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0736 366 382
Sunați-ne! 
www.cursuriabd.ro

Prin educație, pur și simplu, înveți să gândești!



„În ultimii 20 ani, de când sunt formator, 
mi-am descoperit o pasiune fără limite în a 
învăța oamenii, de a le împărtăși bucuria de 
a face ceva care-ți place, de a le da speranța 
de mai bine. 
Niciodată nu m-am simțit mai utilă și 
n-am simțit că mi-am găsit menirea decât 
în momentul în care mi-am dat seama ce rol 
important pot să am în viața oamenilor.“

Carmen Prodan,  

fondator Cursuri ABD
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a devenit furnizor de formare 
profesională certificat ISO 

9001:2008. Compania acordă 
servicii de consultanță în 
implementarea Sistemului  
de Management al Calității 

în domeniul formării 
profesionale.

Din 2015,
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Q&A
Care sunt pașii pe care o firmă de formare  
trebuie să-i urmeze pentru a obține un certificat 
de Management al Calității (ISO 9001:2008)? 

În primul rând, se face o analiză a afacerii, cu o stabilire foarte clară 
a activităților firmei, a procedurilor și instrucțiunilor de lucru și a 
persoanelor desemnate a desfășura aceste activități. 
La finalul acestei analize se trece la realizarea practică a 
documentației necesare pentru obținerea certificatului: 
- descrierea procedurilor - text sau scheme logice
- instrucțiunile de folosire - o descriere amănunțită a unei activități și 
a modului în care se execută. 
- manualul sistemului de management - realizat conform cerințelor 
standardului ISO 9001.
Toate acestea vor fi realizate sub atenta supraveghere a unui 
reprezentant al managementului sau a unui consultant.
Organizația va fi auditată intern (conform cu prevederile ghidului 
pentru auditarea sistemului de management al calității și mediului - 
ISO 19011:2003) și în urma acestui audit va rezulta un raport. 
Din acest moment se poate cere auditul de certificare din partea 
organismului de certificare. 
În urma rezultatului acestui audit, firma poate primi certificatul de 
Management al Calității sau poate relua executarea anumitor etape 
realizate necorespunzător, urmând să se supună unor noi verificări 
din partea organismului de certificare. 
Ability Development vă poate oferi consultanță și audit. 
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De ce sunt importante certificatele obținute la absolvirea 
cursurilor autorizate de către Autoritatea Națională pentru 
Calificări (ANC)? 

Certificatele obținute în urma absolvirii cursurilor autorizate ANC sunt recunoscute pe 
piața muncii din România, în țările Uniunii Europene și în toate țările cu care România are 
semnate acorduri sau tratate privind schimbul de specialiști și personal calificat.
Certificatele sunt eliberate de Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC) și sunt autorizate 
de Ministerul Educației și Cercetării Ştiinţifice, precum și de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Q&A

CURSURi 
AUtoRizAte ANC
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Competențe obținute conform 
Standardului Ocupațional:

- Pregătirea formării 
- Realizarea activităților de formare 
- Evaluarea participanţilor la formare 
- Aplicarea metodelor și tehnicilor 
speciale de formare 
- Marketingul formării 
- Proiectarea programelor de 
formare 
- Organizarea programelor și a 
stagiilor de formare 
- Evaluarea, revizuirea și asigurarea 
calităţii programelor de formare și a 
stagiilor de formare

 Formator
Cod CoR 242401

Program: în funcție de disponibilitatea 
cursanților, orele vor avea loc în cursul zilei, 
seara, după orele 17.00 și/sau în weekenduri./
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Competențe obținute conform 
Standardului Ocupațional:
- Stimularea unor relaţii de muncă eficace 
- Elaborarea strategiei structurii 
organizaţionale conduse 
- Organizarea activităţilor specifice domeniului 
coordonat 
- Monitorizarea implementării strategiei 
- Adoptarea deciziilor 
- Marketingul activităţilor derulate 
- Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul 
structurii coordonate.

