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Direcţia Generală AM POS Mediu         
   
Nr. înreg: ______________/CG/_______________ 

Către               

 

Beneficiarii POS Mediu 2007 – 2013 şi potenţialii beneficiari AM POS Mediu 2014-

2020 

Referitor 

la: 

Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007 – 2013 privind 

pregatirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020 

 

INVITAŢIE 

Stimate doamne, stimaţi domni 

 

În cadrul eforturilor Autorităţii de Management al Programului Operaţional Sectorial „MEDIU” 

de creştere a gradului de transparenţa a implementării Programului, de evitare a corecţiilor aplicate 

ca urmare a disfuncţionalităţilor procedurale, de creştere a gradului de absobţie a fondurilor alocate 

şi în vederea pregătirii următoarei perioade de programare (2014-2020) cât şi pentru respectarea 

„Planului de măsuri prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale 

şi de coeziune”, respectiv a măsurii 7.9 – “Formarea unui număr de aprox. 7000 de persoane din 

rândul beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari, cu accent pe teme esenţiale ce ţin de implementarea 

proiectelor, cum ar fi: achiziţii publice, management financiar-bugetar, organizarea activităţii de 

management al proiectului etc.”, vă oferim posibilitatea instruirii gratuite a personalului, din 

cadrul instituţiei/societăţii dumneavoastră, implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 sau în 

pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020. Proiectul de instruire 

este cofinanţat din FEDR, prin intermediul Axei 6 (Asistenţa Tehnică) din cadrul AM POS Mediu. 

Proiectul se derulează până la sfârșitul lunii septembrie 2015 și îşi propune organizarea de 

sesiuni de instruire, cu o durată de patru zile fiecare, fără costuri de instruire, cazare, masă şi 

transport din partea instituţiei/societaţii dumneavoastră. Din grupul ţintă pentru sesiunile de instruire 

fac parte beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai proiectelor care vor fi finanţate în cadrul POS Mediu.  

Aceste sesiuni de instruire care au debutat în octombrie 2013 vor continua şi în perioada 

februarie -aprilie 2015.  

Firma prestatoare în cadrul Proiectului este SC COREX & C.B SRL, firmă care vă va contacta în 

numele nostru pentru a vă invita să participaţi la cursuri şi va asigura întreaga logistică aferentă 

proiectului. 
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Locația acestor cursuri este Complexul Robinson, Hotel PREDEAL, din Predeal, jud. Braşov. 

Informații suplimentare și alte detalii puteţi găsi în Anexa 1 la prezenta invitaţie. 

Pentru această perioadă s-au planificat următoarele sesiuni de pregătire: 

1 s1 03.02.2015 - 06.02.2015 Management de proiect 

2 s1 03.02.2015 - 06.02.2015 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

3 s1 03.02.2015 - 06.02.2015 Documentații tehnice 

4 s2 10.02.2015 - 13.02.2015 Management de proiect 

5 s2 10.02.2015 - 13.02.2015 Achiziții publice 

6 s2 10.02.2015 - 13.02.2015 Protecția naturii și managementul ariilor protejate 

7 s2 10.02.2015 - 13.02.2015 FIDIC 

8 s3 17.02.2015 - 20.02.2015 Achiziții publice 

9 s3 17.02.2015 - 20.02.2015 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

10 s3 17.02.2015 - 20.02.2015 Protecția naturii și managementul ariilor protejate 

11 s3 17.02.2015 - 20.02.2015 FIDIC 

12 s4 24.02.2015 - 27.02.2015 Management de proiect 

13 s4 24.02.2015 - 27.02.2015 Achiziții publice 

14 s4 24.02.2015 - 27.02.2015 Managementul integrat al deșeurilor 

15 s4 24.02.2015 - 27.02.2015 Măsuri de prevenire a riscului la inundații 

16 s5 03.03.2015 - 06.03.2015 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

