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            PLATFORMA EU-RO CLEARING FUNDS 
           Platforma de AcŃiune şi IntervenŃie Rapidă a SocietăŃii Civile  
                în favoarea stimulării absorbŃiei Fondurilor Europene 
            proiect coordonat de FundaŃia EUROLINK – House of Europe 

      
 

Bucureşti, 5 martie 2010                                Ref. 232/03.2010           
 

Ref. : URGENT - Invitaţie Specială  

Cursuri online de tip post-universitar pentru manageri/experţi/consultanţi în Fonduri Europene 

 

Stimaţi Domni / Distinşi Colegi,  
 
încă din primavara anului 2007, EUROLINK-House of Europe a creeat cu sprijinul unor importanţi 
parteneri, dar în primul rând al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, primul 
Program National de Formare Sistematică de tip post-universitar on-line în sprijinul accesării şi 
implementării proiectelor cu finanţare europeană.  
 
Subliniem ca EUROLINK-House of Europe din Bucureşti deţine o experienţă de 13 ani în domeniul 
formării şi informării europene, din care deja peste 3 ani în pregătirea absorbţiei şi implementării 
proiectelor cu Fonduri Europene. Prin Platforma Societatii Civile “EU-RO Clearing Funds“ 

(www.StructuralFunds.ro), creeată cu sprijinul Preşedinţiei României şi al Comisiei Europene, am 
reuşit să organizăm un număr impresionant de saloane regionale, forumuri naţionale, şcoli de vară, 
ateliere de lucru şi sesiuni de training intensiv. În plus, am perfectat parteneriate instituţionale active 
cu AIPPIMM (Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, de sub egida 
Ministerului Economiei), cu CRFB (Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală din Bucureşti, de sub egida ANFP) şi cu ACRAFE (Asociaţia Consultanţilor din România pentru 
Accesarea Fondurilor Europene).  
 
Până acum, peste 250 de persoane din sectorul public sau din cel privat au urmat cu succes aceste 
cursuri, iar mai bine de 2500 alte programme de informare/consilere personalizata/training in toate 
regiunile tarii. Pentru toţi aceia care resimt nevoia unei certificări solide a competenţelor şi abilităţilor 
într-o viziune panoramică şi complexă, îşi doresc să pună bazele unui nou decolaj în carieră sau să 
treacă la depunerea unor cereri de finanţare ori planuri de afaceri de perspectivă, informăm că până în 
data de 12 martie 2010 sunt deschise înscrierile pentru grupa a XIII-a a cursului online care va începe 
în a doua parte a lunii martie 2010. Coordonarea ştiinţifică este asigurată de Prof. Univ. Dr. Petre 
PRISECARU, Trainer în cadrul Team-Europe a Comisiei Europene în România, Şeful Departamentului de 
Integrare Europeană al Institutului de Economie Mondială al Academiei Române. ATENŢIE: numărul de 
locuri este limitat la maxim 20, iar înscrierea se face în ordinea primul venit-primul servit. 
 
Pentru informaţii complete asupra Pachetului de Beneficii ale participării, programei de studiu şi 
costurilor aferente, cei interesaţi sunt invitaţi să consulte site-ul www.StructuralFunds.ro sau se pot 
adresa secretariatului nostru la tel./fax: 021.2304997; e-mail: eurolink@b.astral.ro .  
 
Cu urările noastre de succes, vă exprimăm anticipat gratitudinea pentru consideraţia arătată. 
 

Prof. Sever AVRAM  
 

Coordonator General – Platforma “EU-RO Clearing Funds”   
Preşedinte Executiv – EUROLINK-House of Europe  
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Programul National de Formare a Expertilor si 

Consultantilor in Proiectele cu Fonduri Europene 
Program non-guvernamental realizat sub egida Platformei “EU-RO Clearing Funds” 

prin parteneriatul dintre EUROLINK-Casa Europei si Universitatea Romana de Stiinte si Arte  “Gheorghe 
Cristea”, membra a Federatiei Europene a Scolilor cu Acces la Diploma Europeana.  

 
 

FORMULAR de ÎNSCRIERE 
Cursul online de medie durata  

Grupa a XIII-a 
~ martie 2010 – iunie 2010 ~   

 
 

Firma/organizaŃia/PF  

Adresa: 

 
Nr. O.R.C. (sau CI personal): 
C.U.I. (sau CNP personal): 
Contul: 

Date identificare 

(necesare pentru elaborarea  
ulterioara a Facturii Pro-Forma) 

Banca: 

Numele participantului  

 

FuncŃia 
 

 

Telefon: Fax: Mobil: 

   

Contacte 

E-mail:  

Program de pregatire: 
 

Cursul on-line de medie durata de formare a expertilor si 
consultantilor in managementul proiectelor cu Fonduri Europene:  
1485 lei/persoană 

 

Data / semnatura 
 

 

 
 
Va rugam sa transmiteti formularul completat  (Attn. Dlui Sandu Zamfirescu) la urmatoarele coordonate: 

 
EUROLINK – Casa Europei 

Adresa postala: Cartier Floreasca, Caporal Bulugea 9, sector 2, Bucuresti 
Tel./fax: (021) 230.49.97; 231.52.88 

E-mail: eurolink@b.astral.ro 
 
 

Termen limita: 12 martie 2010 


