
R4-CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA 

ULTIMA OFERTA 2012– Cursuri autorizate si Cursuri diverse 

 
Stimata Doamna, Stimate Domn, 

R4-CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA, furnizor autorizat de formare profesionala, organizeaza in perioada 

urmatoare cursurile de perfectionare: 

FORMATOR DE FORMATORI, COR 242402 
PERIOADA: 26 noiembrie – 12 decembrie 2012  

DURATA: 52 de ore, din care 36 de ore teoretice si 16 de ore practice 

Cursul este adresat atat persoanelor care doresc sa se pregateasca pentru 
domeniul formarii profesionale a adultilor, cat si celor cu experienta, care sunt 
interesate sa deprinda cele mai recente abordari in formare. 
 
COMPETENTE: 
A. Competentele Specifice ocupatiei “Pregatirea profesionala a personalului: 
1. Pregatirea formarii 
2. Realizarea activitatilor de formare 
3. Evaluarea participantilor la formare 
4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare 
B. Competentele Optionale – “Managementul programelor 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 
 

PROGRAM: 
Luni-vineri: 16.00-20.00 
 
EXAMINARE ANC: 
Data si ora vor fi stabilite de 
comun acord cu participantii 
la curs 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
1000 de lei – 780 de lei 
 

Taxa de participare include 
suportul de curs in format 

electronic, taxa de examinare 
si pauza de cafea. 

 
 

 

ORGANIZATOR DE EVENIMENTE /  
ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE, COR 333906 

PERIOADA: 26 noiembrie – 12 decembrie 2012 
DURATA: 100 de ore, din care 40 de ore teoretice si 60 de ore practice 

Cursul se adreseaza persoanelor interesate de 
initierea/perfectionarea/certificarea in domeniul comunicarii organizationale, 
atat in comunicarea interna, cat mai ales in comunicarea externa. Pe parcursul 
cursului, participantii vor  cunoaste si vor aplica diverse practici si tehnici de 
comunicare catre diferitele tipuri de public carora organizatia li se adreseaza. 
Oportunitati de cariera: Asistentul de relatii publice si comunicare poate sa 
functioneze in interiorul unei organizatii, ca angajat al unei firme de consiliere in 
relatii publice sau in calitate de consultant independent. 
 
COMPETENTE: 
Fundamentale 
Munca in echipe multidisciplinare; Dezvoltare profesionala; Comunicare 
interactiva; Comunicare interpersonala; Planificarea activitatii proprii 
Generale pe domeniul de activitate 
Realizarea materialelor; Organizarea de evenimente 
Specifice ocupatiei 
Organizarea campaniilor integrate 
Evaluarea eficientei programelor de relatii publice 
Participa la eficientizarea comunicarii in organizatie 
Mentinerea relatiilor cu mass-media 
Pregatirea intalnirilor de lucru 

PROGRAM: 
Luni-vineri: 9.00-17.00 
 
EXAMINARE ANC: 
Data si ora vor fi stabilite de 
comun acord cu participantii 
la curs 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
480 de lei 
 

Taxa de participare include 
suportul de curs in format 

electronic, taxa de 
examinare, masa de pranz si 

2 pauze de cafea. 
 



 
 

ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV, COR 516907 
PERIOADA: 26 noiembrie – 12 decembrie 2012 

DURATA: 100 de ore, din care 40 de ore teoretice si 60 de ore practice 

Cursul se adreseaza persoanelor care lucreaza cu copii si tineri. Pe parcursul 
cursului, participantii vor cunoaste si vor aplica diverse practici si tehnici de 
animatie a grupului, fara sa neglijeze si relatia individuala. 
 
COMPETENTE: 
Fundamentale 
Comunicarea interactiva; Efectuarea muncii in echipa; Dezvoltarea profesionala 
proprie 
Generale pentru domeniul de activitate 
Elaborarea proiectelor de animatie; Asigurarea securitatii participantilor la 
activitate; Promovarea activitatii si imaginii organizatiei 
Specifice ocupatiei 
Coordonarea echipei pluridisciplinare de animatie 
Implementarea activitatilor de animatie 
Implementarea proiectelor complexe de animatie 
Dezvoltarea comportamentului pro-social 
 

PROGRAM: 
Luni-vineri: 09.00-17.00 
 
EXAMINARE ANC: 
Data si ora vor fi stabilite de 
comun acord cu participantii 
la curs 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
650 de lei 
 

Taxa de participare include 
suportul de curs in format 

electronic, taxa de 
examinare, masa de pranz si 

2 pauze de cafea. 
 

 

 

Reduceri1: 

- Grup de minim 3 persoane: 10% 

- Studenti, masteranzi, doctoranzi: 25% 

- Achitarea taxei cu 2 saptamani inainte de prima zi de curs: 20% 

- Clientii nostri: 20% 

CERTIFICARE: 

La finalizarea sesiunilor de instruire si dupa sustinerea examenului, se elibereaza certificate de absolvire recunoscute 

de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii pentru ocupatiile respective, conform noilor coduri COR. 

INSCRIERILE se pot efectua online pe www.r4consultanta.ro sau prin solicitarea formularului de participare. 

