FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Masuri inovative de ocupare si combatere a saraciei si excluziunii sociale”
Contract nr.: POCU/20/4/2/101898
Beneficiar: Oraş Baia Sprie, Județul Maramureş
Parteneri: P1: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, P2: Avangarde Technologies Consulting, P3: Asociaţia Femeilor Active din Maramureş

LISTA PREZENTA LA CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI
POCU/20/4/2/101898 - „Masuri inovative de ocupare si combatere a saraciei si incluziunii sociale”
03.10.2017, ora: ............
Nr.crt

Nume si Prenume

CNP

Date personale
(tel/e-mail)

Semnatura

Nota: Prin semnarea acestei liste participantii confima ca au beneficiar de servicii de catering precum si primirea setului de materiale informative privind
proiectul distribuite in cadrul Conferintei de lansare
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