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Despre curs Cursul îşi propune

STELA ANDREI
LECTOR CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

Manager de proiect și formator certificat, Stela  deține o experiență de peste 11 

ani în managementul proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile foarte 

diverse (PHARE, POS Mediu, POR, POSCCE, POSDRU, LIFE, LLL). În ultimii ani s-a 

ocupat în principal de  scrierea și implementarea proiectelor de mediu și a 

proiectelor de investiții. Din 2009 este Consultant Senior și Coordonatorul 

Departamentului de Finanțări al SC EPMC Consulting. 

A fost Manager de proiect, manager de proiect adjunct sau Team Leader în 

proiecte sau contracte de consultanță în managementul proiectelor pentru 

diferiți clienți publici sau privați.  

Trainer pasionat, a format peste 400 de cursanți în management de proiect 

și accesarea fondurilor structurale, atât în cadrul unor cursuri deschise, cât 

și in-house. A lucrat în mediul  academic  (Universitatea Babeș-Bolyai), la 

firme multinaționale de consultanță și Agenția de Dezvoltare Nord-Vest. 

Stela a absolvit Facultatea de Studii Europene  a Universității Babeș Bolyai 

din Cluj (nivel licență și master). A lucrat ca expert proiecte și cadru didactic 

colaborator în cadrul aceleiași universități. Din 2005, a început să lucreze ca 

și consultant în management în diferite companii multinaționale. În 

perioada 2008-2009 a fost expert tehnic al Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest.

Din 2009 este consultant în management al SC EPMC Consulting, în cadrul 

căreia a elaborat și  implementat proiecte ale beneficiarilor publici sau 

privați, în special în proiecte de investiții (echipamente, lucrări) și proiecte 

complexe de mediu (situri contaminate, energii regenerabile, 

managementul deșeurilor, etc). Din 2008 este formator certificat de către 

Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Stela îmbină munca de 

consultanță cu cea de trainer, transferînd experiența de management de 

proiect și accesarea fondurilor nerambursabile spre sala de curs.

Cursul se axează pe familiarizarea cu sursele de finanțare disponibile (în special cele 

europene, programarea 2014-2020), discutarea tuturor elementelor care construiesc 

un proiect bine fundamentat, corelate cu cerințele programelor de finanțare 

nerambursabilă, precum și adecvarea proiectului la aceste cerințe. Vom vedea cum 

stabilim eligibilitatea unei organizații sau a unui proiect, ce înseamnă evaluarea unui 

proiect propus pentru finanțare și ce presupune un contract de finanțare. De 

asemenea, vom înțelege de ce este important nu doar  să “câștigi” finanțarea 

nerambursabilă într-o competiție de proiecte, cât să gândești un proiect care să 

onțină finanțarea și să poată fi și dus la bun sfârșit în condiții optime. De fapt, acest 

lucru înseamnă “accesarea de fonduri”. 

În consecință, cursul se adresează tuturor celor care doresc să știe ce finanțări 

nerambursabile sunt disponibile și cum pot realiza proiecte care să aibă acces la 

și...succes cu aceste finanțări. 

Cursul se va desfășura pe parcursul a 4 zile de training față în față (2 sesiuni de câte 

2 zile), la care se adaugă sesiuni de practică individuală și feedback de la trainer 

pentru pregătirea aplicațiilor practice individuale. În cadrul celei de-a doua sesiuni, 

proiectul fiecărui cursant  va fi „evaluat” în cadrul cursului. 

“Fonduri europene”, “fonduri nerambursabile”, “absorbție”, “proiecte” 

sunt cuvinte  cu care ne întâlnim frecvent, inclusiv în media sau pe 

panourile pe care le mai vedem lângă o strada nouă sau o clădire 

recent renovată.  

Ce sunt de fapt “fondurile europene”? Ce înseamnă “accesarea 

fondurilor”? Cum reușim să obținem finanțări nerambursabile? 

Vom afla în cadrul cursului Expert accesare fonduri europene, curs 

autorizat de Autoritatea Națională de Calificări. 



