


 

 

 

 

 

 
Asociaţia  Tehnică  de  Formare  

Profesională  „TEACH  ING”  

este o organizaţie nonprofit, apolitică, cu 

caracter independent, având misiunea de 

a susţine şi contribui la pregătirea 

profesională a inginerilor din 

domeniul tehnic, constituind cadrul 

firesc de dezvoltare a cunoştinţelor 

teoretice şi a abilităţilor practice.  

 

       Obiective 
   1DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR 

PRACTICE  ALE  VIITORILOR INGINERI;  

   2REALIZAREA UNEI INTERFEŢE ÎNTRE 

MEDIUL ACADEMIC ŞI MEDIUL DE AFACERI 
LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL; 

   3PREGĂTIREA PERSONALULUI TEHNIC 

AL COMPANIILOR. 

 

 

 

 

 

    Misiune 
 



Centrul de 

 Training Economic 

 

Centrul de 

 Training Tehnic 

 

Centrul de 

 Training Lingvistic 

 
Formarea profesională în 

domeniul operării şi 

programării maşinilor unelte 

cu comandă numerică. 

 

 

 

Îmbunătăţirea cunoştinţelor 

de limbă engleză şi germană 

tehnică. 

 

Dezvoltarea cunoştinţelor din 

domeniul managementului 

industrial. 

 

 

 TEACHING a dezvoltat împreună cu ALLMETECH® serviciul de formare 

profesională şi instruire tehnică prin intermediul celor trei centre de training. 

 

 

Enjoy to build your future ! 



Centrul deTraining Tehnic 

 
 

Asociaţia TEACHING este autorizată de CNFPA 

ca formator de formare profesională continuă.  

 

Cursurile se finalizează cu diplome de perfecţionare  

şi calificare recunoscute de către Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului. 

  

 

 

Asociaţia Tehnică de Formare Profesională         

TEACHING  în parteneriat cu ALLMETECH® 

organizează cursuri de perfecţionare şi calificare 

pentru operare şi programare pe maşini CNC.  

 

 



Cursuri de formare  

profesională acreditate CNFPA 

 

 



Cursuri  AutoCAD 2D 

Cursuri  Inventor 

 

Traineri cu experiență: 

 profesori universitari;  

 traineri cu numeroase cărţi publicate; 

 traineri acreditaţi de importante 

instituţii din România. 

 

 

Centrul de Training Tehnic 

 

6 ediţii 
Peste 150 de participanţi 



Prin desfăşurarea training-urilor lingvistice 

TEACHING işi propune să dezvolte 

abilităţile de comunicare orală şi scrisă 

necesare pentru a putea comunica eficient în 

domeniul de specialitate. 

Centrul de Training Lingvistic 

 

8 ediții 
Peste 800 de participanți  

Manuale de curs 

Pentru fiecare curs, TEACHING a creat un 

manual ce facilitează şi asigură acumularea de 

informaţii într-un mod cât mai uşor. 

 Germană tehnică nivel mediu 

 Germană tehnică nivel începător 

Training-uri: 

 Engleză tehnică nivel începător 

 Engleză tehnică nivel mediu 



Training-uri: (teme economice) 

 

6 ediții 
Peste 200 de participanți  

Centrul de Training Economic 

 

Prin desfaşurarea trainingurilor pe teme 

economice TEACHING are ca şi obiectiv 

îmbunătăţirea cunoştinţelor din domeniul 

managementului industrial. 

 

 

 Management Industrial  

 Comunicare și negociere în afaceri 



Vă mulțumim ! 


