FIŞĂ ÎNSCRIERE ONG
Denumire: Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii
(PLIMM) Calafat

Tipul organizației:

X

asociație
fundație
federație
corp profesional

Actul normativ în baza căruia funcționează:

O.G. 26/2000

2004

Anul înființării:

Scop/misiune: (max. 200 caractere)
Reprezentarea si susţinerea intereselor IMM-urilor, a comunitatii de
afaceri, la nivel local si regional în raporturile cu administratia publica,
organizatii din ţară şi străinătate, implicarea dinamică în promovarea
oportunităţilor de dezvoltare şi atragere de finanţări favorabile pentru
zona sa de interes.

De utilitate publică

da
X

nu
1

Ionel Dumitrescu

Reprezentant legal:
(numele şi prenumele)

Ionel Dumitrescu

Persoana de contact:
(maxim 3 persoane)

Persoana care introduce datele: Ionel Dumitrescu - presedinte
(nume, prenume, funcție)

Domeniu de interes: transport

rutier
feroviar
naval
aerian

X

alte - Infrastructura zona Pod Calafat – Vidin

Proiecte desfăşurate în ultima perioadă:
(se vor indica perioada de desfăşurare, denumirea, obiective, stadiul
proiectului ‐ max. 300 caractere)
- 2007 iunie – august 2008: “Vidin – Calafat Agenda” Monitorizarea constructiei podului Vidin – Calafat / finanţare
Balkan Trust for Democracy / finalizat;

2

- noiembrie 2007 – octombrie 2008: „Montana and Calafat
tomorow” – Consolidarea cooperarii transfrontaliere a mediului de
afaceri / finantare Phare CBC 2005 Bg / finalizat
- decembrie 2007 – septembrie 2008: „Centru virtual de informare
si consultanta pentru protectia mediului transfrontalier (CEVICPROM)” - Promovarea dezvoltarii durabile prin cresterea
cooperarii in domeniul protectiei mediului in zona transfrontaliera
Dolj-Vidin / finantare Phare CBC 2005 Ro / finalizat.

Date de contact:
Calafat

Localitate
Județ/Sector
Strada

Dolj

Bd. Tudor Vladimirescu

Nr. 26

Bloc ……………………………Scara ……..………………Apartament …………………………
Telefon:

0251.333046

Fax:

0251.333046

Mobil:

0744 612283

Website:

www.plimm-calafat.ro

E‐mail:

office@plimm-calafat.ro

Notă privind completarea formularului:
Pentru validarea formularului este necesară completarea tuturor
rubricilor din formular.
În cazul rubricilor pentru care nu există informații va fi trecut semnul „‐“
Bifarea căsuțelor se va face cu X.
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