
                                         

 

 

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

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

 

 
 

privind lansarea activității de selecție GT 

in cadrul proiectului 

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

 

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe , 

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. 

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL implementează proiectul „Afaceri Studentesti Creative și 

Inovative – A.S.I.C.”, având ca obiectiv efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării 

profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. 

Proiectul își propune creșterea gradului de ocupare și a culturii antreprenoriale în cele 7 regiuni mai puțin 

dezvoltate din România, prin organizarea de cursuri de Competente antreprenoriale pentru un numar de 

355 persoane si prin crearea și dezvoltarea de start-up-uri, în domenii de activitate identificate ca fiind de 

viitor, prin înființarea a 17 întreprinderi (persoane ale căror planuri de afaceri sunt selectate prin concurs) în 

regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud - Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, de către beneficiari 

care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii 

personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă. 

Activitatea de selectie a grupului tinta A2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile 

organizate în cadrul programului de formare antreprenorială, se realizeaza in conformitate cu metodologia 

de selectie in care sunt precizate etapele de realizare a selectiei, conditiile de eligiblitatea si modalitatea 

prin care persoanele interesate pot transmite dosarul de inscriere in vederea participarii la activitatile 

proiectului. Metodologia de selecție a grupului țintă este publicată spre informare publicului interesat, în 

cadrul secțiunilor dedicate de pe site-ul: www.globalcommercium.ro.  

 

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la e-mail: info@globalcommercium.ro sau tel: 0371 600 421. 

Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, www.globalcommercium.ro  
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