
 

 

ANUNT 

SESIUNE DE INFORMARE DE GRUP PRIVIND MASURILE ANTREPRENORIALE 

 

Fundatia Satean, în calitate de partener al proiectului „IMPACT Lechinta – Masuri 

integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din 

comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/ 102217, 

vă invită să participaţi la sesiunea de informare de grup cu privire la masurile antreprenoriale, la 

sediul primariei Lechinta in urmatoarele zile: 

- 07.12.2017 in intervalul orar 12:30-16:30 

- 08.12.2017 in intervalul orar 12:30-16:30 

Sesiunea de informare se adreseaza membrilor comunitatii marginalizate Lechinta, satele 

Lechinta, , Chirales, Sangeorz si Vermes in vederea oferirii de informatii legate de interventiile 

antreprenoriale. 

Sesiunile de informare vizeaza atat furnizarea de informatii legate de interventiile antreprenoriale, 

cat si selectia persoanelor care vor participa la aceste actiuni. La nivelul interventiilor in domeniul 

antreprenoriatului, masurile vizate in proiect vor urma pasi metodologici clari, care vor reflecta un 

circuit sigur pentru beneficiarii implicati in aceasta activitate. 

Prin dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale, proiectul genereaza oportunitati de 

ocupare inovative, locuri de munca pentru grupurile vulnerabile si promoveaza un model de dezvoltare 

sociala bazat pe incluziune, sanse egale, solidaritate sociala care contribuie in acelasi timp la 

competitivitate si la dezvoltarea capitalului uman, in concordanta cu obiectivul general al POCU. Prin 

sustinerea unui program de formare antreprenoriala pentru 600 de persoane si selectarea celor mai 

bune 20 planuri de afaceri, sustinerea lor financiara si promovarea acestora ca exemple de buna 

practica, proiectul va avea un efect pozitiv asupra economiei locale si regionale, asigurand cresterea 

nivelului de ocupare prin crearea a cel putin 20 locuri de munca noi si un nou suflu de dezvoltare 

microeconomica. 

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne 

contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.lechinta@gmail.com 

Vă aşteptăm! 
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