
                                         

 

 

Proiectul „A.S.I.C. – Afaceri studentesti creative si inovative, ID 141010 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe  
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tot parcursul vieții  
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa 
forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 
competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de 
învăţare duală şi programe de ucenicie  
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: Afaceri Studentesti Creative si Inovative – A.S.I.C. 
Cod SMIS: 141010 
Beneficiar: Global Commercium Development S.R.L. 
         
 

 
 

 privind activitatea de selectie grup tinta  
in cadrul proiectului 

 

„Afaceri Studentești Creative și Inovative – A.S.I.C.”,  ID 141010 

Etapele de selectie a persoanelor din GT sunt urmatoarele: 
 

 
Etapa I. Lansarea activitatii de selectie (perioada ianuarie 2022 – martie 2022) – se realizeaza: 
- in cadrul evenimentelor de informare organizate in cadrul activitatii de informarea publicului,  
- prin postare anunt pe site insotit de metodologia de selectie a grupului tinta si a calendarul de selectie, 
- prin anunturi publicate in presa locala/ site-uri in cadrul activitatii de informarea publicului. 
 
Etapa II. Depunerea dosarelor de inscriere in cadrul activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada 
februarie 2022 – martie 2022. 
 
Etapa III. Evaluarea dosarelor candidatilor in cadrul activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada 
februarie 2022 – martie 2022. 
 
Etapa IV. Informarea grupului tinta privind rezultatul procesului de selectie, in perioada februarie 
2022 – martie 2022. 
 
Etapa V. Inregistrarea grupului tinta in cadrul activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada 
februarie 2022 – martie 2022. 
 
 

Date de contact:  
ANA - MARIA RADUCU, Manager proiect: e-mail: info@globalcommercium.ro 
Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, www.globalcommercium.ro  
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