
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 
Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 
Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 
sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 
 

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

 

Conferințǎ lansare proiect POCU /827/5/2 139541 
 

INVITAŢIE 
 
 
Stimate Domn / Stimată Doamnă,  

 
Avem plǎcerea de a vă invita să participați la Conferinta de lansare a proiectului : „Centrul 

de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe 

raza GAL Colinele Tutovei” care va avea loc în data de 15.06.2021 , de la ora 11:00, in localitatea 

la Primăria Comunei Prăjești (Localitatea Prăjești, jud. Bacău). 

Proiectul este implementat de către SC Data Serv Accounting SRL București in partenriat 

cu GAL Colinele Tutovei si Asociatia Arte 21 Povetile Lumii .  Prin acest proiect ne propunem ca 

obiectiv general reducerea cu 250 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială, cu domiciliul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, 

Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău (care se află pe teritoriul vizat de SDL Colinele 

Tutovei), prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, timp de 30 

de luni.  

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, vǎ rugam sǎ accesați pagina web a SC 

Data Serv Accounting SRL www.data-serv.ro sau sǎ contactați Managerul de proiect, ȋn persoana 

d-nului Mihaescu Catalin Valentin . 

Informații suplimentare: 

Mihaescu Catalin Valentin - Manager Proiect 

Tel: 0726.013.222; E-mail: catalin.mihaescu@data-serv.ro 

 
VĂ MULȚUMIM ! 

 


