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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  

 
AXA PRIORITAR Ă 2, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE  3  

 
SEMINAR DE INFORMARE ŞI CREŞTERE A CONŞTIENTIZ ĂRII PENTRU POTENłIALII 

BENEFICIARI/PROMOTORI DE PROIECTE 
 

“SĂ ELIBERĂM ŞTIIN łA DIN CĂRłI”- INSTRUIRE INTERACTIV Ă PENTRU 
POTENłIALII APLICAN łI 

 
DATELE SEMINARIILOR : 
7.04-10.04- regiunile Bucuresti, SM, SE, SV 
31.03-3.04 -regiunile Centru, NV, V, NE 
 

 
Ziua 1 
 

AGENDA 
 
 

9:30-
10:00 

Înregistrarea participanŃilor  

10:00-
10:20 

Întâmpinarea participanŃilor si prezentările participantilor si 
lectorilor 
Cuvant de introducere 

Lector  
Reprezentantul 
OIRPOSDRU 

10.20 – 
11:30 

“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
ÎN ROMÂNIA “– CONCENTRAREA ASUPRA 
OAMENILOR 

• Prezentarea oportunităŃilor pentru dezvoltarea 
proiectelor în cadrul POS DRU şi Documentul Cadru 
de Implementare a POSDRU 

• Axa Prioritară 2 – Legătura între învăŃarea pe toată 
durata vieŃii şi piaŃa  muncii,  Domeniul major de 
intervenŃie 3 - Acces şi participare în FPC (Formare 
Profesională Continuă) 

• Activitatea în echipă pentru atingerea unui obiectiv 
comun – PARTENERIATELE (inclusiv  
transnationale şi inter-regionale) 

• Prezentarea materialelor  pentru DCI  2.3 

Prezentări în plen 

11:30-
11:50 

Pauză de cafea – stabilirea unor contacte informale şi 
discuŃii 

 

11:50-
13.00 

“SĂ ELIBERĂM ŞTIIN łA DIN CĂRłI”: 
Instruirea potenŃialilor aplicanŃi referitor la elaborarea 
proiectului  în cadrul FSE – POS DRU, Axa 2, DMI 3  

• Buna administrare a Fondului Social European în 
Romania 

• De la o idee de proiect la depunerea unei cereri de 
finanŃare cu şanse de succes 

Prezentări în plen 
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- Pre-condiŃii pentru implementarea cu success a 
proiectului, piaŃa de proiecte şi lucrul în echipă 

- Bune practici pentru elaborarea proiectului 
- Stabilirea parteneriatelor 
- Cele mai frecvente greşeli făcute în alte Ńări membre 

ale UE în procesul de aplicare şi implementare a 
proiectelor în cadrul FSE –“ÎnvăŃarea pe toată durata 
vieŃii”-exemple din Slovacia, Spania şi Marea 
Britanie 

13:00-
14:00 

Pauză prânz   

14:00-
15:30 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES 
-Prezentare şi discuŃii cu privire la Ghidul  Aplicantului 
pentru DMI 2.3 
-Prezentarea generală a anexelor la Ghidul Aplicantului 
-Prezentarea Contractului de finanŃare 
-Glosar de Termeni 
 

-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-DemonstraŃie practică 
despre cum se aplică on line 
-ExerciŃii/teste în cadrul 
grupurilor pentru verificarea 
corectitudinii înŃelegerii 
Ghidului pentru DMI 2.3 

15:30-
15:50 

Pauză de cafea – stabilirea unor contacte informale şi 
discuŃii 

 

15:50-
17:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES 
-Verificarea eligibilit ăŃii  ideii de proiect pentru DMI 2.3 
(studii de caz şi chestionare) 
-Prezentare şi discuŃii referitoare la Ghidul Aplicantului 
pentru DMI 2.3: eligibilitatea proiectelor, grupurilor Ńintă, 
aplicanŃilor, partenerilor, activităŃilor 

-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
- Studii de caz în vederea 
exemplificării eligibilit ăŃii 
pentru DMI 2.3 

17.00-
17.30 

Încheierea primei zile: recapitularea pentru prima zi 
 

 

 
Ziua 2 
 

  

9:30-
11:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
-Rezumatul  zilei anterioare – aspecte cheie 
-Criterii de eligibilitate şi selecŃie a proiectelor depuse 
-Cum să completezi Cererea de finanŃare (cele 4 etape) 
-Formularul electronic al cererii de finanŃare, inclusiv 
Anexele 1 -22 -prezentare generală 
-Etapa 1 -prezentare 

-Prezentări în plen 
-Facilitarea discuŃiilor 
despre secŃiunile care 
trebuie completate şi tipul 
de informaŃii solicitate 
 

11:00-
11.20 

Pauză de cafea – întâlniri informale şi discuŃii   

11:20-
13:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
-Etapa a 2-a- prezentare 
-Completarea Formularului electronic al Cererii de finanŃare 
& a Anexelor 1-22 

-Prezentări în plen 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exemple 
pentru exemplificarea  
etapei a 2-a ; informaŃii 
solicitate/formularul 
electronic al Cererii de 
FinanŃare-exerciŃii pentru 
dezvoltarea capitolelor din 
cadrul formularului 
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electronic al cererii de 
finanŃare 