Sesiune introductivă 
Cunoastere participanti, 
Obiectivele cursului
Concepte generale 

Pauza  10.30-10:45

9.00-10.30  Sesiunea I:

Cadrul financiar european 
Finanțări nerambursabile în România (1)
Principalele documente programatice, 
alocări și fonduri pentru perioada 2014-2020

Pauza 12.30-13.30

10.45-12.30 Sesiunea II:

Finanțări nerambursabile în România (2) 
Fondurile europene structurale și de investiții. 
Programe operaționale în România. Alte 
programe 
Aplicații practice: cum identific programul/linia 
de finanțare  care mă interesează?

Pauza  15.00-15.15

13.30 – 15.00 Sesiunea III:

Cum găsim finanțări disponibile: Apeluri si 
documente. 
Apeluri de finantare
Ghidurile solicitantului
Formulare electronice și on-line 
Aplicații practice.

15.15 – 17.00 Sesiunea IV: 

Cum găsim finanțare? Cum adaptăm ideea de 
proiect la o linie de finanțare? 
Eligibilitatea solicitantului 
Aplicații practice.

Pauza  10.30-10.45

9.00-10.30 Sesiunea V: 

Cum stabilim eligibilitatea 
activitatilor Cum stabilim eligibilitatea 
cheltuielilor 
Aplicații practice.

Pauza 12.30-13.30

10.45-12.30 Sesiunea VI : 

Construirea cererii de finantare – 
scop/obiective/activităti 
Documente de bază: Ghid, Modelul cererii de 
finanțare. 
Aplicații practice.

Ce conține și cum realizăm dosarul cererii de 
finanțare. Specificul proiectelor de investiții . 
Cereri de finanțare online. 

Pauza  15.15-15.30

13.30-15.00 Sesiunea VII: 

15.15.- 17.00 Sesiunea VIII :
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Intre cele doua intalniri, fiecare cursant 
incepe să lucreze la o temă individuală, la 
care vor lucra individual și pe care o vor 
finaliza  în cadrul aplicațiilor practice din a 
doua întâlnire. Aceasta temă va fi o idee de 
proiect proprie, identificarea unui ghid, si 
formularea de scop/obiective/activitati/schita 
de buget (categorii de cheltuieli 
eligibile/neeligibile) astfel încât să 
corespundă cerintele ghidului. 



Construirea cererii de finanţare 
Planificare activități și resurse
Corelarea necesarului identificat cu cerințele 
finanțatorului. 
Echipa, resurse materiale, achiziții 

Pauza  10.30-10.45

10.45-12.30 Sesiunea X : 

Curs expert
accesare fonduri
Sediul EPMC Cluj Napoca 
(Str. Strada Cometei, nr. 42A)
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9.00-10.30 Sesiunea IX :  

Construirea cererii de finanţare - Buget
Focus: Proiecte de investiții – devizul unei 
investiții și bugetul unui proiect 
Structura finanțării în cadrul unui buget 
Corelarea bugetului cu cerințele 
finanțatorului 
Aplicații practice

Pauza 12.30-13.30

Construirea cererii de finanțare  - 
Justificare/context. Comunicarea și publicitatea
Ce contează pentru Beneficiar, ce contează 
pentru Finanțator
Aplicații practice

13.30-15.00 Sesiunea XI :

Pauza  15.00-15.15

Construirea cererii de finanțare  - rezultate, 
indicatori, sustenabilitate, aspecte 
orizontale
Definitivarea cererii de finanțare 

15.15-17.00 Sesiunea XII : 

Prezentările proiectelor proprii. Inter-evaluare 
și debriefing  

Pauza  10.30-10.45

10.45-12.30 Sesiunea XIV

9.00-10.30  Sesiunea XIII

Prezentările proiectelor proprii. 
Inter-evaluare și debriefing  

Pauza 12.30-13.30

De la întocmirea dosarului de finanțare la 
evaluare:
Dosarul cererii de finanțare; anexe;
Modalitatea de transmitere a cererilor de 
finantare 
Evaluare și clarificări 

13.30 – 15.00 Sesiunea XV

Pauza  15.00-15.15

Perioada de precontractare 
Contractarea. Contractul de finanțare

15.15 – 17.00 Sesiunea XVI

Curs expert
accesare fonduri
Sediul EPMC Cluj Napoca 
(Str. Strada Cometei, nr. 42A)

ZIUA 4
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