Lider de parteneriat : Sindicatul Național al Funcționarilor Publici
Nume si prenume manager proiect: TOADER Nicolae Liviu
Telefon mobil manager proiect : 0755.030.931 / e-mail manager proiect: liviutoadermfp@yahoo.com
ID proiect: 134911/ Titlu proiect: Calificare pentru dezvoltare și șanse pentru femei – CALIFEM

Raportare
privind locațiile unde se vor desfășura 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

Intervalul orar

A

B

C

D

07-08.04.2015

Începând cu
ora 17.00

A4 Realizare cursuri de
formare profesională de
tip inițiere
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4.3. Implementare
curs de formare tip
inițiere-auditor de
calitate

Numar
de
persoa
ne din
grupul
tinta
partici
pante
(preze
nte) la
activita
te
E

56

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

F

G

H

Bvd. Primăverii nr.
17, Sector 1,
București

Sindicatul
Național
al
Funcționarilor
Publici

Desfășurare examen
și predare proiecte
(2 grupe x28
persoane/grupă. În

Nr.
crt.

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

Intervalul orar

A

B

C

D

4.3. Implementare
curs de formare tip
inițiere-manager de
proiect
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1,2,1419.04.2015
(grupa 1)
3-9,2126.04.2015
(grupa 2)

Grupa 11,2,14-17.04
între orele
16.00-20.00
18-19.04 între
orele 09.0015.00
Grupa 23,06-09,2124.04 între
orele 16.0020.00
04-05,2526.04 între
orele 09.0015.00

Numar
de
persoa
ne din
grupul
tinta
partici
pante
(preze
nte) la
activita
te
E

56

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

F

Iași, la sediul
DGRFP Iași (sala
de ședință)str.Anastasie Panu
nr.26, jud.Iași

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

G
(Solicitant)

Sindicatul
Național
al
Funcționarilor
Publici
(Solicitant)

Observatii

H
fiecare zi va da
examen și va preda
proiectele câte o
grupă.

Desfășurarea
activităților de curs.
Sunt înscrise 2 grupe
a câte 28 pers.

Nr.
crt.

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

Intervalul orar

A

B

C

D

5.3.
Implementare
cursuri de calificareadministrator imobile

2

A5 Realizare cursuri de
formare profesionala de
tip calificare
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5.3.
Implementare
cursuri de calificareoperator introducere
și validare date

1-30
2015

aprilie

1-30
2015

aprilie

5.3.
Implementare
cursuri de calificareadministrator imobile

1-30
2015

aprilie

5.3.

1-30

aprilie

Implementare

Săptămânal
marți – joi
18.00-22.00,
sâmbătăduminică
9.00-17.00
Săptămânal
luni – vineri
16.00-20.00,
sâmbătă
9.00-13.00
Săptămânal
luni – joi,
15.00-19.00,
vineri 14.0018.00,
sâmbătă 8.0012.00
Săptămânal

Numar
de
persoa
ne din
grupul
tinta
partici
pante
(preze
nte) la
activita
te
E

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

F

G

H

28

București, Str.
Alexandru Donici,
nr.16 Sector 2

P1 –
MediaOne

Desfășurarea
activităților de curs

28

Dărmănești,
str.Muncii nr.16,
jud.Bacău

P1 –
MediaOne

Desfășurarea
activităților de curs

28

Drobeta TurnuSeverin,
Bdul.Carol nr.3,
jud.Mehedinți

P1 –
MediaOne

Desfășurarea
activităților de curs

28

Orșova, Hotel

P1 –

Desfășurarea

Nr.
crt.

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

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

A

B
cursuri de calificareoperator introducere
și validare date

5.3.
Implementare
cursuri de calificareoperator introducere
și validare date

5.3.
Implementare
cursuri de calificareoperator introducere
și validare date
5.3.
Implementare
cursuri de calificare-
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Perioada de
implementare

C
2015

1-30
2015

aprilie

1-30
2015

aprilie

1-30
2015

aprilie

Intervalul orar

D
luni – joi,
17.00-21.00,
sâmbătă
9.00-13.00
Săptămânal
luni – joi,
16.30-20.30
vineri 14.0018.00,
sâmbătă 9.0013.00
Săptămânal
luni – joi,
16.3020.30,vineri
14.00-18.00,
sâmbătă 9.0013.00
Săptămânal
luni – joi,

Numar
de
persoa
ne din
grupul
tinta
partici
pante
(preze
nte) la
activita
te
E

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

F
Meridian,
str.Eroilor, nr.12,
et.1, sala 2,
jud.Mehedinți

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

G
MediaOne

H
activităților de curs

28

Voluntari , sediul
DGASPC IlfovBdul.Voluntari
nr.94-96, jud.Ilfov

P1 –
MediaOne

Desfășurarea
activităților de curs

28

Iași, sediul
DGASPC Iași str.Vasile Lupu
nr.57A, jud.Iași

P1 –
MediaOne

Desfășurarea
activităților de curs

28

Iași, sediul
DGASPC Iași - str.

P1 –
MediaOne

Desfășurarea
activităților de curs

Nr.
crt.

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

A

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

Perioada de
implementare

B
administrator imobile

C

Intervalul orar

D
16.30-20.30,
vineri 14.0018.00,
sâmbătă 9.0013.00

Numar
de
persoa
ne din
grupul
tinta
partici
pante
(preze
nte) la
activita
te
E

28
5.3.
Implementare
cursuri de calificareoperator introducere
și validare date
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1-30
2015

aprilie

Săptămânal
luni – joi,
16.30-20.30

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

F
Codrescu nr.6,
jud.Iași

Ramnicu-Valcea,
Colegiul de
Silvicultura si
protectia
mediului- str.
Calea lui Traian,
nr.195-197, jud.
Valcea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

G

H

P1 –
MediaOne

In cadrul Colegiului de
Silvicultura
si
protectia mediului

