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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management 

al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului:  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și condiții de lucru îmbunătățite în 

vederea adaptării activității Companiei de Apa Targoviste Dambovita la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" 

Contract:  POCU/295/3/8/120043   

Nr. inreg. 19095/269POCU/06.06.2019 

 
ANUNT DE SELECTIE A 20 DE IMM- uri  

pentru participarea la conferinte/evenimente de informare cu tema: „Imbunatatirea 

conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii IMM-urilor la dinamica sectoarelor 

economice cu potential competitiv” 

 

    În perioada iunie-iulie 2019, Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița organizează, în cadrul 

proiectului :  "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și 

condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apa Targoviste Dambovita la 

dinamica sectorului «Energie și management de mediu»", conferinte/seminar GRATUIT cu tema: 

„Imbunatatirea conditiilor de lucru in vederea adaptarii activitatii IMM-urilor la dinamica sectoarelor 

economice cu potential competitiv” pentru antreprenorii în regiunea Sud Muntenia care au nevoie de 

sprijin in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectorului «Energie și management de mediu». 

    Seminarul se adreseaza IMM-urilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 cu completarile si 

modificarile ulterioare, care activeaza (au sediul social sau cel putin un punct de lucru) in Regiunea de 

Dezvoltare Sud Muntenia, isi desfasoara activitatea principala sau secundara într unul din sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI. Citește Metodologia de selecție a IMM-urilor pentru a afla 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, precum și documentele pe care trebuie să ni le trimiți și 

modul cum se face înscrierea și evaluarea. Metodologia de selecție precum și anexele acesteia pot fi 

descărcate de pe website-ul proiectului https://www.pocu.catd.ro  

 

De ce să participi la conferinta? 

În cadrul seminarului vei învăța cum să-ți construiești un plan de afaceri si cum poti  obține o finanțare 

nerambursabilă. 

 

Alte detalii: 

Durata seminarului va fi de 8 de ore. 

Seminarul va fi organizat și furnizat în perioada 1-7 iulie 2019 la sediul Compania de Apă Târgoviște 

Dâmbovița pentru 20 de antreprenori. 

http://www.catd.ro/
https://www.pocu.catd.ro/
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Ai întrebări? Îți stăm la dispoziție! 

Mădălina Marinică – Expert conștientizare/recrutare și înscriere grup țintă 

Tel: 0768336621 

Roxana Arsene – Expert conștientizare/recrutare și înscriere grup țintă 

Tel: 0727148142 

 

Despre proiectul "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici 

și condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apa Targoviste Dambovita 

la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" POCU/295/3/8/120043 

 Este un proiect finanțat din fonduri europene, mai exact din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capital Uman (POCU). 

 Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 517.974,19 lei, din care 220.735,48 lei reprezintă 

valoare eligibilă nerambursabilă (187.625,17 lei din Fondul Social European și 33.110,31 din bugetul 

național), 220.736,73 lei valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului (surse proprii) și 76.501,98 lei 

valoarea neeligibilă (reprezentând TVA în sumă de 75.652,98 și 849 lei cheltuieli din surse proprii cu 

informarea și publicitatea proiectului). 

 Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. 

 Data începere proiect:  17.09.2018 

 Data încheiere proiect: 16.09.2019 

 

http://www.catd.ro/

