Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investește în oameni!

Anexa nr. 8
Lider de parteneriat : S.C. OTP Consulting Romania S.R.L.
Nume si prenume manager proiect : Miklos Istvan Otto
Telefon mobil manager proiect : 0755000337 / e-mail manager proiect istvan.miklos@otpbank.ro
ID proiect 150650

Raportare
privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna Aprilie 2015
Nr.
crt.

1

Denumire activitate
conform sectiunii
“graficul activitatilor
proiectului” din cererea
de finantare

Denumire
activitate/subactivitate
relevanta inclusa in
activitatea mentionata
in coloana A

Perioada de
implementare

A

B
Curs
perfectionare
“Competente
Antreprenoriale”

C
26.03.201507.04.2015

Formare profesionala

Intervalul
orar

D
16:0021:00

Numar de
persoane
din grupul
tinta
participante
(prezente)
la activitate
E
56

Locatia (adresa) unde
se desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

F
Splaiul Independentei
313,
sector
6,
Bucuresti,
sala
CA012, CB 022

G
Universitatea
Politehnica din
Bucuresti
partener 1

Numar de identificare a contractului: POSDRU 176/3.1/S/150650
Titlul proiectului: “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes si dezvoltarea
antreprenoriatului in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia”
AXA PRIORITARĂ 3 - „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 - „Promovarea culturii antreprenoriale”

Observatii

H
Două serii
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Curs
perfectionare
“Competente
Antreprenoriale”

14.04.201524.04.2015

16:0021:00

56

Curs
perfectionare
“Competente
Antreprenoriale”

27.04.201508.05.2015

16:0021:00

56

Splaiul Independentei
313,
sector
6,
Bucuresti,
sala
CA012, CB 022
Splaiul Independentei
313,
sector
6,
Bucuresti,
sala
CA012, CB 022

Universitatea
Politehnica din
Bucuresti
partener 1
Universitatea
Politehnica din
Bucuresti
partener 1

Două serii

Două serii

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficul activitatilor”.
B - se vor mentiona activitatile/subactivitatile relevante la care participa persoane din grupul tinta, asa cum sunt acestea denumite in cererea de finantare
la sectiunile “Activitatile proiectului” si “Graficul activitatilor”.
C - se va mentiona perioada de implementare a activitatii/subactivitatii relevante, in luna de raportare. Daca activitatea/subactivitatea relevanta este
programata sa se desfasoare in intervale orare diferite, atunci se va raporta activitatea/subactivitatea relevanta pe zile de desfasurare.
D - se va mentiona intervalul orar in care se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta in ziua/perioada respectiva.
E - se va mentiona numarul estimat de persoane din grupul tinta care vor participa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatea relevanta respectiva.
F - se va mentiona cat mai precis si cat mai detaliat posibil locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea/subactivitatea relevanta
G – se va mentiona denumirea entitatii, care raspunde de implementarea activitatii/subactivitatii relevante - lider de parteneriat / partener / prestator de
servicii
H – se va mentiona orice informatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismele intermediare a informatiilor furnizate in prezenta
raportare
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