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Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene
(COR 242213) acreditat CNFPA

Cursul  ajută  la  înțelegerea  mecanismului  de
acordare  a  fondurilor  europene.  Încurajăm
scrierea  proiectelor  chiar  de  către  beneficiar
pentru  că,  după  primul  proiect  depus,
conturarea celorlalte va deveni din ce în ce mai
ușoară.  Cursul  livrează  instrumente  din
Managementul

Proiectelor atât de necesare în fazele de elaborare
ale planului  de afaceri  dar şi  în  implementare şi
evaluare.  Trainerii  livrează  și  aspecte  legate  de
problematica  achiziţiilor  publice  pentru  proiectele
cu finanţare  europeană.                        
Cursanții vor afla chiar de la evaluatori exemple de
proiecte eligibile.

Cursul nostru are un pronunţat caracter aplicabil, cu exemple practice din diferite situaţii, diferite studii
de  caz,  o  analiză  echilibrată  a  oportunităţilor  şi  ameninţărilor  în  procesul  de  accesare  a  fondurilor
structurale şi de coeziune. Cu noi veţi învăţa să identificaţi riscurile şi oportunităţile accesării finanţărilor,
dar şi a implementării proiectelor.

Programul este de la 9:30 – 17:00 

Cursul acoperă urmatoarele teme:

➢ Scopul intervenţiei UE în România

➢ Prezentarea şi înţelegerea Programelor 
Operaţionale

➢ Tipuri de Proiecte

➢ Fonduri structurale: principiile şi cadrul 
de intervenţie a Fondului European 
Regional de Dezvoltare şi a Fondului 
Social European

➢ Programe Operaţionale Sectoriale (POS)
- POS Creşterea Competitivităţii Economice
- POS Resurse Umane
- POS Transport
- POS Mediu

➢ Programul Operaţional de Asistenţă 
Tehnică

➢ Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative - PODCA

➢ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
PNDR

➢ Alte finanţări

➢ Ciclul de viaţă al proiectelor europene (PCM)

➢ Stabilirea eligibilităţii ideii de proiect: 
aplicant, parteneri, grup ţintă, activităţi, 
cheltuieli

➢ Managementul riscurilor

➢ Stabilirea parteneriatelor

➢ Elaborarea proiectului

➢ Construirea bugetului 

➢ Implementarea proiectului

Trainer: Daniela Vlăsceanu
Consultant şi formator cu bogată experienţă ca
evaluator de proiecte cu finanţare europeană.

Preţ/participant : 1.150 lei 

Examen (condiţionat de participarea la curs şi
de Diploma de Studii Superioare)

Conform legii, nu se percepe TVA pentru
cursurile finalizate cu examen CNFPA

Loc de desfăşurare: Predeal, Hotel Verona

Mai multe detalii aici: www.accedio.ro 

Persoană de contact: Ştefan Bădescu

stefan.badescu@accedio.ro     tel 0758.888.542

Înscrierea se face completând formularul şi 
trimiţându-l prin fax la 0318.105.467 sau e-mail.

Modelul diplomei îl puteţi consulta aici.

Cursuri din portofoliul accedio: Manager de Proiect, Formator, Expert Achiziţii Publice,
Comunicarea în Organizaţii, Manager Resurse UmaneMicrosoft Project, Tehnici de Vânzări,

Managementul Costurilor şi Control Bugetar
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Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene

Denumire Organizaţie
Obiectul de activitate:
Cod fiscal/Reg Com
Banca, cont:
Adresa:
Telefon:
Fax:

Lista cu participanţi la curs:
Nume şi Prenume Funcţia Telefon E-mail Opţiune examen

Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu

Vă rugăm să completaţi citeţ toate datele cerute mai sus. Emcer Consult srl este operator de date

cu caracter personal, înregistrat la ANSPDCP cu nr. 22859

Diploma se eliberează în urma prezenţei la seminar în procent de minim de 85%

Puteţi  opta  şi  pentru  examinarea  în  vederea  dobândirii  certificatului  de  perfecţionare  CNFPA
Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene, cod COR 242213 recunoscut de
Ministerul Muncii şi Ministerul  Educatiei.
Anularea unei înscrieri se face în scris,  cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de data de
începere a cursului la care v-aţi înscris. În caz contrar contravaloarea facturii va trebui plătită.
Contravaloarea seminarului trebuie achitată până în ziua începerii cursului; dupa această dată se
calculează penalităţi de 0,2% pe zi.
Acest formular semnat şi ştampilat atestă faptul că sunteţi de acord cu condiţiile de mai sus. SC
Emcer Consult SRL îşi asumă obligaţia de a organiza seminarul în condiţiile prevăzute în invitaţie
şi conform programului menţionat. Toate litigiile apărute se vor  judeca la Tribunalul Bucureşti.
Plata se va face pe bază de factură, în contul SC Emcer Consult SRL: 

• Banca Transilvania cont RO84BTRL04301202C42491XX
• Trezoreria sectorului 6 Bucureşti, cont RO58 TREZ 7065 069X XX00 4569 

După completarea formularului de înscriere vă rugăm să îl transmiteţi la persoana de contact: 
Stefan Bădescu, tel: 0758 888 542      fax:  0318 105 467               stefan.badescu@accedio.ro     

Nume şi prenume:            

……………………………

Data:

……………………………

Vă rugăm semnaţi şi ştampilaţi în dreptul cursului la care veţi participa
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