FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/ 101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 –
Institutul de Economie Națională

COMUNA COLTAU, 13.07.2018

ANUNȚ
COMUNA COLTĂU, cod de identificare fiscală 16384650, cu sediul în Str.Pétofi Sándor,
nr.65, localitatea Coltău, județul Maramureș, România, telefon; 0744502962, fax
0262289289, poșta electronica primaria_coltau@yahoo.com, reprezentată legal prin
Dl.LAJOS CENDES, (funcția deținută reprezentant legal/primar), în calitate de Beneficiar al
Contractului de finanțare POCU/18/4/1/101899, conform obiectivului major al POCU 20142020 care urmarește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de
educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri,
reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de
sănătate, proiectul urmărind reducerea sărăciei excesive în comunitățile marginalizate cu
cetățeni de etnie romă prin masuri de ocupare, educație și formare profesională, asistență
sociala și medicală precum și alte măsuri menite să ajute aceste categorii sociale:
ANUNȚĂ
În perioada 09.07.2018 – 12.07.2018 a avut loc Workshopul cu tema „Incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități” dispusa în cadrul activității 7.3.
Furnizorul externalizat S.C. MIDAS HEON GROUP S.R.L. a pus la dispoziția beneficiarului o
echipă formată din personal cu competențe și experiențe dovedite capabile să ducă la bun sfârșit
sarcinile definite prin oferta tehnică, astfel ca, în final, s-a obținut îndeplinirea obiectivului general și
obiectivelor specifice Proiectului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite
și încadrării în bugetul prevăzut.
Workshopul a fost organizat la Hotel Hebe, Sangeorz-Bai Str. Trandafirilor nr. 10 Bistrița-Năsăud,
conform condițiilor stabilite de Furnizorul externalizat și Comuna Coltău, în prealabil. Au fost
prezente 59 de persoane din grupul țintă și împărțite în echipe de lucru. Participanții au demonstrat o
atitudine proactivă și constructivă, observându-se interesul și dorința de învățare.
Organizarea workshopului „Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” a fost planificată cu
mare atenție astfel încât, participanții la curs au beneficiat de toate condițiile hotelului și de un
transport de calitate.
Workshopul a contribuit la evaluarea și calificarea percepțiilor legate de persoanele cu dizabilități. În
cadrul workshopului au fost abordate cu precădere 6 mari capitole: „Ce este egalitatea de șanse?”, „Ce

trebuie să știi despre egalitatea de șanse?”, „Principalele instituții care se ocupă de respectarea
egalității de șanse”, „Discriminarea”, „Combaterea discriminării la locul de muncă”, „Legislație
aplicabilă acestor principii”.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la
Nume persoană contact: Mădălin Stan – manager proiect 0743043963;
Instituţie: COMUNA COLTAU
Tel. 0744502962, fax 0262289289, e-mail: primaria_coltau@yahoo.com,
coltau101899@gmail.com