Pentru detalii si informatii suplimentare va stam la dispozitie la tel. 021 539 00 53 / 0752 199 471/3 sau e-mail: 

info@r4consultanta.ro 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Reducerile nu sunt cumulative. 

http://www.r4consultanta.ro/
mailto:info@r4consultanta.ro


R4-CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA 

ULTIMA OFERTA 2012– Cursuri autorizate si Cursuri diverse 

 
 

CURSURI DIVERSE: 

ARGUMENTARE IN DEZBATERI (DEBATE) 
PERIOADA: 3-6 decembrie 2012 

DURATA: 16 ore  

Obiectivul cursului este de a oferi cursantilor o serie de tehnici de argumentare, care să-i 

ajute, atât să susţină public punctele lor de vedere, cât şi să analizeze din prisma gândirii 

critice poziţiile exprimate de alţi vorbitori. 
 
TEMATICA: 

Introducere în dezbateri 

1. Nevoia comunicării și a dezbaterii. 

2. Introducere în arta argumentării şi retoricii. 

3. Discursuri creative 

Jocul dezbaterilor – Abilitățile gândirii logice și critice 

1. Cum se respinge un argument?! 

2. Stilul în argumentare. 

3. Limbajul non-verbal şi para-verbal în prezentările publice. Exerciţii de dicţie şi teatru 

improvizat. 

4. Greșeli de conținut și erori de judecată. 

5. Construirea cazurilor. 

6. Intervențiile. 

7. Respingerea și reconstruirea cazului. 

 

Etica argumentării și a dezbaterii 
 

PROGRAM: 
Luni-joi: 16.00-20.00 
sau orice alt orar stabilit de 
comun acord 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
400 de lei 
 
Taxa include suportul de curs 
in format electronic si pauza 
de cafea. 

 

INITIERE IN MARKETING 
PERIOADA: 3-6 decembrie 2012 

DURATA: 24 de ore  

OBIECTIVUL CURSULUI: Cursul își propune familiarizarea cu termenii și tehnicile uzuale 

din domeniul marketingului pentru a întelege în detaliu activitatea și procesele de 

marketing din cadrul unei firme. De asemenea, cursul urmăreşte să furnizeze informațiile 

de bază despre analizarea pieței, concurenței, modul de creare a produselor, strategiile de 

prețuri şi distribuție, cât și despre campania de promovare și, în final, realizarea planului de 

marketing. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

Cursul este dedicat: persoanelor angajate în companii de stat sau private care lucrează în 

domeniul vânzărilor, relațiilor  publice; liber-profesioniștilor; tuturor celor care doresc să 

folosească marketingul în promovarea propriei imagini 

 
TEMATICA: 
Conceptul de marketing 
Mediul de marketing 
Comportamentul consumatorului 
Mixul de marketing 
Marketingul serviciilor 
Planul de marketing 

PROGRAM: 
Luni-joi: 17.00-20.00 
sau orice alt orar stabilit de 
comun acord 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
400 de lei – 280 de lei 
 
Taxa include suportul de curs 
in format electronic si pauza 
de cafea. 

 



 
 

LIMBA GERMANA 
LIMBA PORTUGHEZA 

LIMBA SPANIOLA 
LIMBA FRANCEZA 
LIMBA ITALIANA 

DATA DE INCEPERE: 26 noiembrie 2012 
DURATA: 32 de ore x 4 module  

Cursul este adresat persoanelor interesate de a invata o limba straina, interesate 
de parcurgerea unui studiu complet. 
 
Cursul este conceput pe 4 module, iar finalitatea este cunoasterea limbii 
germane la nivel avansat.  
 

PROGRAM: 
Luni, miercuri: 18.00-20.00 
sau orice alt orar stabilit de 
comun acord 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
450 de lei / modul 
+ 
100 lei - manualul 

 

COMUNICARE 
PERIOADA: 3-6 decembrie 2012 

DURATA: 16 ore  

Cursul este adresat persoană dornică să-şi îmbunătăţească abilităţile de 
comunicare şi să relaţioneze eficient cu ceilalţi. 
 
TEMATICA: 
Comunicare verbala si nonverbala 
Dimensiuni ale comunicarii 
Abilitatea de a vorbi  
Abilitatea de a asculta 
Tehnici de ascultare activa 
Asertivitatea in comunicare 
Intrebarile in comunicare 
Blocaje in comunicare 
 

PROGRAM: 
Luni-joi: 16.00-20.00 
sau orice alt orar stabilit de 
comun acord 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 
400 de lei - 350 de lei 
 
Taxa include suportul de curs 
in format electronic si pauza 
de cafea. 

 

Reduceri2: 

- Grup de minim 3 persoane: 10% 

- Studenti, masteranzi, doctoranzi: 25% 

- Achitarea taxei cu 2 saptamani inainte de prima zi de curs: 20% 

- Clientii nostri: 20% 

INSCRIERILE se pot efectua online pe www.r4consultanta.ro sau prin solicitarea formularului de participare. 

Pentru detalii si informatii suplimentare va stam la dispozitie la tel. 021 539 00 53 / 0752 199 471/3 sau e-mail: 

info@r4consultanta.ro 

Cu stima, 

Echipa R4 

                                                             
2 Reducerile nu sunt cumulative. 

http://www.r4consultanta.ro/
mailto:info@r4consultanta.ro