17 s5 03.03.2015 - 06.03.2015 Management de proiect 

18 s5 03.03.2015 - 06.03.2015 Analiza cost-beneficiu 

19 s5 03.03.2015 - 06.03.2015 Audit și managementul riscurilor 

20 s6 10.03.2015 - 13.03.2015 Management de proiect 

21 s6 10.03.2015 - 13.03.2015 Protecția naturii și managementul ariilor protejate 

22 s6 10.03.2015 - 13.03.2015 Sisteme de alimentare cu apă și apă uzată 

23 s6 10.03.2015 - 13.03.2015 FIDIC 

24 s7 17.03.2015 - 20.03.2014 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

25 s7 17.03.2015 - 20.03.2014 Management de proiect 

26 s7 17.03.2015 - 20.03.2014 Măsuri de prevenire a riscului la inundații 

27 s7 17.03.2015 - 20.03.2014 Documentații tehnice 

28 s8 24.03.2015 - 27.03.2015 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

29 s8 24.03.2015 - 27.03.2015 Management de proiect 

30 s8 24.03.2015 - 27.03.2015 Analiza cost-beneficiu 

31 s8 24.03.2015 - 27.03.2015 Protecția naturii și managementul ariilor protejate 

32 s9 30.03.2015 - 02.04.2015 Management de proiect 

33 s9 30.03.2015 - 02.04.2015 Achiziții publice 

34 s9 30.03.2015 - 02.04.2015 Protecția naturii și managementul ariilor protejate 

35 s9 30.03.2015 - 02.04.2015 FIDIC 
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36 s10 06.04.2015 - 09.04.2015 Achiziții publice 

37 s10 06.04.2015 - 09.04.2015 Achiziții publice 

38 s10 06.04.2015 - 09.04.2015 Comunicarea informațiilor publice 

39 s10 06.04.2015 - 09.04.2015 Sisteme de alimentare cu apă și apă uzată 

40 s11 15.04.2015 - 18.04.2015 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

41 s11 15.04.2015 - 18.04.2015 Achiziții publice 

42 s11 15.04.2015 - 18.04.2015 Managementul integrat al deșeurilor 

43 s11 15.04.2015 - 18.04.2015 FIDIC 

44 s12 21.04.2015 - 24.04.2015 Management de proiect 

45 s12 21.04.2015 - 24.04.2015 Achiziții publice 

46 s12 21.04.2015 - 24.04.2015 FIDIC 

47 s13 27.04.2015 - 30.04.2015 Expert in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene 

48 s13 27.04.2015 - 30.04.2015 Management de proiect 

49 s13 27.04.2015 - 30.04.2015 Documentații tehnice 

50 s13 27.04.2015 - 30.04.2015 Protecția naturii și managementul ariilor protejate 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să nominalizați persoanele din cadrul 

instituției/societăţii dumneavoastră care vor participa la aceste sesiuni de instruire (va rugăm să 

completaţi lista din Anexa 2). Eventualele solicitări neonorate în cadrul cursurilor propuse mai sus vor 

fi reprogramate în lunile următoare.  

Vă rugăm să transmiteți lista persoanelor nominalizate pentru aceste cursuri, completată 

conform Anexei 2, la urmatoarele persoane, responsabile cu organizarea: 

1. Oana Mazilu – tel. 0760.780.182, e-mail oana.fortop@yahoo.com , fax 0372 898 620 
2. Alexandru Zagrai – tel 0760.780.185, email alexzagrai@gmail.com, fax 0372 898 620 
De asemenea, pentru înscrierea la cursurile dorite vă solicităm să completaţi şi celelalte anexe 

(angajamentul , convenţia, listele de prezenţă, formularul de inscriere) ce însoţesc prezenta invitaţie. 

Va rugam sa țineti cont de faptul că pentru cursurile cu acreditare este obligatoriu sa 

completeze formularul de inscriere in format editabil WORD si sa se scaneze buletinul si diploma 

de studii superioare. 

 

 

Director General, 

Ciprian GHIOC 

 

mailto:oana.fortop@yahoo.com
mailto:alexzagrai@gmail.com
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Avizat : Mario Daniel SOARE – Director, DAT 

Elaborat: Elvira VOICULESCU – Consilier CPDPAT 

 


