
 

 
 

Conditii de acordare si reinnoire a licentei de Master Trainer 
  

Aprobate de Adunarea genarala ARONLP din 26.09.2015. 
  

Pentru licentierea ca master Trainer/Coach pentru recertificare (o data la 2 
ani) taxa va fi de 50 lei. 
  

Formatorii care sustin formari NLP sunt obligati sa documenteze in scris urmatoarele: 
 

a. minimum 8 ore de supervizare la unul din Master Trainerii 
ARONLP cu competenta de formare NLP-Coach*; 

b. minimum 22 de ore de supervizare/intervizare de grup la unul din 
Master Trainerii ARONLP 

c. minimum 30 de ore de formare in NLP sau domenii complementare 
NLP, din care minim 1/2 (15 ore) sa fie parcurse in cadrul 
evenimentelor organizate de catre ARONLP; fac excepție 
trainerii care au domiciuliul stabil în afara țării, situția 
acestora va fi analizată, personalizat, în cadrul CD; 

d. Codul de etica ARONLP semnat 
e. Declaratie pe propria raspundere: 

  

 “Confirm prin prezenta ca nu mi s-a refuzat cererea de a fi membru intr-o 
organizatie membra a EANLP (DVNLP, ÖDV-NLP, SWISS NLP, AvNLPP, ARONLP, 
ANLP RM) si ca nici nu am fost exclus ca membru din vreuna din aceste asociatii.” 
  

Criteriile prezentate mai sus sunt cumulative si sunt obligatorii pentru reinoirea 
licentei si se aplica incepand cu data de 01.01.2017. 
  

Recertificarea se va face la data de 28 februarie; daca nu se trimit documentele 
la timp se va plati o taxa aditionala de 200 lei 
  

Presedintele comisiei de calitate, formare si certificare va informa in scris Master-
Trainerii sa trimita documentele pentru reacordarea licentei in luna septembrie. 

 
Comitetul Director 
 
Master Traineri ARONLP cu competenta de Formare Coach la data de 12.12.2016 : 
Apetri Iuliana PhD, Dr. Carmen Todor, Iuliana Mihai, Carola Müller, Marcel Mihai, Dr. 
Marius Catiche si Cristian Munteanu (Master Trainer cu competenta de formare 
wingwave® Coach)  Copiile adeverintelelor de supervizare sunt trimise de supervizor 
dupa supervizare la directorul organizatoric si sunt inregistrate intr-un registru unic. 


