
Curs de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene 

(COR: 242213): 

Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial si Corpul 

Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene 

desfasoara cursul Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune 

Europene, o specializare necesara pentru cei care lucreaza sau doresc sa lucreze 

in acest domeniu.  

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. 

Ce cuprinde noul pachet de formare? 

 
NOUL pachet de formare include:  

- consultanta (recomandari privind potrivirea cu profilul postului de expert 

accesare fonduri structurale si de coeziune europene)  

- dezvoltarea abilitatilor psiho-profesionale 

 

De ce este unic produsul Corpului Expertilor FSCE? 

 
- pentru ca iti garanteaza dobandirea unui set de competente si abilitati specifice 

ocupatiei de expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene  

- pentru ca vei putea afla, prin intermediul sedintei de consultanta , care anume 

este profilul tau psiho-profesional si modul in care acesta se potriveste la profilul 

postului/ocupatiei de expert accesare fonduri structurale si de coeziune 

europene  

- pentru ca iti oferim posibilitatea dezvoltarii abilitatilor psiho-profesionale 

specifice ocupatiei in cadrul unui modul avansat ce are la baza un plan 

personalizat de dezvoltare  

- pentru ca iti oferim inscrierea gratuita in Baza de Date a Expertilor in 

Accesarea Fondurilor Structurale , pentru sporirea sanselor de angajare  



- pentru ca iti oferim facilitati de participare la celelalte programe de training si 

evenimente organizate de noi 

 

Cine acrediteaza programul de formare? 

 
Autoritatile nationale:  

C.N.F.P.A. - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor  

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului  

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

 

Ce include certificatul de absolvire? 

 
NOU!!! 15 COMPETENTE PROFESIONALE  

Competențe fundamentale:  

1.Comunicare in limba oficiala 

2.Comunicare in limbi straine 

3.Competențe de baza in matematica, știința și tehnologie 

4.Competențe informatice 

5.Competența de a invața 

6.Competențe sociale și civice 

7.Competențe antreprenoriale 

8.Competențe de exprimare culturala 

 

Competențe specifice: 

1.Aplicarea normelor de sanatate și securitate in munca 

2.Aplicarea normelor de protecția mediului 

3.Menținerea unor relații de munca eficace 

4.Pregatirea elaborarii proiectului 

5.Documentarea in vederea realizarii proiectului 

6.Stabilirea parteneriatelor 

7.Elaborarea proiectului 

 



De ce expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene? 

 
- pentru ca prin dezvoltarea abilitatiilor de planificare, gestionare, organizare, 

monitorizare si control a resurselor alocate in cadrul unui proiect, vei putea 

aduce o schimbare pozitiva sectorului tau de activitate.  

 

- pentru ca prin dezvoltarea abilitatilor de scriere a unei cereri de finantare, 

stabilirea parteneriatelor, implementare si management a proiectelor  

 

Se va lucra pe baza Ghidului Solicitantului, se vor prezenta Exemple de buna 

practica. 

 

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 ( copie) 

- diploma de studii superioare (copie)  

 

Etapa 2: 

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

 

 

 

 

 

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