Manager
Cod CoR 121029

Program: în funcție de disponibilitatea 
cursanților, orele vor avea loc în cursul zilei, 
seara, după orele 17.00 și/sau în weekenduri./
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Competențe obținute conform 
Standardului Ocupațional:
- Stabilirea scopului proiectului
- Stabilirea cerinţelor de management 
integrat al proiectului
- Planificarea activităţilor și jaloanelor 
proiectului
- Gestiunea utilizării costurilor și a 
resurselor operaţionale pentru proiect
- Realizarea procedurilor de achiziţii 
pentru proiect
- Managementul riscurilor
- Managementul echipei de proiect
- Managementul comunicării în cadrul 
proiectului
- Managementul calităţii proiectului

Manager 
de proiect

Cod CoR 242101

Program: în funcție de disponibilitatea 
cursanților, orele vor avea loc în cursul zilei, 
seara, după orele 17.00 și/sau în weekenduri./
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Competențe obținute conform 
Standardului Ocupațional:
- Planificarea și organizarea evaluării
- Înregistrarea și raportarea 
rezultatelor evaluării
- Efectuarea evaluării
- Elaborarea instrumentelor de 
evaluare
- Analizarea informaţiilor și luarea 
deciziei privind competenţa
- Verificarea internă a proceselor de 
evaluare
- Verificarea externă a proceselor de 
evaluare

evaluator de 
Competențe 
Profesionale

Cod CoR 242205

Program: în funcție de disponibilitatea 
cursanților, orele vor avea loc în cursul zilei, 
seara, după orele 17.00 și/sau în weekenduri./
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Competențe obținute conform Standardului 
Ocupațional:
- Identificarea rolului lucrătorului comercial în cadrul 
organizaţiei și al relaţiei cu clienţii 
- Însușirea metodelor eficiente de comunicare, atât cu 
clienţii cât și în cadrul echipei 
- Utilizarea computerului și prelucrarea informaţiei 
- Importanța comunicării într-o limba străină 
- Deprinderea metodelor de dezvoltare profesională 
concomitent cu dezvoltarea personală 
- Însușirea noţiunilor de igienă și securitate a muncii 
- Evidenţierea importanţei lucrului în echipă 
- Organizarea activităţii comerciale în cadrul locului de 
muncă și importanța integrării la locul de muncă 
- Identificarea corectă a nevoilor clientului în cadrul 
procesului de vânzare în vederea satisfacerii cerinţelor lui 
- Determinarea procesului de luare a unei decizii 
de cumpărare și a rolului lucrătorului în comerţ în 
influenţarea acestei decizii 
- Implementarea tehnicilor de prezentare a produselor 
(C.A.B. Caracteristici, Avantaje, Beneficii) 
- Deprinderea tehnicilor de vânzare în scopul creșterii 
valorii adăugate 
- Determinarea principalelor tipuri de obiecţii și a 
modului specific de rezolvare a acestora 
- Asigurarea calităţii și protecţiei consumatorului.

Lucrător  
în Comerț

Cod CoR 522006

Program: în funcție de disponibilitatea 
cursanților, orele vor avea loc în cursul zilei, 
seara, după orele 17.00 și/sau în weekenduri./
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Perioada desfășurării:
Cursul se va desfășura în sălile de balet din cadrul Palatului 
Național al Copiilor din București (B-dul Tineretului nr. 8-10 – 
stația de metrou Tineretului). 
Programul cursului: 9.00 -18.00, zilnic, două săptămâni. 
Organizăm trei cursuri pe an, fiecare grupă are cel mult 14 
participanți.
Condiții de acces:
Minim absolvent de liceu, experiență în domeniu, ca dansator 
sau ca instructor, experiență motrică în sporturi învecinate 
(gimnastica, aerobic, dans sportiv etc.), muzicalitate, stare de 
sănătate bună (acest lucru fiind relevat în cadrul unui interviu) 
și de portofoliu prezentat la momentul înscrierii.
Autorizații și recunoaștere: Cursul este autorizat de 
Comisia Municipală din cadrul Agenției de Prestații Sociale 
- Autoritatea Națională pentru Calificări - Ministerul Muncii și 
Ministerul Educației, cu respectarea standardului ocupațional 
în vigoare.
Se finalizează cu examen de absolvire, care duce la obținerea 
unui certificat de competențe recunoscut pe piața muncii din 
România, UE și în toate țările cu care România are semnate 
tratate de recunoaștere a diplomelor și certificatelor în 
condițiile supralegalizării conform tratatului de la Haga.
Formatori și evaluatori experți A.N.C.: maestru coregraf 
Anca Roman (modul dans clasic), maestru coregraf Paula 
Ionescu (modul dans modern și de caracter), instructor de 
dans, antrenor sportiv gimnastică Georgeta Vlăduțu (project 
manager – îndrumător proiect coregrafic final) și expert 
comunicare, competențe antreprenoriale Carmen Prodan.

instructor de dans
Cod CoR 265308

NOTĂ! 
Locurile sunt limitate.! 
Grupa de pregătire este formată 
în ordinea înscrierii și depunerii 
unui dosar complet!

