
 
 

 

 

CURSURI AUTORIZATE ANC 
 

 

1. Curs de Specializare MEDIATOR SCOLAR- 120 DE ORE, 

cod COR 235911. 

  
Cursul este acreditat ANC (CNFPA), iar certificatele obtinute sunt valabile in 

toate tarile Uniunii Europene. 
Cursul se incheie cu un examen in urma caruia se vor elibera certificatele de 

absolvire insotite de suplimentul descriptiv, recunoscute de Ministerul Educatiei 
si Ministerul Muncii. 
 

Cui se adreseaza acest curs? 

Cursul acopera tematica necesara, pentru ocuparea unui post de Mediator 
scolar. 
Mediatorul scolar actioneaza ca agent al comunitatii in relatia cu scoala, reprezinta 
comunitatea in scoala si scoala in cadrul comunitatii. 
Sarcina principala a mediatorului scolar este sa sprijine participarea tuturor copiilor din 
comunitate la invatamantul obligatoriu, prin încurajarea implicarii parintilor in educatia 
copiilor si in viata scolii si prin facilitarea cooperarii intre familii, comunitate si scoala. 

Care sunt responsabilitatile si atributiile mediatorului scolar: 
 

- Faciliteaza dialogul scoala-familie-comunitate. 
- Contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului scolii fata de 
comunitate si al comunitatii fata de scoala. 
- Monitorizeaza copiii de varsta prescolara care nu au fost inscrisi la gradinita si sprijina 
familia (sustinatorii legali) in vederea înscrierii copilului in invatamantul prescolar. 
- Monitorizeaza copiii de varsta scolara care nu au frecventat cursurile invatamantului 
obligatoriu si propune consiliului scolii solutii optime de recuperare si de facilitare a 
accesului acestora la programe de educatie alternative (a doua sansa, invatamant cu 
frecventa redusa, programe de interventie personalizata etc). 
- Aduna date statistice relevante pentru accesul la educatie si sprijina direct si prioritar 
mentinerea copiilor in sistemul de invatamant obligatoriu. 
- Asigura actualizarea bazei de date despre copiii aflati in pericol de abandon scolar, 
monitorizeaza situatia scolara si activitatile extrascolare ale acestora, incurajand 
participarea acestora la educatie. 
- Transmite scolii toate datele colectate din comunitate, in scopul identificarii solutiilor 
optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educatie. 
- Previne si mediaza conflictele intre familie, comunitate si scoala; 



 
 

 

- Ajuta parintii, profesorii, elevii sa cunoasca si sa depaseasca barierele care ii impiedica 
pe unii copii sa participe la educatie (prejudecati sociale, culturale, lipsa de încredere in 
educatia formala etc.). 
- Contribuie la deschiderea scolii catre comunitate si la promovarea valorilor culturale 
traditionale ale acesteia in mediul scolar, prin implicarea in organizarea de activitati cu 
specific multicultural cu parintii si ceilalti membri ai comunitatii 
- Sprijina elaborarea planului de desegregare scolara si implementarea acestuia, prin 
colaborare cu conducerea scolii si cu reprezentantii comunitatii. 
- Informeaza autoritatile despre orice posibila incalcare a drepturilor copilului, 
sprijinind demersurile acestora pentru solutionarea situatiilor respective. 
 
Care sunt beneficiile cursului ? 

 Obtinerea certificatului acreditat de Mediator scolar recunoscut de catre Ministerul 
Educatiei si Ministerul Muncii. 
 
Ce competente voi dobandi la finalul cursului de Mediator scolar ? 
1. Planificarea activitatii 
2. Munca in echipa 
3. Dezvoltarea profesionala 
4. Utilizare PC 
5. Comunicarea 
6. Rezolvarea conflictelor 
7. Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate  
8. Consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta 
scolarizarii copiilor  
9. Aplicarea practicilor incluzive  
10. Depasirea dificultatilor emotionale si comportamentale la copiii cu nevoi speciale 
11. Asigurarea respectarii drepturilor copilului  
12. Promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor comunitatii in scoala. 
 

Taxa de participare, in valoare de 300 Ron include: 

 acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice 
 acces la modele de documente în vederea fundamentării pregătirii practice 
 acces nelimitat la toate echipamentele și resursele tehnice disponibile 
 suport de curs și alte resurse bibliografice 
 diploma de absolvire, recunoscută în toate statele Uniunii Europene 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Curs de Specializare FORMATOR- 60 DE ORE, 

cod COR 242401 

 
Cursul de formator se adreseaza absolventilor de studii superioare cu diploma de 

licenta in orice domeniu, fiind recomandat pentru profesori, educatori, invatatori, 
managerii departamentelor de resurse umane, specialisti in resurse umane, lectori 
interni ai organizatiilor, personal al autoritatilor publice, membrii ONG, cat si 
persoanelor care sunt interesate sa transmita si altora din experienta dobandita in 
domeniul in care profeseaza. 