13:00-
14:00 

Pauză Prânz  

14:00-
15.30 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
-Etapa a 2-a –prezentare(continuare) 
-Completarea Formularului electronic al Cererii de finanŃare 
& a anexelor 

-Prezentări în plen 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exemple 
pentru exemplificarea  
etapei a 2-a ; informaŃii 
solicitate/formularul 
electronic al Cererii de 
FinanŃare-exerciŃii pentru 
dezvoltarea capitolelor din 
cadrul formularului 
electronic al cererii de 
finanŃare 

15:30-
15:50 

Pauză de cafea – stabilirea unor contacte informale şi 
discuŃii 

 

15:50-
17:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
- Etapa a 2-a prezentare(continuare) 
- Completarea Formularului electronic al Cererii de finanŃare 
& a Anexelor 

-Prezentări în plen 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exemple 
pentru exemplificarea  
etapei a 2-a ; informaŃii 
solicitate/formularul 
electronic al Cererii de 
FinanŃare-exerciŃii pentru 
dezvoltarea capitolelor din 
cadrul formularului 
electronic al cererii de 
finanŃare 

17:30 Încheierea zilei a 2-a; DiscuŃie în plen, feedback şi 
evaluarea primei zile 

 

 
Ziua  3 
 

  

9:30-
11:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
-Rezumatul zilei anterioare – aspecte cheie  
-Etapa a 2-a prezentare(continuare) 
-Completarea Formularului electronic al Cererii de finanŃare 
& a Anexelor 
 

-Prezentări în plen 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exemple 
pentru exemplificarea  
etapei a 2-a ; informaŃii 
solicitate/formularul 
electronic al Cererii de 
FinanŃare-exerciŃii pentru 
dezvoltarea capitolelor din 
cadrul formularului 
electronic al cererii de 
finanŃare 

11:00-
11.20 

Pauză de cafea – stabilirea unor contacte informale şi 
discuŃii 
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11:20-
13:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
-Etapa a 2-a prezentare(continuare) 
-Completarea Formularului electronic al Cererii de finanŃare 
& a Anexelor 

-Prezentări în plen 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exemple 
pentru exemplificarea  
etapei a 2-a ; informaŃii 
solicitate/formularul 
electronic al Cererii de 
FinanŃare-exerciŃii pentru 
dezvoltarea capitolelor din 
cadrul formularului 
electronic al cererii de 
finanŃare 

13:00-
14:00 

Pauză Prânz  

14:00-
15.30 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA UNEI 
CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE SUCCES – 
-Etapa a 2-a prezentare(continuare) 
-Completarea Formularului electronic al Cererii de finanŃare 
-Evaluarea şi selecŃia aplicaŃiilor 
-Aspecte orizontale 
-Valoarea adăugată a proiectului 
-Sustenabilitate 
 
 
 

-Prezentări în plen 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exemple 
pentru exemplificarea  
etapei a 2-a ; informaŃii 
solicitate/formularul 
electronic al Cererii de 
FinanŃare 
-ExerciŃii pentru dezvoltarea 
capitolelor din cadrul 
formularului electronic al 
cererii de finanŃare 

15:30-
15:50 

Pauză de cafea – stabilirea unor contacte informale şi 
discuŃii  

 

15:50-
17:00 

DE LA IDEEA DE PROIECT LA DEPUNEREA 
UNEI CERERI DE FINAN łARE CU ŞANSE DE 
SUCCES  
- Bugetul 
- Schema ptr Ajutorul de Stat 

-Prezentari în plen 
 
-Lucru în echipă pe ideile 
concrete de proiecte ale 
participanŃilor ( 4-5 grupuri 
de 5-6 persoane) 
-Studii de caz şi exerciŃii 
pentru exemplificarea 
realizării Bugetului 

17:00-
17.30 

Încheierea celei de a 2-a zile; DiscuŃie în plen, feedback şi 
evaluarea primei zile 

 

 
Ziua 4 
 

  

9.30-11:00 Rezumatul zilei anterioare – feedback, aspecte cheie şi 
concluzii 
-Aspecte legate de achiziŃiile publice 
-Etapa a 3-a- prezentare 
-Completarea informaŃiilor pentru Etapa a 3-a 
-Etapa a 4-a- prezentare 
- Completarea informaŃiilor pentru Etapa a 4-a 

Prezentări în plen 

11:00-
11.20 

Pauză de cafea – stabilirea unor contacte informale şi 
discuŃii  

 

11.20- Activit ăŃi specifice în procesul de dezvoltare şi Prezentări în plen 
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12:30 implementare a proiectului finanŃat din FSE 
       -     Monitorizare şi evaluare 

- Informare şi publicitate-Manualul de identitate 
vizuală 

- Aspecte legale privind protecŃia datelor personale 
- Circuitul financiar pentru proiectele finanŃate din 

FSE 
12:30-
13:30 

Pauză Prânz  

13:30-
14:30 

-Cele mai bune practici şi poveşti de succes – exemple din 
cadrul Statelor Membre UE  
-DiscuŃie referitoare la aspectele problematice ale 
implementării proiectelor 
-Planuri pentru viitor (planificarea următoarelor etape) 
-Evaluarea instruirii de către participanŃi  

Prezentări în plen 
 
 

14:30 Încheierea seminarului  
 


