
Curs Expert Accesare 
Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene

29 - 31 Ianuarie 2016, Predeal

AGENDA

Ziua 1
Interval Sesiune Tematică

09.30-11.00 Introducere Prezentare formator şi participanţi
Stabilire aşteptări
Prezentare obiective, agendă şi materiale curs

I. Politica de coeziune şi 
Instrumentele Structurale

Politica UE în domeniul coeziunii economice şi sociale 
Instrumentele Structurale 2007-2013 în România
Perspectivele perioadei de programare 2014-2020

II. Ciclul  managementului de 
proiect la nivel european

Definirea PCM (Project Cycle Management)
Etape şi principii PCM

11.00-11.15 Pauză de prânz
11.15-12.45 III. De la idee la proiect: etapa 

de analiză
Idei de proiect şi tipuri de analize pentru structurarea 
logică a proiectului
Analiza factorilor interesaţi
Arborele problemelor şi arborele obiectivelor
Analiza SWOT organizaţională
Scanarea cererii
Definirea obiectivelor proiectului

12.45-14.00 Pauză de cafea

14.00-15.30

Activitate practică: etapa de 
analiză a proiectului

Împărţire în grupuri de lucru
Studiu de caz: stabilirea ideii de proiect într-un context dat
Schiţarea obiectivelor propriului proiect (la nivel de grup)
Prezentare în plen şi discuţii

IV. Etapa de planificare a 
proiectului

Verificarea structurii logice a proiectului
Formularea indicatorilor pe niveluri de obiective
Riscuri: identificare, estimare, pregătirea gestionării
Planul de acţiune, planul de resurse şi estimarea bugetului
Implicarea partenerilor

Activitate practică: etapa de 
planificare a proiectului

Schiţarea instrumentelor de planificare pentru propriul 
proiect (la nivel de grup)
Prezentare în plen a rezultatelor lucrului în grupuri
Discuţii

Ziua 2
Interval Sesiune Tematică

09.30-11.00
Recapitulare Ziua 2 Trecere în revistă concepte şi instrumente Ziua 2
V. Documentaţii de 
fundamentare a planificării 
proiectului 

Prezentare sumară a analizei cost-beneficiu: analiza 
financiară, analiza economică şi analiza de risc şi 
senzitivitate
Planul de Afaceri / Planul de Marketing
Proiecte generatoare de venituri

Activitate practică: etapa de 
planificare a proiectului

Identificarea documentaţiilor de fundamentare necesare 
pentru planificare în propriul proiect (la nivel de grup)
Prezentare în plen şi discuţii

VI. De la proiect la cererea de 
finanţare: tematici orizontale, 

Logica autoevaluării proiectelor
Tematicile orizontale: mediu, şanse egale, ocupare, 
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sănătate şi securitate la locul 
de muncă 

inovare şi TIC
Sănătatea şi securitatea la locul de muncă
Dosarul de finanţare

11.00-11.15 Pauză de cafea
11.15-12.45 VII. Capitolele cererii de 

finanţare
Legătura dintre documentaţia de proiect şi capitolele 
cererii de finanţare:

Justificare şi context
Obiective şi indicatori
Activităţi, durată şi calendar
Mijloace, resurse şi costuri
Implementare (flux financiar, achiziţii, monitorizare, 
evaluare, comunicare)
Sustenabilitate

12.45-14.00 Pauză de prânz
14.00-15.30 VIII. Selecţia proiectelor Principalele criterii de evaluare tehnică şi financiară

Greşeli frecvente în elaborarea cererilor de finanţare
Greşeli frecvente în implementare

Activitate practică: cererea de 
finanţare

Structurarea capitolelor cererii de finanţare pentru propriul 
proiect (la nivel de grup)
Prezentare în plen şi discuţii

15.30-15.45 Pauză de cafea
15.45-17.30 Activitate practică: cererea de 

finanţare

Recapitulare finală

Completarea capitolelor cererii de finanţare model pentru 
propriul proiect (la nivel individual, cu încorporarea 
„lecţiilor învăţate” din discuţiile asupra prezentărilor în 
plen)
Trecere în revistă concepte şi instrumente Zilele 1-3:

Politica de coeziune şi Instrumentele Structurale
Ciclul  managementului de proiect la nivel european
De la idee la proiect: etapa de analiză
Etapa de planificare a proiectului şi documentaţiile de 
fundamentare
De la proiect la cererea de finanţare
Capitolele cererii de finanţare
Selecţia proiectelor

Ziua 3
Interval Sesiune Tematică

9.00 Examinare
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