Coordonator Program: Georgeta Nicola-Vladutu  
www.cursuriabd.ro, www.cursuriatestari.ro
mobile: +40722772281/+40768.299.635 
email: georgeta.vladutu@gmail.com
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Este specialistul care se ocupă de pregătirea acestui gen 
de evenimente în cadrul unei instituţii de spectacole (teatru, 
operă, filarmonică, TV etc.) sau în cadrul unei firme/agenţii 
specializate în organizarea de spectacole pentru diverși 
beneficiari. 
El poate lucra pe cont propriu sau poate fi angajat. 
Poate organiza diverse tipuri de spectacole: dramatice, lirice, 
coregrafice (dans, balet), spectacole-concurs, concerte, 
spectacole aniversare, tematice, de modă, de varietăţi, 
omagiale, de gală, evenimente, emisiuni televizate, spectacole 
de televiziune, spectacole umoristice, de circ, de divertisment, 
festivaluri, de imagine, de campanie, folclorice etc. 
Este cel care elaborează proiectul de spectacol, stabilind 
scenariul și programul derulării evenimentului, conţinutul, 
planul de organizare și necesarul de resurse, în funcţie 
de cerinţele beneficiarilor, preferinţele și caracteristicile 
publicului ţintă și potenţialul artistic existent, ţinând cont de 
caracteristicile zonei de spectacole. 
Asigură încheierea contractelor cu colaboratorii ca un bun 
negociator. 
Va promova spectacolul și va coordona pregătirea și 
desfășurarea lui fără incidente. 
După încheierea spectacolului se ocupă de gestionarea 
activităților post-spectacol, onorând angajamentele faţă 
de părţile implicate în spectacol, asigurând returnarea 
echipamentelor /recuzite către furnizori în condiţii optime, 
realizarea analizei financiare, raportului final și a portofoliului 
spectacolului.

organizator  
de spectacole

Cod CoR 333909

Coordonator Program: Georgeta Nicola-Vladutu  
www.cursuriabd.ro, www.cursuriatestari.ro
mobile: +40722772281/+40768.299.635 
email: georgeta.vladutu@gmail.com
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Număr de ore: 
1080 din care 720 practică și 360 teorie.
Competențe:
1. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare;
2. Aplicarea  NPM și PSI.
3. Planificarea sedințelor de masaj;
4. Întocmirea documentelor de evidență;
5. Pregătirea cabinetului de masaj;
6. Asigurarea perfecționării profesionale;
7. Comunicarea la locul de muncă;
8. Autopregătirea în vederea efectuării masajelor;
9. Stabilirea tehnicilor și formelor de masaj;
10. Aplicarea masajului somatic
11. Aplicarea drenajului limfatic
12. Aplicarea masajului reflexogen
13. Aplicarea masajului terapeutic

Cursul este organizat de către: Alma Vision srl
Date de contact:
www.cursurialma.ro
contact@almavision.ro
tel: 0771.122.122

tehnician maseur
Cod CoR 3226.3.1
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Număr de ore: 
180 ore, din care 60 ore teorie și 120 ore practică 
Competențe și deprinderi dobândite de titularul certificatului: 
 1.   Aplicarea noțiunilor  generale de drept 
 2.   Analiza litigiului din perspectiva procedurii arbitrale 
 3.   Conducerea procedurii arbitrale 
 4.   Soluționarea în drept sau în echitate a cauzelor supuse arbitrajului 
 5.   Evaluarea procedurii arbitrale  
 6.   Redactarea documentelor în cadrul procedurii arbitrale 
 7.   Operarea cu documente și arhivarea lor 
 Competențe și deprinderi necesare accesului la program 
 •   planificarea activității  •   munca în echipă   •   utilizarea calculatorului  
 •  diplomă de licență 
 Cerințe speciale 
 • să fie apt din punct de vedere medical și psihologic; 
 • să nu fie inscris(ă) cu antecedente penale pentru infracțiuni săvarsite cu intenție; 
ARBITRAJUL - o nouă profesie liberală pentru toţi absolvenţii de studii superioare  
ARBITRUL este un profesionist în domeniul Soluţionării Alternative a Litigiilor (SAL)  
care a fost investit de către părţi să soluţioneze litigiul dintre ele.  
ARBITRAJUL este un proces formal, privat și cu caracter voluntar, iar părţile,  
prin convenţia arbitrală sau prin cererea de compromis, sunt libere să supună  
litigiile lor unei instituţii permanente de arbitraj sau unui arbitraj ad-hoc.  
Procedura arbitrală este o alternativă mai rapidă, mai simplă și mai puţin 
costisitoare de rezolvare a litigiilor si conflictelor.
Date de contact: Alexandru Encean
Tel: 0723.500.277 sau 0735575377
Website: www.ombudsmanservices.ro
E-mail: cursuri@ombudsmanservices.ro