 
Cursul este acreditat ANC (fost CNFPA), iar certificatele obtinute sunt valabile in 

toate tarile Uniunii Europene. 
Cursul se incheie cu un examen in urma caruia se vor elibera certificatele de 

absolvire insotite de suplimentul descriptiv, recunoscute de Ministerul Muncii si 
Ministerul Educatiei. 

 
Cui se adreseaza acest curs? 

 
•  profesori, invatatori, educatori 
•  specialistii implicati in procesul de evaluare si certificare a competentelor 
profesionale 
•  reprezentanti autoritati publice locale 
•  formatori neacreditati, reprezentanti ONG 
•  traineri care doresc sa se certifice ANC/ CNFPA 
•  managerii si specialistii departamentelor Resurse Umane 

 
Care sunt beneficiile cursului ? 
 Obtinerea certificatului acreditat de Formator recunoscut international care 

iti da posibiltatea de a profesa ca Formator in domeniul tau de activitate. 
 

Metodologia cursului urmareste: 
 
Incurajarea implicarii active a tuturor participantilor 
Promovarea unei atmosfere de colaborare 
Ajutarea participantilor sa stabileasca legaturi intre sesiunea de formare si situatii din 
viata de zi cu zi 
Indrumarea participantilor spre materiale si resurse umane de care ar putea avea 
nevoie 
Participantii sunt pusi în postura de a supraveghea procesul si de a descrie cele 
observate. 
Simularea practica a situatiilor ce pot aparea si carora participantul invata sa le faca fata, 
inca inainte de a se confrunta cu ele în realitate 
Reactii individuale si de grup la întrebarea: “Cum ai putea folosi cele învatate pentru a fi 



 
 

 

mai eficient in cadrul activitatii tale specifice” 
Revizuirea informatiilor generate in decursul sesiunilor de formare şi analizarea 
concluziilor pentru a reflecta noi perspective, planuri si comportamente. 

 
Ce competente voi dobandi la finalul cursului de Formator? 
 

1. Pregatirea formarii  
2. Realizarea activitatilor de formare 
3. Evaluarea formarii  
4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare 
5. Marketing-ul formarii  
6. Proiectarea programelor de formare  
7. Organizarea programelor si a stagiilor de formare  
8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare. 

 
 

Taxa de participare, in valoare de 300 Ron include: 
 acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice 
 acces la modele de documente în vederea fundamentării pregătirii practice 
 acces nelimitat la toate echipamentele și resursele tehnice disponibile 
 suport de curs și alte resurse bibliografice 
 diploma de absolvire, recunoscută în toate statele Uniunii Europene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. Curs de Specializare EXPERT ACCESARE FONDURI 

STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE- 120 DE ORE, 

cod COR 241948 

Cursul este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in 
vigoare, fiind curs AUTORIZAT ANC, cei interesati putand sa dobandeasca competentele 
necesare pentru obtinerea unui Certificat de absolvire eliberat de catre Ministerul 
Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice fiind recunoscut la nivelul Uniunii Europene.  

 
Cui se adreseaza acest curs?   
 

Cursul se adreseaza tuturor celor care doresc dezvoltare cu propriile forte prin 
atragerea de fonduri europene pentru finantarea proiectelor de perspectiva, respectiv 
membrilor echipei de proiect care, la finalul cursului, vor obtine competente/ abilitati 
specifice necesare scrierii unei cereri de finantare pentru un proiect de succes. 

In ansamblul sau, cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, interesate 
să conducă sau să facă parte din echipa de elaborare şi implementare a unui proiect cu 
finanţare europeană. 
 

* Guvernul urmareste sa simplifice procedura de accesare a fondurilor 

europene in perioada 2014 – 2020. Participa la curs si ramai informat. 

* Primesti o diploma recunoscuta si poti deveni consultant pentru accesarea 

fondurilor europene. Sau poti fi membru al echipei de proiect. Sau poti participa in 

licitatii, acolo unde se solicita aceste calificari. 

 
Care sunt beneficiile cursului ? 
 
 Obtinerea certificatului acreditat de Expert accesare 

fonduri europene recunoscut international 
 Dezbaterea cadrului instituţional în derularea proceselor de accesare a fondurilor 

structurale. Perspectiva perioadei 2014-2020  
 Dezbateri privind Legislaţia în domeniul gestionării fondurilor structurale.  
 Tipuri de finanţări. Programe de finanţare 
 Deprinderea elementelor esentiale privind scrierea unei cereri de finantare cu 

fonduri europene care va avea sansa mare de reusita. 
 

