
 

 

 

Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013    
Axa prioritara nr. 5  „Promovarea masurilor active de ocupare” 
Domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului:  Specialisti in domeniul accesarii de fonduri europene si al managementului de 
proiect 
Beneficiar: Dinamic Construct SRL  
Contract POSDRU 128/5.1/G/135547 

 
EXPERT ACCESARE FONDURI 

STRUCTURALE SI DE COEZIUNE 
EUROPENE 

 
PROGRAM GRATUIT DE FORMARE PENTRU SOMERI SI 

PERSOANE AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA 
DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

  
- prezentare - 

 
 

Acest curs te va ajuta sa te angajezi pe 
posturi precum:  
- Consultant in cadrul unei firme ce 

furnizeaza servicii de consultanta in 
domeniul accesarii de fonduri 
europene; 

- Specialist in sectorul privat, public sau 
ONG, in compartimente cu atributii 
aferente implementarii proiectelor 
finantate din fonduri europene. 

 
Durata programului de formare: 
- 4 zile, cu o durata totala de 24 ore de formare, din care 8 ore de pregatire 

teoretica si 16 ore de pregatire practica; 
- in a cincea zi este examenul de absolvire: proba practica ce consta in pregatirea 

unui proiect, test-grila si o proba orala in care participantii raspund liber la 
intrebari adresate de evaluatori. 

 
 



 

 

 

Beneficiile pe care le poti obtine ca urmare a participarii la acest program de 
formare: 
- Beneficiezi de expertiza de peste 5 ani a unor formatori cu experienta in 

accesarea fondurilor europene, in scrierea de proiecte, managementul 
proiectelor, consultanta in implementare de proiecte; 

- Faci parte dintr-un grup restrans de cursanti, ceea ce inseamna ca invatarea este 
intensiva si formatorul iti va acorda atentia de care ai nevoie; 

- Primesti un suport de curs cu informatii utile si practice despre accesarea 
fondurilor europene nerambursabile/ managementul de proiect; 

- Primesti consultanta ad-hoc, prin sesiuni de intrebari si raspunsuri inserate in 
cadrul cursului; 

- Primesti un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si un Supliment descriptiv ce cuprinde 
competentele obtinute in cadrul programului de formare; 

- Primesti subventie pentru participarea la acest program de formare in valoare de 
250 ron; 

- Primesti consiliere privind inceperea unei afaceri proprii in domeniul fondurilor 
europene; 

- Cei mai buni dintre cursanti vor fi angajati ca si colaboratori sau vor primi 
scrisoare de recomandare pentru angajarea in firme de consultanta. 

 
La sfarsitul programului de formare vei putea deveni Expert Accesare Fonduri 
Structurale si de Coeziune Europene. 

 
Tematica abordata in cadrul programului de formare:  
- Ce sunt fondurile structurale si de coeziune; 
- Principii si reguli generale de acordare; 
- Cum si de catre cine pot fi accesate fondurile europene; 
- Despre intocmirea dosarelor de finantare pentru accesarea de fonduri in cadrul 

programelor finantate din fonduri structurale si de coeziune pentru perioada de 
programare 2014-2020: 
- Programul Operational Competitivitate; 
- Programul Operational Regional; 
- Programul National de Dezvoltare Rurala; 
- Programul Operational Capital Uman; 
- Programul Operational Infrastructura Mare; 
- Programul Operational Capacitate Administrativa; 

- Cum se realizeaza evaluarea si aprobarea cererilor de finantare a proiectelor; 
- Ce reguli trebuie respectate in etapa de implementare a proiectelor;  
- Rambursarea cheltuielilor eligibile.  
 
Programul de formare va fi sustinut in orasele din regiunea de dezvoltare Sud-Est. 
 
Conditiile generale de inscriere, modalitatea de inscriere precum si perioadele de 
sustinere a acestui program de formare sunt prezentate pe website-ul proiectului la 
adresa: http://www.specialistifonduri.ro/inscrie-te-pentru-a-deveni-consultant   
 

http://www.specialistifonduri.ro/inscrie-te-pentru-a-deveni-consultant


 

 

 

Mai multe informatii poti obtine de la: 
DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.  
Tel/ Fax: 0240.514.423  
office@dinamic-construct.com   
 
PROFOND MANAGEMENT S.R.L.  
Tel/ Fax: 021.222.15.35  
office@profond.ro  
 

mailto:office@dinamic-construct.com
mailto:office@profond.ro

