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SMART Social Start-up este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, apelul de proiecte „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16.
Proiectul este implementat de catre Mentor Trading SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Apopsi
Romania SA (Partener 1), UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin (Partener 2).
Aria de implementare este in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest.
SMART Social Start-up are o durată de 36 de luni, implementându-se în perioada 24 septembrie 2019–23 septembrie
2022.
In prezent UAT Mun. Dr. Tr. Severin, desfasoara Activitatea nr. 3 a proiectului si anume Sprijin pentru infiintarea de
noi intreprinderi sociale. In vederea informarii publicului cu privere la actiunile derulate in cadrul proiectului, se vor
organiza caravane, in data de 04.06.2020 si 05.06.2020, la sediul UAT Mun. Dr. Tr. Severin din strada Avram Iancu, nr.
9, bl. C1, Sc. 1, Parter. In contextual pandemiei cu Covid-19, suntem nevoiti sa limitam accesul numarului de personae,
motiv pentru care vor fi organizate intalniri la intervale orare diferite. In data de 04.06.2020, intalnirile se vor desfasura
intre orele 11:00 – 12:30 si 14:00 – 15:30, respectiv in data de 05.06.2020, intre orele 10:00 – 11:30 si 12:30 – 14:00.
Pentru prevenirea si limitarea infectiei cu noul Coronavirus, echipa de implementare va lua toate masurile individuale si
colective impuse. Mentionam ca accesul in locul de desfasurare nu va fi permis fara masca de protectie. Pentru

intrebari privind proiectul sau detalii referitoare la evenimente, va stam la dispozitie la nr. de telefon tel.
0371536705 sau la sediul Primariei Drobeta Turnu Severin din str. Horia nr. 8.

