
 

 

„Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei 

în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” 

 

   

 

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

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Denumire Proiect: Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în 

domeniu tehnologiei informației (PP-TIC) 

Cod MySMIS: 133115 

 

 

ANUNȚ  

privind postarea Eratei nr. 2 la Metodologia de organizare, evaluare și premiere concurs 

intreprinderi simulate pentru proiectul cu titlul „Pregărire profesională și practică pentru 

a răspunde cerințelor industriei în domeniul  tehnologiei informației”  

(PP-TIC) 

 

 

 

În vederea sprijinirii membrilor grupului țintă din cadrul proiectului cu titlul „Pregărire 

profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul  tehnologiei 

informației” (PP-TIC), a fost prelungită perioada de depunere a planurilor de afacere pentru 

întreprindere simulată, până la data de 7 iunie, ora 23:59. 

 

1. Cap 3. Organizarea/desfasurarea/premiere concurs de planuri de afacere pentru 

Intreprinderi Simulate, secțiunea Calendar Concurs, se modifică, după cum urmează: 

 

Nr. Crt. Descriere activitate Perioada 

1.  Depunere planuri de afaceri pentru IS 27 mai 2022 – 7 iunie 2022 

2.  Evaluare planuri de afaceri pentru IS 2 iunie 2022 - 8 iunie 2022 

3.  Afisare rezultate intermediare 9 iunie 2022 

4.  Depunere contestatii 9 iunie 2022 

5.  Solutionare contestatii 10 iunie 2022 

6.  Afișare rezultate finale   10 iunie 2022 

 

2. Cap 3. Organizarea/desfasurarea/premiere concurs de planuri de afacere pentru 

Intreprinderi Simulate, se modifică „Termenul limită până la care se pot transmite și 

înregistra propunerile de planuri de afaceri, este data de 4 iunie 2022, ora 23:59.” în 

“Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de 

afaceri, este data de 7 iunie 2022, ora 23:59.”  

 



 

 

„Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei 

în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” 

 

   

 

3. Celălalte secțuni și anexe ale Metodologiei de organizare, evaluare și premiere concurs 

Intreprinderi Simulate din cadrul proiectului Pregărire profesională și practică pentru a 

răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, MySMIS 

133115, rămân neschimbate. 

 

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa de e-mail: pptic@upb.ro.   

mailto:pptic@upb.ro

