
                                         

 

 

Proiectul „A.S.I.C. – Afaceri studentesti creative si inovative, ID 141010 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

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.       
 

CORRIGENDUM  2 

LA 

METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

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

 

Prin prezentul corrigendum se modifica se modifica grila de evaluare FAZA A, la punctul 10 si 11, astfel: 

 

Varianta initiala: 

10 
Anexa 4 - Declaratia-angajament de respectare a termenilor si 

conditiilor concursului planurilor de afaceri - semnata olograf; 
    

11 
Anexa 5 - Acord de prelucrare a datelor personale (GDPR) - 

semnata olograf; 
    

 

Varianta modificata: 

10 
Anexa 9 - Declaratia-angajament de respectare a termenilor si 

conditiilor concursului planurilor de afaceri - semnata olograf; 
    

11 
Anexa 10 - Acord de prelucrare a datelor personale (GDPR) - 

semnata olograf; 
    

 

Echipa de proiect,  

„Afaceri Studentesti Creative si Inovative – A.S.I.C.”  

 


