
                                  

 

 

Cursuri de formare „expert accesare fonduri structurale și de coeziune” pentru 

persoanele care vor fi incluse în corpul de voluntari din comunitatea marginalizată a 

Municipiului Turda 

 

 

Începând cu 9 mai 2022, în cadrul proiectului „TURDA – dezvoltare comunitară prin 

promovarea incluziunii sociale active” (POCU/140/4/2/113953) cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman, se demarează programul de formare în domeniul accesării 

de fonduri pentru dezvoltarea de programe / proiecte ce vor sprijini dezvoltarea socială a comunității 

marginalizate a Municipiului Turda. 

 

Programul de formare se adresează persoanelor aparținând grupului țintă al proiectului, 

respectiv persoanele ce și-au exprimat intenția de a deveni voluntari în cadrul din comunității 

marginalizate Turda delimitată de str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, 

Narciselor, Nuferilor și Zorilor – sector de recensământ 552680073. 

 

Cursul, va fi furnizat de Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, București, pe o durată de 40 ore, 

urmărindu-se atingerea următoarelor tematici specifice: 

 Identificarea surselor de finanțare ; 

 Abilități în analiza și înțelegerea documentelor emise de potențiali finanțatori : ghid aplicant, 

grile de evaluare, criterii de eligibilitate, etc. ; 

 Elaborarea cererilor de finanțare ; 

 Elaborarea bugetelor pentru accesare de noi surse de finanțare 

 

La orele de practică, participanții vor învăța să își structureze ideea de proiect într-o cerere de 

finanțare, în vederea absolvirii cursului. 

 

Participarea la programul de formare este gratuită grupului țintă înscris în proiect. 

 

Proiectul se derulează în perioada 02 martie 2018 – 14 mai 2022 cu un buget de 24.146.711,48 

lei (din care 23.782.330,54 lei asistență financiară nerambursabilă și 364.380,94 lei cofinanțare) și 

este implementat de Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” din Turda în parteneriat cu UAT Turda – 

Serviciul Public de Asistență Socială, Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan”, Asociația 

Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL din Cluj-Napoca și Centrul pentru Afaceri Solidare SRL 

din București. Pentru informații suplimentare persoană de contact doamna Daniela 

CONSTANTINESCU – manager proiect, e-mail: sfdaniel_turda@yahoo.com. 
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