
              
                            

 

 
 Proiectul „AS –  Antreprenoriat Social pentru comunitate&inovare socială”, ID 128454 

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

Proiect: „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate&inovare socială”, ID 128454 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare  
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a 
facilita accesul la ocuparea forței de muncă 
Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

Decembrie 2020  

 

      

privind activitatea de selectie grup tinta  
in cadrul proiectului 

 

„AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”,  ID 128454 

Etapele de selectie a persoanelor din GT sunt urmatoarele: 
 

Etapa I. Lansarea activitatii de selectie – se realizeaza: 
- in cadrul evenimentelor de informare organizate in cadrul activitatii de informarea publicului, in 
perioada decembrie 2020 – martie 2021. 
- prin postare anunt pe site-urile celor 2 parteneri cu metodologia de selectie a grupului tinta: 
decembrie 2020; 
- prin postare calendar de selectie pe site-urile celor 2 parteneri: decembrie 2020; 
- prin anunturi publicate in presa locala/ site-uri in cadrul activitatii de informarea publicului, in perioada 
decembrie 2020 – martie 2021. 
 
Etapa II. Depunerea dosarelor de inscriere in cadrul activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada 
decembrie 2020 – martie 2021. 
 
Etapa III. Evaluarea dosarelor candidatilor in cadrul activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada 
februarie – aprilie 2021. 
 
Etapa IV. Publicarea listelor intermediare si a listei finale privind grupul tinta selectat in cadrul 
activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada februarie – aprilie 2021. 
 
Etapa V. Inregistrarea grupului tinta in cadrul activitatii de selectarea grupului tinta, in perioada 
februarie – mai 2021. 
 

Date de contact:  
COZMACIUC CONSTANTINA, Manager proiect: tcozmaciuc@globalcommercium.ro 
BOANCA LAURA, Coordonator informare si selectie grup tinta: lboanca@globalcommercium.ro 
Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, www.globalcommercium.ro  
 
BOANCHES VALENTIN, Coordonator partener: vboanches@yahoo.com 
Partener: ASOCIATIA BANATUL DE NORD, http://galbanatuldenord.ro 
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