Arbitru
Cod CoR 243221

Curs de SPECIALIZARE în profesia de Arbitru, curs autorizat ANC. 
 Certificare recunoscută la nivel european, absolvenții cursului  vor putea profesa 
în oricare din statele Uniunii Europene.
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Număr de ore: 180 ore, dintre care 60 ore teorie  
și 120 ore practică

Specialistul în coaching este expertul care lucrează direct cu clientul 
său, având ca scop final îndeplinirea unuia sau mai multor obiective 
personale sau profesionale. El pune la dispoziția clientului său, prin 
metode specifice și practice, experiența proprie în domeniu.
Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul 
certificatului:
1. Fundamentele coachingului 
2. Coaching personal și organizaţional 
3. Etică și standarde profesionale în coaching 
4. Stabilirea relaţiei de coaching 
5. Comunicarea în coaching 
6. Atitudinea de coach 
7. Tehnici de coaching 
8. Evaluarea performanţei (metode) 
9. Autodezvoltare și autoobservare 
10. Managementul contractului de coaching 
11. Marketingul serviciilor de coaching 
12. Experienţă practică de coaching
Cerinţe specifice de acces la program:
- Minim 3 ani de experiență în muncă sau în domeniul voluntariatului, 
pe bază de contract.
- Diplomă de licenţă
- Competențe informatice

Specialist în activitatea  
de coaching

Cod CoR 242412
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„Indiferent pe ce poziție se află în ierarhia unei firme, orice 
angajat simte permanent nevoia să se perfecționeze. Această 
nevoie crește odată cu avansarea spre funcții de conducere.“

Carmen Prodan,  

fondator Cursuri ABD

A b i l i t y  D e v e l o p m e n t www.cursuriabd.ro17



Q&A

Care sunt întrebările la care încercăm să răspundem prin 
programul „PRINCIPII CHEIE IN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ”, 
destinat companiilor? 

Cum ne stabilim viziunea, care este misiunea, ce valori avem și cum le împărtășim celorlalți? 
Cum și pe ce principii ne stabilim obiectivele / prioritățile?
Care sunt elementele unei comunicări eficiente în companie și în relațiile personale? 
Noțiuni despre Managementul Timpului și Stresului: poate exista echilibru între viața 
profesională și cea personală? 
De ce este important spiritul antreprenorial? Inovativ vs. Creativ. 
Care sunt diferențele Manager vs. Leader? Care sunt calitățile unui lider? 
Care sunt principiile delegării și orientării spre rezultate? 
Cum poți crea și conduce o echipă de succes? Cum faceți față conflictelor? 
Cum se evaluează și controlează performanța? 
Ce este și cum ne dezvoltăm inteligența emoțională?

CURSURi de iNStRUiRe 
și dezvoLtARe 
PRoFeSioNALă

deStiNAt CoMPANiiLoR
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„Scopul acestui program este să oferim tuturor angajaților unei 
organizații un program perfect adaptat pe specificul și nevoile de 
instruire identificate. Vă propun o colaborare pe termen lung, pe 
parcursul căreia o să obțineți rezultate clare și măsurabile, în deplină 

concordanță cu obiectivele specifice propuse.“
Carmen Prodan,  

fondator Cursuri ABD
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• Managementul vânzărilor 
• Managementul portofoliului de clienți
• Agenți de vânzări 
• Vânzări în magazin 
• Vânzări în rețea de distribuție 
• Vânzări la telefon

