Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2: ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în
scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/96/6.2/S/49743

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE/CONFIRMARE
Eveniment:
SEMINAR
MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE SI DEZVOLTARE A OPORTUNITATILOR DE OCUPARE SI
METODE DE LUCRU CU PERSOANELE VULNERABILE

Motto: „Dacă lumea ar fi un loc perfect, ar furniza pentru toată lumea căldură, condiţii optime de
locuit, hrană adecvată, slujbe provocatoare, servicii de sănătate de cea mai bună calitate, dragoste şi
îngrijire din partea familiei şi prietenilor; atunci ea ar fi un loc cu un minimum de stres, criminalitate şi
suferinţă iar oamenii ar găsi cu toţii vieţile lor satisfăcătoare şi împlinite. Dar cum acest lucru nu se
întâmplă, asistenţa socială există pentru a servi indivizii, grupurile, instituţiile şi comunităţile în
confruntarea lor cu imperfecţiunea lumii!” Moralles
Perioada:
24 Noiembrie 2012
Locaţia:
Alba Iulia, Sala Senatului , Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Organizator:
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Partener în proiect: Inceptus România, Cluj-Napoca
Vă rugăm să completaţi acest formular utilizând litere de tipar şi să-l transmiteţi la
email:lboca@uab.ro până la data de 8 noiembrie 2012.
Secţiunea I: DATE DE ÎNREGISTRARE
Instituţia / Organizaţia
neguvernamentală:
Reprezentant (i):
Adresa
instituţiei/organizaţiei:
Telefon fix organizaţie:
Fax organizaţie:
Mobil reprezentanţi:
E-mail reprezentanţi:

1.Nume..............................................Prenume.......................................
2. Nume..............................................Prenume......................................

1...........................................................2.................................................
1............................................................2...............................................

Funcţie reprezentanţi:

1............................................................2...............................................

Cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către organizator, conform legislaţiei în vigoare (a se
vedea precizările de la pagina 3 a formularului).
Secţiunea II: INFORMAŢII PRIVIND CAZAREA şi MASA
Vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare:
CAZARE
Date privind cazarea
Vă rog să confirmaţi
(cu x)
Camera
Vă rog să confirmaţi
(cu x)

SERVICII DE MASĂ
Vă rog să confirmaţi
(cu x)

Da: 23/24 noiembrie 2012 (1 noapte cazare)
Nu
Single
Dubla (a se indica colegul/colega de cameră)
.........................................................................................
Fumători
Nefumători
Prânz de lucru

Precizări privind cazarea
...
Secţiunea III: INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
TRANSPORT
Sosesc cu:
Tren
Vă rog să confirmaţi
Microbuz
(cu x)
Autocar
Autoturism
Precizări importante privind decontul transportului
Cheltuielile de transport se decontează în baza unui Ordin de deplasare (Delegaţie) emis de instituţia
unde este angajat participantul, semnat şi ştampilat la mijlocul formularului, sub dată, la rubrica de sosit plecat,
completat cu Numele persoanei, Funcția și organizația de proveniență, Scopul deplasării Participare la seminarul
”Modalităţi de identificare şi dezvoltare a oportunităţilor de ocupare şi metode de lucru cu grupurile vulnerabile”
proiect POSDRU/96/6.2/S/49743, Beneficiar Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Locația deplasării (Alba
Iulia) trebuie completată pe delegație. De asemenea se trece Durata deplasării şi Data completării ordinului de
deplasare.
Pentru deplasarea cu maşina personală, pe Ordinul de deplasare trebuie menţionat acest lucru în
partea dreaptă sus a formularului şi aplicată o ştampilă a unității de proveniență a participantului şi în acest loc,
unde se scrie şi numărul de înmatriculare al autovehiculului. Trebuie depuse spre decontare Bonurile fiscale de
combustibil (nu se admit BCF-uri), a căror valoare să fie cel puţin egală cu suma ce va fi decontată (7,5 l/100km)
şi care să fie achiziţionate cu o zi înainte de deplasare sau în ziua deplasării. Pe verso-ul bonului de combustibil
se va trece numele persoanei şi numărul de înmatriculare al autovehiculului. Pe verso-ul ordinului de deplasare,
participantul va scrie Consum specific autovehicul, completând în procente, respectând maximul admis de 7,5%
și va semna.
Pentru deplasarea cu alte mijloace de transport- tren sau auto în comun, se prezintă spre decontare
biletele de transport, pe care, obligatoriu, trebuie să fie menționată data deplasării.

Toţi participanţii care solicită decontarea cheltuielilor de transport vor depune, cel târziu la înregistrarea
în cadrul seminarului şi informaţii privind CNP şi Codul IBAN al contului bancar în care doresc să li se vireze
suma aferentă cheltuielilor de transport (fără aceste informaţii nu se vor putea deconta cheltuielile prin virament
bancar).
NECOMPLETAREA CONFORMĂ ȘI COMPLETĂ A ORDINULUI DE DEPLASARE SAU A
DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE SOLICITATE ATRAGE IMPOSIBILITATEA RAMBURSĂRII CĂTRE
PARTICIPANȚI A CHELTUIELILOR DE TRANSPORT.

VĂ MULŢUMIM !

