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Investiți în dumneavoastră ! 

Cea mai buna investiție este investiția în educație ! 
 

 
Curs acreditat EVALUATOR PROIECTE - cod COR 241263  
                     
 

Beneficii: 
 Certificarea ca Evaluator proiecte și creșterea șanselor de a fi recrutat pe această poziție; 
 Îmbunătățirea abilităților în elaborarea propunerilor de proiecte profesioniste ; 
 Acces la aspectele practice, lucrul direct cu formatorul, care vă asigură sprijin şi feedback, atât 

pe durata alocată teoriei, cât mai ales în perioada de practică; 
 Analiza mai multor tipuri de propuneri de proiecte ( POSDRU, POR, POSCCE, PNDR şi 

PODCA, în principal); 
 Mai mare expunere profesională şi networking,  

Cui se adresează cursul?: 
 Persoanelor care vor să acumuleze competenţe de evaluator, cu accent pe proiectele finanţate 

din fondurile structurale; 
 Experţilor din domeniile ce ţin de accesarea fondurilor structurale şi de coeziune europene; 
 Consultanţilor din domeniul managementului de proiect; 
 Specialiştilor in elaborarea şi scrierea de proiecte; 
 Tinerilor absolvenți care vor sa-și facă o carieră în consultanță. 

 
Prețul (pentru mun. Bacău): acum doar 800 480 lei. 

Pasul 1: Solicitați formularul de înscriere ( data începerii cursului este programată înainte cu 12 zile din 
momentul în care avem minim 10 persoane care au completat formularul de înscriere) 
Pasul 2: Plata prin virament în baza facturii proforma sau în numerar a contravalorii cursului sau a primei 
tranșe în valoare de minimum 240 lei; puteți achita eșalonat, în rate, după un scadențar agreat cu 
organizatorul.  
Reduceri suplimentare:  pentru 2 cursanți din aceeași organizație, 450 lei / cursant 
    pentru 3 cursanți din aceeași organizație, 420 lei / cursant 
    pentru 4 cursanți din aceeași organizație, 390 lei / cursant 

Pentru organizatori din teritoriu care asigură o grupă integrală condițiile se discută punctual. 
Prețul include: Predare curs, Suport de curs, Coffee break, Evaluare, Certificate: Certificat ANC. 
O grupă se constituie cu minimum 12 cursanți. În funcție de completarea grupelor, ne rezervăm dreptul de a 
modifica data de începere a cursului. 
 

Returnarea 100% a taxei dacă nu sunteți satisfacuți; fără întrebări, fără condiții, fără certificare! 
 

Documente necesare înscrierii la curs : copie diplomă licență; copie Carte Identitate , copie 
Certificat Naștere și dovadă schimbare nume (unde este cazul).  
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