Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „InfoStart – Începutul carierei tale în IT”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/138408

Corrigendum nr.1 la
METODOLOGIE
privind
concursul de proiecte organizat
în cadrul programului
InfoStart – 2015

CONTRACT
POSDRU/161/2.1/G/138408

București
2015
„InfoStart – Începutul carierei tale în IT”
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu
SC Crystal System S.R.L. și Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică - SiSC
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contract POSDRU/161/2.1/G/138408

În cadrul subcapitolului
3.2. Reguli de redactare a proiectului de cercetare, paragraful litera f.
f. Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul
capitolului (în dreapta);

se elimină.

În cadrul subcapitolului
4.1. Desfășurarea concursului de proiecte, paragraful
III. Etapa de premiere a celor mai bune rezultate
Ca urmare a evaluării proiectelor, rezultatele obținute se vor ierarhiza, primele 90 de proiecte urmând
să fie premiate în cadrul programului InfoStart. Lista rezultatelor finale va fi afișată pe pagina web a
proiectului www.infostart.ase.ro, conform calendarului de concurs. Premierea se va realiza într-un cadru
organizat la nivelul proiectului InfoStart.

se modifică în
III. Etapa de premiere a celor mai bune rezultate
Ca urmare a evaluării proiectelor, rezultatele obținute se vor ierarhiza, primele 90 de proiecte care au
obținut un punctaj minim de 30 puncte, urmând să fie premiate în cadrul programului InfoStart. Lista
rezultatelor finale va fi afișată pe pagina web a proiectului www.infostart.ase.ro, conform calendarului de
concurs. Premierea se va realiza într-un cadru organizat la nivelul proiectului InfoStart.

Director de proiect,
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