Ce competente voi dobandi la finalul cursului de Expert accesare fonduri 
europene ? 

 
1. Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca; 
2. Aplicarea normelor de protectia mediului; 



 
 

 

3. Mentinerea unor relatii de munca eficace; 
4. Pregatirea elaborarii proiectului; 
5. Documentarea in vederea realizarii proiectului; 
6. Stabilirea partenerilor; 
7. Elaborarea proiectului; 

Tematica cursului: 

1. Identificarea surselor de finantare 
2. Finantare/ grant 
3. Echipa de proiect 
4. Definirea elementelor de baza ale unui proiect: analiza nevoilor, stabilirea 
obiectivelor, stabilirea rezultatelor, definirea activitatilor. Elaborarea cererii de 
finantare : studiu de fezabilitate si/ sau memoriu justificativ. Analiza cost-beneficiu: 
analiza economica, analiza financiara, analiza riscurilor; 
5. Planificarea activitatilor proiectului; 
6. Planificarea bugetului; 
7. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; 
8. Evaluarea si monitorizarea proiectului; 
9. Relatia cu finantatorul; 
10.Implementarea proiectului; 

 
Taxa de participare, in valoare de 300 Ron include: 

 acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice 
 acces la modele de documente în vederea fundamentării pregătirii practice 
 acces nelimitat la toate echipamentele și resursele tehnice disponibile 
 suport de curs și alte resurse bibliografice 
 diploma de absolvire, recunoscută în toate statele Uniunii Europene 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Curs de Specializare MANAGER AL SISTEMELOR DE 

MANAGEMENT AL CALITATII- 180 DE ORE, 

cod COR 325701 

Un „manager al sistemelor de management al calităţii" trebuie să fie competent în  
implementarea şi utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de 
management.  
Unităţile şi elementele de competenţă prezentate în acest standard corespund 
specificaţiilor ocupaţionale şi criteriilor de calificare menţionate în schema armonizată a 
Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ) pentru calificarea şi certificarea / 
înregistrarea „managerilor EOQ ai sistemelor calităţii". 

 
Cui se adreseaza acest curs?   
 

 Tuturor celor care doresc sa se implice in sectorul de activitate care se ocupa cu 

managementul calitatii in cadrul unei organizatii scolare. 

 Persoanele desemnate cu realizarea  auditului intern al calitatii in cadrul unei organizatii 

scolare. 

 

Care sunt beneficiile cursului ? 
 
Diploma obtinuta: certificat autorizat ANC, recunoscut de Ministerul Muncii Familiei si 
Egalitatii de Sanse  si de Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Elaborarea si  implementarea politicilor in domeniul calitatii; 

Organizarea functiei de calitate; 

Asigurarea  implementarii sistemului calitatii; 

Mentinerea si  imbunatatirea sistemului de management al calitatii; 

 

Ce competente voi dobandi la finalul cursului de Manager al sistemelor de 
management al calitatii ? 

 

 Educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului 

 Asigurarea si implementarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor specifice 

managementului calitatii 

 Elaborarea si implementarea tehnicilor si metodelor de asigurare a calitatii 

 Implementarea sistemului calitatii 

 Mentinerea si imbunatatirii sistemului calitatii 

 Elaborarea politicii in domeniul calitatii 

 Implementarea politicii in domeniul calitatii 



 
 

 

 Organizarea functiunii „calitate” 

 Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii 

 Elaborarea si urmarirea programelor de audit 

 Monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor 

 

 
Tematica cursului: 

 

 Standardele de referinta ale sistemului de management al calitatii; 

 Conceptele «calitate» si «management al calitatii»: terminologie, principiile 

managementului calitatii, abordarea procesuala; 

 Implementarea sistemului de management al calitatii intr-o organizatie, in conformitate 

cu ISO 9001:2015; 

 Procesele de management; 

 Procesele de planificare; 

 Procesele  suport; 

 Procesele de realizare; 

 Evaluarea performante;  

 Costurile calitatii; 

 Tehnicile si instrumentele managementului calitatii. 

 
Taxa de participare, in valoare de 300 Ron include: 

 acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice 
 acces la modele de documente în vederea fundamentării pregătirii practice 
 acces nelimitat la toate echipamentele și resursele tehnice disponibile 
 suport de curs și alte resurse bibliografice 
 diploma de absolvire, recunoscută în toate statele Uniunii Europene 

 

 

 

NOU! 
In curs de  acreditare MECS -  

 INOVATII CURICULARE IN INVATAMANTUL PRIMAR - 125 de ore si 

30 de credite 

 LEADERSHIP SI MANAGEMENT IN ORGANIZATIILE SCOLARE- 125 

de ore si 30 de credite 


