
 

 

 

INFORMAȚII CURS  EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE – 

cod COR 241948  

Cursul se adresează tuturor organizațiilor, instituțiilor sau companiilor private care doresc 

accesarea unei finanțări din Fonduri Structurale, de Coeziune sau orice finanțare europeană 

prin intermediul personalului propriu. 

 

După absolvirea acestei sesiuni de formare, participanții iși vor dezvolta abilitățile si 

competențele necesare pentru identificarea, accesarea, scrierea, derularea si implementarea 

unui proiect de succes. 

  

 

Durata cursului:  24 ore (teorie + practică)  

  

Structură: Vineri, Sâmbătă  

3 ore/zi (17:00 – 20:00) – Vineri, 6 ore/zi ( 10,00 – 15,00) – Sâmbăta  

Locație: Arad, strada Cloșca nr. 5, sediul Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură a județului Arad  

Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice. Certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și 

în Uniunea Europeană. 

                       

Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, taxa de examen, 

cafea și apă 

Condiții: Studii Superioare  

 

 

 

 

 

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu 

competențele profesionale dobândite: 

 

 Aplicarea normelor de sănătate și Securitate în muncă 

 Aplicarea normelor de protecție a mediului 

 Menținerea unor relații de muncă eficace  
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 Pregătirea elaborării proiectului 

 Stabilirea partenerilor  

 Elaborarea proiectului  

 

Principalele tematici abordate: 

 Identificarea nevoilor. Contextul european  

 Instrumente structurale 

 Programe Operaționale. Axe Prioritare. Domenii majore de intervenție. Finanțări 

disponibile  

 Ghidul solicitantului  

 Criterii de eligibilitate proiecte 

 Complectarea formularului de finanțare 

 Durata și planul proiectului. Resursele alocate. Managementul proiectului. Modalități 

de evaluare internă 

 Sustenabilitatea proiectului 

 Matricea cadrului logic 

 Bugetul proiectului 

 

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri: 

1. Discount-ul  de fidelizare, oferit membrilor CCIA Arad – 10%. 

2. Discount-ul legat de momentul înscrierii – 10% dacă se achită taxa integral  

3. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie – 10% dacă se înscriu 

mai mult de 2 angajați. 

 

 

Pentru o organizare eficientă vă rugăm să confirmați înscrierea Dumneavoastră la adresele de 

email ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro, persoană de contact prof. Carmen 

Marinela Crișan . Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 

0257/254200.  

 

Vă așteptăm cu drag! 
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