
 
 

 

Training Café 

 
Cel mai complex program de dezvoltare pentru traineri din România: 

 conceput astfel încât participanții să aibă toate instrumentele necesare 

pentru a putea face training din prima zi după terminarea programului 

 desfășurat în grupe mici (maxim 12 participanți/grupă) astfel încât fiecare 

participant să poată adapta instrumentele și informațiile la cariera proprie  

 adaptat atât pentru trainerii interni din companii, cât și pentru freelanceri 

 dezvoltat din anul 2004 de o echipă de 8 traineri cu experiență între 12 și 

20 de ani de training, încorporare constantă de feedback de la absolvenții 

programului 

 

Experiență extinsă în programe pentru traineri și facilitatori: 

 Train the Trainers/FORMATOR, programe deschise/OPEN cu certificare 

CNFPA/ANC, Bucuresti, 2008-2015, 3-8 ediții pe an și programe la 

cerere/InHouse pentru grupuri de 7-50 de persoane din aceeași organizație 

 Participanții la cursurile Train the Trainers provin din companii, organizații și 

instituții diferite, exemple: BRD, Bristol Myers-Squibb, British Council, CN Poșta 

Română, Crucea Roșie Română, Elevate, FAN Courier, Federația VOLUM, 

Gebrüder Weiss, GlaxoSmithKline, HP, Impact HUB, Incubator107, Institutul 

Pentru Fericire, IRSCA Gifted Education, Keystone Moldova, KPMG Romania, 

Let's Do It Romania!, Mega Image, METRO România, Microsoft Romania, 

PFIZER Romania, RINF, Speakers’ Arena, Schneider Electric, SCHENKER 

ROMTRANS, Star Storage, Ubisoft Romania, Wrigley Romania, WWF România. 

 Programe avansate pentru traineri, Biblioteca de Training, follow-up și 

comunitate de practică 



 
 

Traineri: Radu Lihaci şi Florin Ghindă 

 

Radu Lihaci, 42 de ani. Radu este trainer/formator, animator şi 

facilitator (Leo Lagrange Franța, Opportunity Associates 

România, atestate Formator & Evaluator competențe 

profesionale) cu peste 20 de ani de experienţă în susţinerea de 

traininguri în domeniile: formare de formatori, comunicare, 

teambuilding/Re-formarea echipei & animaţie, orientare 

profesională, abilităţi de prezentare. Radu are peste 20 de ani de 

experienţă practică în coordonarea şi formarea echipelor şi management de echipe 

(naţionale şi internaţionale). În prezent este director al Filialei Sector 6 Bucureşti a 

Crucii Roşii Române și Trainer Senior în echipa de Formare de Formatori a Institutului 

Român de Training și Training Café. 

 

Florin Ghindă, 38 de ani. Florin este consultant în resurse 

umane şi trainer, are 16 ani de experienţă ca trainer (peste 

5.000 de participanţi) şi peste 10 ani de experienţă practică în 

resurse umane pentru echipe naţionale şi internaţionale. 

Domeniile de expertiză în training includ: formare de formatori, 

managementul oamenilor, managementul resurselor umane, 

recrutare şi selecţie, managementul carierei, dezvoltarea 

echipelor, comunicare, echipe eficiente. Florin crede în educația emoțiilor, gândirii și 

acțiunilor pozitive. El susține acest demers prin programele sale de training și prin 

platforma de informație și educație pozitivă, www.RomaniaPozitiva.ro  În prezent este 

Trainer Senior în echipa de Formare de Formatori a Institutului Român de Training și 

Training Café. 

 

Resurse pentru traineri și facilitatori:  

 programe avansate pentru traineri și 

facilitatori  

 Biblioteca de Training (peste 450 de cărți, 

audiobooks, DVD-uri, kituri de aplicații etc.)  

 follow-up și comunitate de practică 

  

http://www.romaniapozitiva.ro/


 

Train the Trainers / Formator 2016 
 

Training Modul I & II: 5 zile (detalii în 

agendă) la sala Training Café (București, 

str. Academiei nr. 17, zona Universitate)  

Preț 1.580 lei/persoană  

 

Prețul include: 

1. manual, materiale de training & fișe 

de lucru 

2. dotare tehnică (sala de training, 

flipchart, videoproiector etc.) 

3. pauze de cafea (cafea de bun venit 

dimineața + 2 pauze de cafea/zi)  

4. papetăria necesară desfășurării 

programului (pixuri, ecusoane, 

caiete, mape, coli de flipchart, 

markere, etc.) 

