Anexa nr.1
Lider de parteneriat : SNSPA
Nume si prenume manager proiect Nicoleta Corbu
Telefon mobil manager proiect : 0753 084 031/ e‐mail manager proiect nicoleta.corbu@comunicare.ro
ID proiect 140578 / Titlu proiect EUROANTREPRENORIAT – Calificari universitare pentru europenizarea societatii romanesti

Raportare
privind locațiile unde se desfășoarăactivitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna Iunie 2015
Nr.
crt.

1

2

Denumire activitate conform
sectiunii
“graficulactivitatilorproiectului”
din cerereade finantare

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

A
1.3. Dezvoltare de curriculum
și de materiale didactice (fișele
disciplinelor,
programe
analitice, suporturi de curs pt
cele 3 masterate), inclusiv
introducere module de instruire
cu privire la egalitatea de sanse
si de gen.
2.1. Dezvoltare modele de
parteneriat și de rețele între
universități, întreprinderi și
centre de cercetare pentru
promovarea antreprenoriatului
european
(1
conferință
internațională
pe
tema
antreprenoriatului european cu

B

Sustinere
Project
management
Sustinere
Project
management

Perioada de
implementare

Intervalul
orar

Numar de
persoane
din grupul
tinta
participante
(prezente)
la activitate
E
30

Locatia (adresa)
unde se
desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

F
Sala 316 SNSPA
Bulevardul
Expozitiei nr. 30A

G
SNSPA – lider
de parteneriat

H

C
02.06.2015

D
18:00‐
20:30

curs 03.06.2015
team

18:00‐
20:30

30

Sala 316 SNSPA
Bulevardul
Expozitiei nr. 30A

SNSPA – lider
de parteneriat

08.06.2015

14:00‐
18:30

40

SNSPA – lider
de parteneriat

09.06.2015

09:00‐
18:30

40

Sala
Multifunctionala
SNSPA
Bulevardul
Expozitiei nr. 30A
Sala
Multifunctionala
SNSPA

curs
team

Desfasurarea
conferintei
internationale si a unei
mese rotunde pe tema
euroantreprenoriatului
Desfasurarea
conferintei
internationale si a unei

SNSPA – lider
de parteneriat

publicare in volum, creare si
lansare platforma online pentru
transfer de informații, 2 mese
rotunde cu reprezentanti ai
mediului

mese rotunde pe tema
euroantreprenoriatului

Bulevardul
Expozitiei nr. 30A

Nota : A – se vor mentiona activitatile asa cum sunt denumite in cererea de finantare la sectiunea “Graficulactivitatilor”.
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 ‐sevamentionaperioada de implementare a activitatii/subactivitatiirelevante, in luna de raportare. Dacaactivitatea/subactivitatearelevantaesteprogramatasa
sedesfasoare in intervaleorarediferite, atunci se varaportaactivitatea/subactivitatearelevantapezile de desfasurare.
D ‐sevamentionaintervalulorar in care se desfasoaraactivitatea/subactivitatearelevanta in ziua/perioadarespectiva.
E ‐sevamentionanumarulestimat de persoane din grupultinta care vorparticipa (vor fi prezente) la activitatea/subactivitatearelevantarespectiva.
F ‐ sevamentiona cat maiprecissi cat maidetaliatposibillocatia (adresa) unde se desfasoaraactivitatea/subactivitatearelevanta
G – sevamentionadenumireaentitatii, care raspunde de implementareaactivitatii/subactivitatiirelevante ‐lider de parteneriat / partener / prestator de servicii
H – sevamentionaoriceinformatie, care poate fi de folos in prelucrarea de catre AM/Organismeleintermediare a informatiilorfurnizate in prezentaraportare

