
Curs de Competente antreprenoriale: 

Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial si Corpul 

Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune 

Europene organizeaza cursul Competente antreprenoriale, o specializare 

necesara pentru cei care isi doresc propria afacere. 

Cursul se desfasoara la sediul Corpului Expertilor FSCE, Str. Tudor Arghezi, nr. 

26, Corp A, ap.16, Sector 2 (Zona Universitate, in spatele Hotelului 

Intercontinental).   

Cursul se poate desfasura in orice alta locatie din tara pentru un grup de max. 20 

participanti.   

Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial si Corpul 

Expertilor FSCE, iti propune un NOU pachet de formare in domeniul 

Competente antreprenoriale. 

 

De ce este unic produsul Asociatiei pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial 

si Corpului Expertilor FSCE? 

 
 

 pentru că îţi garantează dobândirea unui set de competenţe şi abilităţi 

specifice competenţelor antreprenoriale; 

 pentru că vei putea afla prin intermediul şedinţei de consultanţă care 

anume este profilul tău psiho-profesional şi modul în care acesta se 

potriveşte la profilul antreprenorului; 

 pentru că îţi oferim posibilitatea dezvoltării abilităţilor psiho-profesionale 

specifice antreprenoriatului în cadrul unui modul avansat ce are la bază un 

plan personalizat de dezvoltare; 

 

Cine acrediteaza programul de formare? 

 
Autoritatile nationale:   

A.N.C (Autoritatea Naţională pentru Calificări) – fostul C.N.F.P.A  



Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului  

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

 

Ce include certificatul de absolvire? 

 
NOU!!! 10 COMPETENTE PROFESIONALE  

• Constientizarea valorilor etice care sustin comportamentele de conducere; 

• Planificarea si organizarea activitatii proprii cat si a celorlalti; 

• Identificarea prioritatilor organizatiei; 

• Gestionarea timpului si a volumului de munca; 

• Capacitatea de a pune ideile in practica, urmarid rezultatele propuse initial; 

• Lucrul in echipa in vederea atingerii obiectivelor; 

• Capacitatea de a rezolva probelemele aparute pe parcurs si evaluarea corecta a 

situatiilor; 

• Atitudini de lider; 

• Identificarea oportunitatilor existente pe piata si a surselor de finantare pentru 

dezvoltarea propriei afaceri; 

• Intocmirea unui plan de afaceri. 

 

Care sunt conditiile de participare? 

 
Etapa 1: 

Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca 

formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office@cursuri-

accesare-fonduri.eu sau contact@appsa.ro:  

- cartea de identitate (copie);  

- certificat de nastere (copie);  

- certificat de casatorie, daca este cazul; (copie) 

- diploma de studii medii – liceul (copie).  

 

Etapa 2: 

In prima zi a cursului se plateste jumatate din taxa de participare.  

http://www.cursuri-accesare-fonduri.eu/forms/Formular%20inscriere%20Competente%20antreprenoriale.doc

