Elaborarea proiectelor de animaţie

 Asigurarea securităţii participanţilor la activitate

 Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei

 Implementarea activităţilor de animaţie

 Dezvoltarea comportamentului pro-social
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PROGRAM FORMARE – SPECIALIST ÎN ACTIVITATEA DE LOBBY 

Lobby-iştii pot lucra pentru sindicate, pot reprezenta anumite branşe

industriale sau organizaţii nonguvernamentale. Lobby-iştii sunt, în multe cazuri,

tehnicieni experţi, capabili să explice subiecte complexe şi dificile într-un mod clar

şi usor de înţeles.

Condiţii de acces: studii superioare

Nr. de ore: 40

Unităţi de competenţă specifice :

 Monitorizarea procesului de elaborare şi implementare a legislaţiei şi politicilor

publice;

 Desfăsurarea activităţii de informare, documentare şi cercetare

 Analizarea nevoilor, problemelor şi intereselor grupurilor legitime de interese

 Analizarea contextului şi cadrului instituţional extern

 Redactarea documentelor de specialitate privind cerinţele grupurilor legitime

de interese ;

 Promovarea publică a intereselor grupurilor legitime de interese pe care le

reprezintă

 Dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu decidenţii ; Mobilizarea membrilor

grupurilor legitime de interese ; Asigurarea calităţii, responsabilităţii sociale şi

eticii în furnizarea serviciilor de lobby
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EDUCATIEI SI CERCETARII

CONSILIERE EDUCATIONALA  - 62 ORE – 15 CREDITE

pentru personal didactic din invatamantul preuniversitar

COMUNICARE INSTITUTIONALA - 42 ore – 10 credite

pentru personal didactic din invatamantul preuniversitar

CONSILIERE PRIVIND CARIERA. PERSPECTIVE CONSTRUCTIVISTE

62 ore – 15 credite

pentru personal didactic din invatamantul preuniversitar

MENTORAT. Strategii si inovare – 89 ore – 20 credite

Educatie inclusiva si pedagogia diversitatii – 62 ore – 15 credite
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MODALITĂŢI  DE   EVALUARE

EVALUARE 
INIŢIALĂ 

EVALUARE

PE PARCURS

EVALUARE 
FINALĂ

• Chestionar precurs

• Conţinut
• Proces
• Organizare
• Prestaţia formatorului

• TEST
• PORTOFOLIU
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INFORMAŢII  SUPLIMENTARE

DIVERE

SEDIUL SOCIAL
IAŞI, șoseaua Bârnova nr. 100 H

PUNCT DE LUCRU
IAŞI, șoseaua Națională 178-180

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
copii xerox după: BI/CI, certificat de naştere, diploma de studii, 
certificat de căsătorie-dacă este cazul

CONTACT
TELEFON 0726687792; FAX 0232 219 013, 0232 242 215
www.infoeducatia.ro, 
infoeducatia@yahoo.com office@infoeducatia.ro

http://www.infoeducatia.ro/
mailto:infoeducatia@yahoo.com
mailto:office@infoeducatia.ro