vânzări
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Managementul 
dezvoltării echipelor 
eficiente
Tematici de interes în Managementul Echipei
• Abilități și comportamente în cadrul echipei 
• Valoarea individuală vs. valoarea lucrului în echipă 
• Principiile lucrului în echipă 
• Lider vs. Manger 
• Contextul dezvoltării echipelor în cadrul organizației 
• Cum să evităm greșelile în recrutare 
• Identificarea rolurilor în cadrul echipei (Belbin) 
• Managementul personalităților diverse 
• Dezvoltarea punctelor forte ale membrilor echipei 
• Cultivarea relațiilor în cadrul echipei 
• Încurajarea și motivarea echipei spre performanță 
• Coaching – metoda de dezvoltare a echipei 
• Rolul și abilitățile unui lider; liderul vizionar 
• Portret de lider: atitudine și valori 
• Reguli de bază în luarea deciziilor 
• Cum să tratăm greșelile la locul de muncă 
• Managementul performanței 
• Cum se evaluează și controlează performanța 
• Factori critici de succes 
• Calitățile unui lider: asertivitate și inteligență emoțională; 
emoțiile la serviciu 
• Acțiuni de îmbunătățire a abilităților de lucru cu echipa 
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Comunicare
Tematici de interes în Comunicare
• Elementele unei comunicări eficiente în companie și în relațiile 
personale
• Principiile comunicării
• Comunicarea ca proces
• Drepturi de responsabilități în comunicare
• Beneficiile comunicării eficiente
• Principiile comunicării organizaționale
• Niveluri și profile în comunicare

Comunicarea verbală
• Managementul conversational; discurs, argumentare
• Stiluri în Comunicare, cuvinte care nu vând
• Calitățile unui bun comunicator și lider
Comunicarea  paraverbală
• Abilități de comunicare la telefon
• Moduri de a pregăti și a avea grijă de voce
Comunicarea nonverbală
• Microexpresii
• Limbajul trupului și emoțiile 
Comunicarea scrisă
• Principii de bază în corespondența prin e-mail
• Tehnici de gestionare a corespondenței

Criterii de evaluare a unei Comunicări eficiente
Teste psihometrice pentru evaluarea tipurilor de comunicatori
Comunicarea în Managementul personal: abilități sociale, branding 
personal etc.
Abilități de a vorbi în fața unei audiențe
Parteneriate în cadrul Procesului de Comunicare
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Managementul 
timpului
Tematici de interes în Managementul 
Timpului
• Managementul timpului și organizația
• Stabilirea obiectivelor și priorităților
• Dinamica diversă a angajaților
• Metode și instumente pentru buna 
gestionare a timpului la serviciu
• Încadrarea activităților și prioritizarea lor, în 
funcție de importanță și urgență - matricea 
timpului
• Importanța și modalitățile de delegare
• Hoții de timp – modalități de pierdere a 
vremii
• Amânarea
• Efectele estimării incorecte a timpului
• Managementul timpului personal
• Calitatea timpului
• Managementul schimbării
• Managementul stresului
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viziunea organizației: 
planificarea progresului 
personal al angajatului 
Tematici de interes:
• Definirea competențelor antreprenoriale 
• Înțelegerea conceptului de afacere; beneficiile implicării  
personale a fiecărui angajat în afacerea companiei  
• Plan de afacere: concept, conținut, obiective 
• Provocarea schimbării 
• Cadranul banilor - Robert Kiyosaki 
• Tipuri de antreprenori 
• Construirea temeliei succesului personal 
• Cum să gândești afacerea în afara tiparelor: inovația 
• Excelența în vânzări - condiție de succes al afacerii 
• Cum să îți vezi compania prin ochii clienților 
• Cum să furnizezi servicii Gold clienților 
• Finanțarea afacerii - surse de finanțare 
• Atragerea de investiții 
• Business case și business plan 
• Relații și strategii în cadrul proceselor de business 
• Centrarea proceselor afacerii pe crearea de plus valoare 
• Modelul de sustenabilitate a afacerii 
• Managementul personalităților diverse în cadrul susținerii  
unei afaceri de succes 
• Legătura între atitudinea în viață și ascensiunea în carieră 
• Bazele succesului personal 
• Deontologia și maturitatea atitudinii antreprenoriale 
• Modele de excelentă, bune practici în domeniul antreprenorial; studii de caz 
• Acțiuni pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
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Abilități de 
prezentare  
în fața publicului -  
Public Speaking
• Prezentarea unei idei în fața unui auditoriu 
• Beneficiile personale și sociale ale prezentării profesioniste 
• Public Speaking în lumea afacerilor 
• Istoricul și principiile discursului public 
• Alocuțiunea, elemente moderne
• Structuri lingvistice pentru declanșarea motivațiilor, captarea și 
menținerea atenției 
• Noțiuni de bază ale fricii de a vorbi în public 
• Mituri legate de frica de a vorbi în public 
• Alegerea temei – alegerea poveștii 
• Tonul vocii – paraverbalul 
• Puterea pauzelor în cadrul discursului 
• Tehnici vizuale -suport al prezentării  
• Reguli de bază în alcătuirea unor slide-uri profesioniste 
• Cei trei P ai succesului unei prezentări 
• Pașii principali ai prezentării 
• Pregătirea pentru prezentare 
• Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal și nonverbal 
• Deschiderea cu impact a prezentării 
• Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale 
• Interacțiunea cu sala 
• Factori declanșatori ai motivației. 
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„Dacă vrei să oferi servicii de formare de 
calitate trebuie, în primul rând, să fii 
foarte pretențios cu tine. Și trebuie să fii 
foarte riguros în stabilirea criteriilor care 
stau la baza unui curs de calitate.
Să ai o programă de curs bine pusă 
la punct și o succesiune a tematicilor, 
pe care trebuie să o stabilești ținând 
cont de obiective, bineînțeles, dar și de 
background-ul cursanților - începători 
sau avansați. E necesară o dotare tehnică 
corespunzătoare, un mediu de învățare 
plăcut, în care cursanții să se simtă bine.“

