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  ANUNȚ ANGAJARE FORMATOR 
 
-CURS COMPETENȚE ANTREPRENORIALE- 

 
 
Centrul Naţional de Învăţământ Turistic S.A. angajează formator 
pentru cursul de specializare „Competențe antreprenoriale” ce 
urmează a fi organizat. 
 
Cursul se va derula în sistem online, pe platforma Zoom și presupune 
parcurgerea a 60 de ore (30 de ore teorie, 30 de ore practică). 
Obiectivele generale ale cursului sunt: conștientizarea valorilor etice 
care susțin comportamentele de conducere; planificarea și organizarea 
activității proprii, cât și a celorlalți; identificarea priorităților 
oragnizației; gestionarea timpului și a volumului de muncă; 
capacitatea de a pune ideile în practică, urmărind rezultatele propuse 
inițial; lucrul în echipă în vederea atingerii obiectivelor; capacitatea 
de a rezolva problemele apărute pe parcurs și evaluarea corectă a 
situațiilor; dezvoltare personală – leadership şi etică în afaceri; 
identificarea oportunităților existente pe piață și a surselor de 
finanțare pentru dezvoltarea propriei afaceri. 
 
Printre principalele responsabilităţi ale formatorului se numără: 
• Organizarea şi implementarea procesului de formare şi asigurarea 
condiţiilor optime pentru derularea acestuia; 
• Evaluarea nevoilor de formare ale cursanților corelate cu obiectivele 
programului de formare; 
• Preluarea informațiilor legate de cursanți şi realizarea unei evidenţe 
proprii; 
• Pregătirea modulelor de curs și a orarului de curs  înainte de a 
organiza efectiv programul de formare profesională; 
• Stabilirea ordinii de derulare a activităţilor/secvenţelor de 
instruire/formare corespunzător programului convenit; 
• Realizarea feedback-ului / evaluării cursanților și elaborarea 
rapoartelor de formare; 
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Cerinţe minime: 
- Certificat de formator autorizat ANC; 
- Certificat de absovire curs „Competențe antreprenoriale” şi/sau 
experienţă de cel puţin 2 ani ca formator în domeniul consilierii în 
carieră/consilierii antreprenoriale; 
- Experienţă specifică în organizarea şi implementarea minimum a unui 
curs de formare profesională.  
Reprezintă un avantaj experienţa anterioară dobândită ca și formator 
în cadrul proiectelor cu finanțare UE. 
 
Dacă îndepliniţi condiţiile prezentate mai sus, vă rugăm să ne 
transmiteţi CV-ul dumneavoastră, în format Europass, împreună cu 
documentele care atestă informaţiile prezentate în CV, la adresa de e-
mail: office@cnit.ro . 
De asemenea, ne puteţi contacta telefonic, la numărul 021/549.28.90. 
 
 
*Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. respectă prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul 
general privind protecția datelor), precum și prevederile Directivei 
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității si comunicațiilor electronice), transpusă în legislația 
națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, cu modificările și completările ulterioare. 
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