“Magic Coaching” - Program de formare tip specializare autorizat
pentru profesia "Specialist în activitatea de coaching” (cod COR-242412)
Magic Coaching este un program de formare tip specializare în profesia "Specialist în activitatea de coaching”, profesie recunoscută
de statul Român din anul 2014 și inclusă în Clasificarea Ocupațiilor din România (cod COR-242412) organizat de Universitatea
Româno-Americană începând cu anul 2016.
Certificatul de absolvire a programului este recunoscut la nivel european, oferind, sub egida Ministerului Educației și Cercetării și
a Ministerului Muncii, validarea setului de competențe profesionale specifice și constituind baza legală a practicării profesiei de
Coach în România.
Programul este gândit în special pentru cei care vor să devină profesioniști și să poată fi plătiți pentru serviciile oferite. De el pot
beneficia însă și cei care doresc doar să-și îmbunătățească relațiile cu ceilalți sau competența profesională, pentru că abilitățile de
coaching pot fi folosite în orice interacțiune umană, inclusiv în relația cu sine.
La baza programului stau atât principiile etice și filozofice cât și tehnicile psihologiei umaniste ale Programării Neuro-Lingvistice și
Analizei Tranzacționale.
Prin modul interactiv și experiențial în care sunt predate cunoștințele teoretice și abilitățile practice, participanții vor fi capabili la
finalul programului să:
 Își seteze mentalitatea de ”coach”
 Stabilească o relație comercială și o “alianță de coaching” cu clientul
 Faciliteze schimbarea și obținerea de rezultate
Toate detaliile legate de accesarea, organizarea și derularea programului de formare pot fi regăsite pe website-ul dedicat,
https://opranmarian.ro/curs-coaching-seria-5-a/
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Formator: Marian Opran
Din pasiune pentru coaching, Marian și-a înființat în 2012 propria companie și a început să ofere servicii
de dezvoltare personală persoanelor interesate să-și crească performanța profesională sau calitatea
relațiilor cu ceilalți (www.opranmarian.ro).
Din 2016 activează ca trainer la Universitatea Româno-Americană – furnizor de formare profesională
autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări pentru programul de formare ”Specialist în
activitatea de Coaching” ajuns în 2022 la Seria a 5 -a (www.magic-coaching.ro).
Înainte de a fi antreprenor, Marian a lucrat 20 de ani în domeniul telecom, dintre care în ultimii 10 a
ocupat diferite poziții manageriale în departamentele tehnice și de vânzări ale unor companii ca
Romtelecom, Cisco, Nokia-Siemens, Huawei sau ZTE.
Diplome și acreditări
 Manager de Proiect acreditat de Open University din Marea Britanie (2001)
 Diplomă în Eficientizarea Productivității Personale de la Leadership Management Institute SUA (2012).
 Certificat din anul 2013 și re-certificat în 2016 ca Master Practitioner NLP și Licensed Associate NLP Coach de către Dr.
Richard Bandler, unul dintre co-fondatorii Programării Neuro-Ligvistice.
 Specialist în activitatea de coaching acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) din 2015.
 Learning Coach în metodologia ARL (Action - Reflection - Learning) acreditat în 2019 de Leadership in International
Management Ltd.
 Din 2020, Agile Scrum Leader (Executive) acreditat de International Scrum Institute și Agile Team Facilitator acreditat
de International Consortium for Agile (ICAgile).
 În prezent urmează cursurile de Analiză Tranzacțională (AT) ale Yorkshire Training Centre International fiind în al 8-lea an de
formare în Counselling.
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