Carmen Prodan,  

fondator Cursuri ABD
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Q&A

Care este misiunea noastră? 
Să vă învățăm să folosiți tehnologiile moderne la adevăratul lor potențial. 
Să vă ajutăm să înțelegeți că puteți să folosiți tehnologie de ultimă generație fără să aveți o 
diplomă în IT. 
Să vă învățăm că în minunata „lume“ www aveți la dispoziție instrumente ușor de folosit, 
cu ajutorul cărora vă puteți dezvolta afacerea, puteți face o campanie promoțională, puteți 
demara o campanie de marketing sau o campanie de salvare a pădurilor din România.
Să vă ajutăm să înțelegeți că, indiferent de firma care le-a creat (Microsoft, Apple), sistemele 
de operare funcționează după un principiu relativ simplu care, odată înțeles, vă va ajuta să 
vă descurcați cu orice versiune a sistemului și pe orice computer vă ajunge în față.
Să vă învățăm să găsiți informație de calitate pe internet și s-o folosiți fără a intra în conflicte 
de drepturi de autor (de exemplu). 

Cine poate învăța la un astfel de curs?  
Oricine! Indiferent de nivelul de pregătire și de cunoștințe pe care le are despre computer. 
Nu ai deschis un computerul până acum? Nicio problemă! Vei învăța s-o faci!
În plus, vei învăța un sistem de operare, să trimiți un email și să vorbești pe Skype cu familia, 
să-ți faci o pagină pe Facebook sau să-ți scrii memoriile în Word. 
Ești deja utilizator și trebuie să înveți softuri noi? Te vom învăța!

SoFtwARe tRAiNiNg

Organizăm cursuri deschise pentru grupuri de maximum 14 persoane, 

ore de consultanță și coaching adaptat nevoilor specifice.  
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Microsoft office

windows

• Word • Excel • Power Point • Acces

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

- versiuni începând cu 2007 -

Computer Zone

• Care este principiul de funcționare a sistemului de operare Windows? • Ce trebuie făcut pentru ca 
sistemul de operare să ruleze corect? • Care sunt diferențele între versiunile Windows? • De ce foarte 
multe companii aleg (încă) să folosească Windows XP, în ciuda faptului că Microsoft nu mai asigură 

asistență gratuită? • De ce Windows Vista - un sistem de operare care a rezolvat multe din problemele 
de siguranță - a trecut aproape neobservat? • De ce Windows 8 a iritat consumatorii forțând Microsoft să 

revină (aproape în totalitate) la interfața Windows 7 prin ultima versiune lansată pe piață, Windows 10? 

• Ce este Ribbon-ul? • Cum se lucrează cu stilurile? • Cum se folosesc template-urile? • Cum se 
construiește un formular de factură? • Cum introduc automat, într-un formular, informațiile dintr-o bază 

de date? • Cum și de ce securizez un document? • Ce face programul Excel? • Cum fac o prezentare în 
Power Point? • De ce și cum să folosesc Acces pentru realizarea unei baze de date? 

Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom răspunde pe parcursul unui curs. 

Organizăm cursuri deschise pentru grupuri de 
maximum 14 persoane, ore de consultanță și coaching 
adaptat nevoilor specifice. 
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știi (cu adevărat) să lucrezi cu 
documente în format electronic?

Program de instruire ce se adresează angajaților care lucrează cu computerul

Computer Zone

Într-o firmă ajung, zilnic, zeci (sute) de documente (fișiere) în format electronic.
Aceste documente trebuie modificate / corectate / refăcute radical / integrate 

în alte documente / printate / trimise online... 
Documentele conțin texte, fotografii, animații, materiale video. 

Pot veni gata parolate sau necesită măsuri de securitate la plecarea din firmă. 
Pe același document vor face modificări mai mulți utilizatori.
Întrebarea este: știi să folosești eficient aceste documente?

Organizăm cursuri deschise pentru grupuri de 
maximum 14 persoane, ore de consultanță și coaching 
adaptat nevoilor specifice. 
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Cum folosim internetul?
Utilizarea e-mail-ului, transfer de date, motoare de căutare etc.

Computer Zone

- Clienți de email: Gmail, Yahoo Mail, Outlook -
- Modalități de a transfera rapid și sigur pachete de 

date de mari dimensiuni -
- Ce sunt motoarele de căutare? - 

- Safari, Firefox, Chrome -
- Cum găsim informații pe internet? -

Organizăm cursuri deschise pentru grupuri de 
maximum 14 persoane, ore de consultanță și coaching 
adaptat nevoilor specifice.  
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Aplicații online
Internetul abundă de aplicații online - gratuite sau contra cost -  
cu ajutorul cărora orice utilizator poate să-și facă un site, o revistă,  

o prezentare, un material promoțional sau să transfere date în 
maximă siguranță. 

În cazul acestui curs intenționăm să facem o trecere în revistă a 
acestor aplicații, să discutăm despre cum și la ce le putem folosi și 

să descoperim cum funcționează. 

Computer Zone

Organizăm cursuri deschise pentru grupuri de 
maximum 14 persoane, ore de consultanță și coaching 
adaptat nevoilor specifice. 
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inițiere în web design
Codul HTML. 

CSS.
Cum construim un site cu aplicația Dreamweaver? 

Achiziționarea unui domeniu.
Ce este hosting-ul și cum se face un abonament? 

Identificarea altor aplicații cu ajutorul cărora se poate construi un site. 
Cum se structurează informația pe un site?

Web Design nu înseamnă doar programare. Aspectul final al site-ului contează!

Computer Zone

Organizăm cursuri deschise pentru grupuri 
de maximum 14 persoane, ore de consultanță și 
coaching adaptat nevoilor specifice. 
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Q&A

Ce oferă programul de Coaching ABD? 

Coaching-ul față în față reprezintă metoda cea mai directă de formare, după cea parentală.  
Este o formă de instruire care are rezultate spectaculoase dacă coach-ul reușește să creeze împreună cu elevul 
său o relație bazată pe încredere, respect, sinceritate, voință...
Cursuri ABD vine cu o experiență de peste 10 ani în domeniul managementului organizațiilor multinaționale, în 
formarea profesională și coaching a consultanților săi. 
Din echipa de consultanți fac parte actuali și foști manageri de top, traineri cu mii de ore de formare în portofolii și 
psihologi cu experiențe valoroase în domeniul corporatist.
Noutatea pe care o aduce metoda de lucru implementată de Coaching ABD constă în faptul că toate programele de 
coaching sunt supervizate de un al doilea consultant, pentru fiecare client în parte. Această abordare de tip „a doua 
opinie” rafinează procesul de observație și conduce la accelerarea formulării unui feed-back corect și eficient.
Programul de coaching are patru etape distincte: 
1. Diagnoza - identificarea nevoilor și obiectivelor generale ale clientului
2. Cunoașterea reciprocă - crearea relației și stabilirea planului concret de atingere a obiectivelor 
3. Implementarea practică a activității de coaching 
4. Feed-back, supervizare și evaluare periodică
Implementarea efectivă se stabilește în urma diagnozei și implică de obicei un angajament ferm pe o perioadă de 
6-12 luni, cu o frecvență a întâlnirilor de 1-2 pe săptămână. 
Durata unei sesiuni de coaching este în medie de 1,5 - 2 ore.
Prețul unei sesiuni de coaching diferă în funcție de etapa din cadrul programului, de profilul și complexitatea cazului.

