
 

 
 

 
Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., acordă în  

urma evaluării participanţilor, certificat de absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare şi 
                                   vă invită să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, acreditat ANC, 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
01 - 04 AUGUST 2022 

Centrul de conferinte HOTEL HERMANNS, SIBIU 
 
 

 

 

OBIECTIVE: Obiectivul cursului este de a oferi cursanţilor un bagaj de cunoștinţe care să le permită abordarea, rezolvarea și 
interpretarea unor probleme specifice managementului proiectelor, celor care doresc să capete competenţe în acest sens pentru a 
obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor/instituţiilor publice. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
AVANTAJE !!! 

 
    În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru       

    promovarea în grad profesional. 

 Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT! 
 

 
TARIF DE PARTICIPARE  - 950 LEI/PARTICIPANT 
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă  şi coffee break 
pe toată  perioada de desfăşurare a evenimentului. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat 
cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 
129/2000, republicată. 

Locurile sunt limitate! 
 
 

Serviciile hoteliere pot fi asigurate de organizator ca urmare a solicitării 
dumneavoastră! 

 

ÎNSCRIERI: Participarea are loc în baza fişei de 

înscriere solicitată la coordonatorul de curs:  

Delia VRÂNCEANU 0753.025.995; 021.311.71.01,  

0234.313.320;  e-mail: office@expertaktiv.ro, 

expert_audit_group@hotmail.com, 

eag.bucuresti@gmail.com 

 

TERMEN DE ÎNSCRIERE:  27 IULIE 2022 
în limita locurilor 

 
 
 

 MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN  
FONDURI STRUCTURALE 

elaborarea propunerilor de finanţare pentru accesarea fondurilor structurale 

 

TRAINERI 
 
 

• specialişti în gestiunea fondurilor 
structurale şi managementul 
proiectelor; practicieni în 

accesarea fondurilor structurale. 

TEMATICA vizează legislaţia naţională şi internaţională privind fondurile structurale: 
 

•  Cadrul instituţional european şi naţional; 

•  Programele Operaţionale în perioada 2021-2027; 

•  Elaborarea Cererii de finanțare; 

• Analiza şi stabilirea obiectivului general al proiectului, stabilirea obiectivelor specifice, a activităților, a rezultatelor proiectului și a 

indicatorilor, întocmirea bugetului proiectului; 

•  Simularea elaborării unor cereri de finanţare; 

• Închiderea programelor operaţionale 2014-2020, etapizarea proiectelor conform Regulamentului (UE) 1060 / 24 iunie 2021 al 

Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene; 
 
 

Evenimentul va fi unul interactiv, pentru a da posibilitatea participantilor să adreseze întrebări. 
 

CERTIFICARE 
 

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia 
”MANAGER PROIECT”, cod COR 242101. 
Certificatele sunt eliberate în  conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Se 
acordă şi certificat europass, în conformitate cu Ordinul comun 
MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, 
în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor 
practice. 
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