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ACCESAREA FONDURILOR UE

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați
la programele de formare și informare desfășurate
de InovExpert Edu Bacău:

 

  Dedicat aleșilor locali, consilierilor, experților în atragerea și
implementarea de fonduri nerambursabile pt comunități.
Program informativ și schimb de experiență, focalizat pe
componenta practică a accesării de fonduri UE pentru
dezvoltarea comunității.

Curs 

CODUL ADMINISTRATIV 
PREZENTARE, EXPLICAȚII SI DEZBATERI

 Dedicat aleșilor locali, programul de formare și informare prezintă
noul Cod Administrativ adoptat în iulie 2019, cu probleme,
reglementări și noutăți în activitatea autorităților publice locale.
Sub formă de prezentare și dezbateri, sesiunea pune accent pe
schimbul de experiență între aleșii locali și identificarea
oportunităților/ capcanelor noului Cod Administrativ.

 5 zile în care îmbinăm utilul cu plăcutul 

într-un colț de rai din Maramureș

În speranța că veți da curs invitației noastre, rămânem în așteptarea
răspunsului dvs și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate .
Petronela STEFAN

Director 



Academia InovExpert Edu -
lideri în educație
 

DETALII ORGANIZATORICE
Program desfășurare

MARAMUREȘENII AU FOLCLORUL ÎN
SÂNGE, CREDINȚĂ ÎN INIMĂ ȘI 
 IUBESC TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE.

Taxa de participare: 890 lei / curs / pers

Cursurile / sesiunile de formare și informare au loc în perioada  08 - 10  octombrie,
zilnic, în intervalul orar 09.30 - 14.00, la sala de conferință din Nord Hotel Borșa 3*

Locație: HOTEL NORD BORȘA 3*,
Hotel Nord reprezintă noul reper al ospitalității din zona Maramureșului. După cum îi
spune și numele, nordul trimite la acest tărâm dăruit cu frumuseți naturale și cu
oameni vrednici. Hotelul este construit la cele mai exigente standarde occidentale.
Munții Rodnei, cu Masivul Pietrosu Rodnei (2303 m) străjuiește zona, impunând
solemnitate și puritate. 
Un loc unic în Maramureș, un spațiu primitor în care să se nască experiențe și

amintiri plăcute.

Cuprinde: mapa de curs, materiale didactice (exemple de proceduri, formulare),
protocol, certificat de participare emis de Academia InovExpert Edu

Reducere 5% începând cu a 2a pers la curs

Servicii turistice: 2.499 lei/pax

Cuprinde: cazare camera dublă la hotel Nord Borsa* din Maramures , 4 npt/5 zile, în
regim de pensiune completă, pentru 2 pers. Cazarea se realizeaza începând cu luni,
07 octombrie 2019. 
 

Excursii opționale: La Muzeul Satului Maramureșan, Mânăstirea
Bârsana (cea mai înaltă biserică din lemn din Europa), Cimitirul Vesel de
la Săpânța, Închisoarea Memorialul Durerii din Sighet, plimbări cu
Mocănița și multe alte obiective tursitice de interes din zona
maramureșană.

Înscrieri: până la data de 13 septembrie 2019
prin transmiterea formularului de înscriere completat, la adresa secretariat@inov-
expert.com

 

Tel      0334/101.191
Fax:     0234/570.777
Email: inovexpertedu@gmail.com
           secretariat@inov-expert.com
 
 

Contact:

Forin DUDU, Manager curs
Mobil 0744.699.287


