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Perioada de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului  

„Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul 

tehnologiei informației (PP-TIC)” se prelungește până la data de 26 aprilie 2021 (ora 

16.00) 

 
 Ca urmare a Eratei nr. 2/21.04.2021 la METODOLOGIA DE SELECŢIE A GRUPULUI 

ȚINTĂ din cadrul proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor 

industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, MySMIS 133115 (nr. contract 

26127/10.11.2020), Universitatea POLITEHNICA din București anunță prelungirea perioadei 

de înscriere a studenților interesați.  

 

În conformitate cu cererea de finanţare aprobată, grupul țintă este format din 325 de persoane 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 sunt studenţi înregistraţi în sistemul naţional de învăţământ şi urmează cursurile Universităţii 

POLITEHNICA din Bucureşti, la una dintre facultățile: Facultatea de Electronică, Telecomunicații 

și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, 

Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate. 

 nu au beneficiat de finanțare din alte proiecte cofinanțate din Fondul Social European;  

 sunt înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în cadrul UPB la una din cele cinci 
facultăți menționate anterior; 

 au domiciliul în momentul înscrierii în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României: 

Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru; 

 sunt de acord să facă parte din grupul ţintă al proiectului. 

 
Studenții interesați să facă parte din grupul țintă al proiectului se pot înscrie online, în intervalul 

01.04.2021 – 26.04.2021, ora 16.00 prin transmiterea documentelor completate la adresa de e-

mail: pptic@upb.ro  sau prin depunerea dosarului în original la unul din secretariatele celor 

cinci facultăți implicate în proiect. 

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Pregătire profesională și practică pentru a 

răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” puteţi contacta 

echipa proiectului la adresa de e-mail:  pptic@upb.ro 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim mult succes! 
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