
CURS  
 

FONDURI EUROPENE 
Cursul este autorizat conform OG 129/2000 republicată 

 
  

Organizator: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa, în colaborare cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 
Perioada de înscriere 22 august -8 septembrie 

                  Tarif participare la curs: 1200lei 950 lei 
 

                                                IMPORTANT! 
ROMÂNIA PRIMEȘTE APROXIMATIV 80 MILIARDE DE EURO FINANȚARE PENTRU 

PROIECTE EUROPENE ÎN PERIOADA 2021-2027 
Pentru accesa aceste fonduri este nevoie de pregătire și expertiză, cursul de manager proiect 

fonduri europene are menirea de a vă pregăti pentru această uriașă provocare. Un expert în accesarea 
de fonduri europene trebuie să știe să se documenteze în vederea elaborării proiectului și să 
cunoască foarte bine legislația în vigoare. Modul în care un proiect este realizat reprezintă cheia 
accesării fondurilor necesare derulării acestuia. 
Condiţii de acces: Cursul este destinat persoanelor absolvente de studii superioare (cel puțin 
studenți în ani terminali) și se adresează celor care doresc să devină manageri, consultanți, experți 
sau beneficiari de proiecte. 

Obiectivele cursului: urmărește dezvoltarea abilităților practice de scriere a cererilor de finanțare, 
precum și a capacității manageriale de  implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Cursul cuprinde: MODUL Scriere Proiecte Europene  
     MODUL Implementare Proiecte Europene 
     Aplicaţii practice 

Aplicațiile practice vizează diferite domenii de intervenție  – resurse umane, infrastructură, construcții, 
agricultură, mediu, afaceri, administrație publică. Aplicațiile practice permit elaborarea documentelor 
cheie din dosarul managerului de proiect, precum Cererea de Finanțare, Graficul Gantt, Bugetul 
Proiectului, Contractul de Finanțare, Acordul de Parteneriat, Cererea de Plată, Cererea de Rambursare, 
Raportul Tehnico – Financiar, Execuția Bugetară, Notificări, Acte Adiționale. 

Senior trainer: Sorin Chiriță - Președinte Asociația pentru Dezvoltare Regională și Politici Europene – 
ADRPE, primul Coordonator al Polului Național de Creștere Constanța, primul City Manager al 
Capitalei care activează în domeniul dezvoltării regionale, managementului programelor și 
proiectelor cu finanțare nerambursabilă încă din anul 2000. 

 

 

  

MANAGER DE PROIECT  
 

12-30 SEPTEMBRIE - 2022 
Prezență fizică- 

după ora 16 
Sediul CCINA 

 

Relații și înscrieri:  

tel 0241.619.854, int. 221/238 mobil: 0725.308.745 
e-mail: dru@ccina.ro 

B-dul. Al. Lăpușneanu nr. 185A, etaj 1, biroul 10 