5. analiza nevoilor de training și adaptarea programului conform nevoilor de 

învățare ale fiecărei grupe de participanți 

 

Prețul nu include masa de prânz, cazare sau transport pentru participanți. 

 

Reduceri: 

 20% reducere (-316 lei) pentru înscrierea și plata până la 17 iulie 

 10% reducere (-158 lei) pentru înscrierea și plata până la 17 august 

 5% reducere (-79 lei) pentru înscrierea și plata până la 3 septembrie 

 10% reducere (-158 lei) pentru grupuri 2-5 persoane 

 

Modul III & IV:  

Preț 180 lei/persoană, include: 

6. Modul III: asistență tehnică pe parcursul perioadei de lucru și studiu individual 

7. Modul IV: examinarea finală, certificarea participanţilor și emiterea diplomelor 

recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educaţiei (certificat pentru 

ocupația Formator cod COR 242401) 

 

Calendar ediția septembrie 2016: 

Modul I: 17-18 Septembrie 2016 (09:00-18:00) 

Modul II: 23-25 Septembrie 2016 (09:00-18:00) 

Modul III: asistență tehnică pentru pregătirea certificării (perioadă de lucru și studiu individual 

cu asistență tehnică via email și telefon 26 septembrie – 5 octombrie) 

Modul IV: Examen de certificare: luni, 10 octombrie după-amiaza.  

 

BONUS pentru această ediție: participare la întâlnirile Training Café și împrumut cărți de 

la Biblioteca de Training în perioada 26 septembrie – 26 octombrie (valoare 75 de lei) 

 



DATE ȘI ACTE PENTRU CERTIFICARE 

pentru ocupatia Formator COD COR 242401 
 

Pentru intocmirea documentelor pentru sustinerea examenului si acordarea 

certificatelor de absolvire sunt necesare datele de mai jos. Training Café si Institutul 

Roman de Training vor utiliza aceste date doar in scopul intocmirii documentelor 

pentru curs si pentru certificare 

 

Nume si prenume participant (date completate conform B.I./C.I.): 

Prenume parinti (date completate conform certificat de naștere al participantului) 

Mama: 

Tata:  

Data nasterii (zi/luna/an): 

Locul nasterii (localitate si judet): 

B.I./C.I. seria si numarul: 

C.N.P: 

Studii: 

 Facultatea: 

  

Pentru dosarul fizic sunt necesare copii (scan trimis prin email sau copii simple aduse 

fizic la primul modul) dupa urmatoarele acte/documente: 

 copie BI/CI 

 copie certificat de nastere 

 copie certificat schimbare a numelui (daca este cazul) 

 copie diploma studii superioare (licenta, masterat, doctorat, oricare dintre 

ele sau adeverinta incheiere studii superioare daca nu s-a emis inca 

diploma) 

Copiile se pastreaza la dosarul cursului si pot 

fi examinate de Autoritatea Nationala pentru 

Calificari in timpul examenului sau ulterior, in 

cazul unui control.  

 

Pentru examinarea finală, certificarea 

participanţilor și emiterea diplomelor 

recunoscute de Ministerul Muncii și 

Ministerul Educaţiei (certificat pentru 

ocupația Formator cod COR 242401) unul 

dintre trainerii programului va va ghida pas 

cu pas.  

 

In urma promovarii examenului se elibereaza 

Certificat de Absolvire pentru ocupatia 

Formator COD COR 242401.  

 

Daca o persoana nu poate sustine examenul cu grupa la care a participant, va putea 

da examenul ulterior cu orice alta grupa, fara alte costuri suplimentare. 



 

FOLLOW-UP 6 luni 

 
 

 
 

Participanții la programele Train the Trainers pe care le organizăm pot alege follow-

up pentru accelerarea dezvoltării ca trainer și programe avansate pentru traineri. 

Follow-up-ul poate avea perioade de 3, 6 sau 12 luni. Recomandăm o durată minimă 

de 6 luni de program de suport pentru dezvoltarea ta ca trainer: 

 participare la întâlnirile comunității de învățare Training Café (minim 24 

întâlniri/6 luni) 

 resurse offline (materiale și resurse pentru training – cărți, CD-uri, DVD-uri) de 

la Biblioteca de Training 

 întâlnire 1 la 1 (feedback pe designul de training conceput de tine, pe 

materialele, metodele, exerciţiile sau aplicaţiile pe care intenţionezi să le foloseşti 

în trainingul tău) 

 informare cu privire la resurse online și oportunități de dezvoltare  

 minim 20% reducere la programele avansate pentru traineri 

 4 invitații pentru prieteni/colegi 

 Preț per participant: 75 lei/lună sau 405 lei/6 luni 



 