CoAChiNg ABd:
COACHING FOR BUSINESS 
COACHING FOR TRAINERS
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Este un program dedicat persoanelor angajate pe 
diverse nivele manageriale ale organizației și care 
doresc să-și dezvolte cariera pe baza unor principii 
sănătoase, să-și învingă temerile și nesiguranța, să 
atingă obiectivele de performanța într-un timp optim,  
să devină persoane de succes care se bucură de 
respectul celor din jur. 
Managerii eficienți sunt apreciați, propuși pentru 
promovare, evidențiați deoarece obțin rezultate care îi 
diferențiază de ceilalți angajați ai companiei. 
Unii zic că este vorba de talent. 
În mod natural, acest proces de dezvoltare a abilităților, 
de acumulare de competențe și de schimbare 
a atitudinii, poate dura ani, în unele cazuri, chiar 
foarte mulți, dacă îmbogățirea experienței nu a fost 
monitorizată și nu a avut la bază un model de succes. 
O soluție pentru accelerarea și consolidarea acestui 
mult dorit proces este de a apela la serviciile unui 
coach în business, adică la o persoană cu experiență, 
care poate îndruma, care știe cum să înlăture 
obstacolele mentale ce stau în calea performanței, care 
știe să creeze cadrul pentru ca discipolul său să se 
cunoască pe sine, să își descopere limitele și apoi să le 
depășească. 
Un coach motivează, devine ghid în drumul spre 
atingerea obiectivelor și mai ales își incurajează clientul 
în a face alegeri corecte și în a-și asuma deciziile luate.

Coaching  
for Business

Durata unei sesiuni de coaching este în medie de 1,5 - 2 ore.
Prețul unei sesiuni de coaching diferă în funcție de etapa din 
cadrul programului, de profilul și complexitatea cazului.
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Programul a fost creat din dorința de a îmbunătăți 
sistemul de formare profesională din România, de 
a dezvolta abilități și competențe pe de o parte, 
dar mai ales de a împartăși pasiunea pentru acest 
domeniu, care din păcate nu deține valoarea și 
respectul cuvenit în acest moment. 
Cu toții știm ca sunt foarte puțini traineri 
profesioniști pe piață și acest lucru tocmai din 
lipsa unei culturi și educații în domeniul formării 
adulților, la care se mai adaugă și lacunele imense 
din învățământul românesc. Metodele și tehnicile 
folosite în prezent sunt, în general, empirice, 
neatractive, depășite. 
„Cum să atragi cursanți, cum să le creezi cadrul 
propice învățării, cum să-i motivezi să lucreze cu 
tine și să mai și plătească pentru asta? 
Cum să-i convingi că ceea ce ai tu de oferit, 
experiența ta, expertiza ta, se îmbină în deplină 
concordanță cu nevoile lor de instruire?  
Cum să devi un trainer bun?“
Acestea sunt doar câteva întrebări pe care și le pun 
formatorii la început de carieră. 
Trainerii experți de la Cursuri ABD au răspunsuri la 
aceste întrebări și la multe altele și sunt pregătiți să 
le clarifice în cadrul sesiunilor de coaching.

Coaching  
for trainers

Durata unei sesiuni de coaching este în medie de 1,5 - 2 ore.
Prețul unei sesiuni de coaching diferă în funcție de etapa din 
cadrul programului, de profilul și complexitatea cazului.
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Portofoliu  
de clienți

ALIAT, 
ASSYSTEM, 

Blocul Național Sindical,
Camera de Comerț și Industrie, 

CEFORA Training, 
ComCeh- Sofidel,

CUMPĂNA, 
Cursuri 10 Plus, 

Drees & Sommer,
EoN Moldova, 

Euro Best Team, 
Formare Plus,  

GDF Suez, 
HAMM Reno, 

Interdevelopment, 
KPMG,  

Kern-Liebers Textil,
LAFARGE, 

Mc Donald’s, 
Media On, 

New Horizons, 
Patronatul Național  

Român,
QUANTA Resurse Umane, 

Red Mountain,
 Sarantis, 

Sind-Tour Operator 
Sindicat UPA, 

SPIDER, 
Spitalul Universitar București,

Team Net, 
Telemobil
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10 ani de formare 
profesională!

A b i l i t y  D e v e l o p m e n t

0736 366 382
Sunați-ne! 
www.cursuriabd.ro


