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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 
    Seminarii Regionale pentru potenŃialii promotori de proiecte  

 
I. Axa Prioritară 2, Domeniul major de intervenŃie  3 “Acces şi participare în FPC” 

 
II. Axa Prioritară 5,  Domeniul major de intervenŃie 1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare” 

 
INVITAłIE 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
organizează în cadrul proiectului de AsistenŃă Tehnică PHARE RO. 2005/017-553.04.02.01.02 următoarele sesiuni de 
pregătire a potenŃialilor promotori de proiecte pentru Fondul Social European: 
 

 
 
Promotorii interesaŃi să participe la seminarii sunt invitaŃi să se înscrie folosind formularul ataşat, pe care îl vor trimite prin 
e-mail la adresa anca.dantes@eco3.ro.   
 
Un promotor este rugat să se înscrie doar la un singur seminar şi axă/DMI, dat fiind că locurile sunt limitate la maxim 30 de 
persoane pe regiune şi pe seminar. 
 
De asemenea, este recomandat ca organizaŃiile/instituŃiile să trimită persoane cu experienŃă în scrierea proiectelor şi care 
deja au identificat ideile de proiect pentru care doresc să depună o cerere de finanŃare pentru domeniul major de intervenŃie 
respectiv. De asemenea, înainte de a se înregistra pentru seminar, organizaŃiile/instituŃiile sunt rugate să verifice dacă sunt 
eligibile pentru respectiva axă şi DMI.  
 
SelecŃia participanŃilor se face pe principiul primul venit, primul servit.  
 
ParticipanŃii îşi vor acoperi costurile de transport şi cazare (dacă doresc să rămână peste noapte în localitatea respectivă) 
iar organizatorii vor acoperi costurile de training, materiale de instruire şi pauzele de cafea. 
 
Durata seminarului este de 4 zile. 
 
Locul de desfăşurare al fiecărui seminar va fi comunicat participanŃilor selectaŃi în timp util. 
 

Nr. 
crt. 

Regiunea  Seminarii  

Axa 2 - DMI 3 

Seminarii  

Axa 5 - DMI 1 

LocaŃie seminarii * 

1 Nord Est 31.03-3.04 14.04-17.04 Piatra Neamt 

2 Sud Est 7.04-10.04 7.04-10.04   Braila 

3 Sud Muntenia 7.04-10.04 7.04-10.04   Călăraşi 

4 Sud Vest 7.04-10.04 7.04-10.04   Craiova 

5 Vest  31.03-3.04 14.04-17.04 Timişoara 

6 Nord Vest  31.03-3.04 14.04-17.04 Cluj-Napoca 

7 Centru  31.03-3.04 14.04-17.04 Alba-Iulia 

8 Bucuresti - Ilfov 7.04-10.04 7.04-10.04   Bucureşti 


