
 
 

 

„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 domeniul tehnologia informației (PP-TIC) 

Cod MySMIS: 133115 

 

 

Conferința de lansare a proiectului "Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor 
industriei în domeniul tehnologia informației" (PP-TIC), 29 ianuarie 2021, 12:00 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a unui număr de 325 de studenţi din învăţământul tehnic 
superior în domeniul tehnologia informaţiei prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, 

prin participarea acestora la activităţi de învatare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI şi prin dobândirea de competenţe 

transversale în vederea consolidării procesului de formare şi a creşterii relevanţei ofertei educaţionale pe piaţa muncii. 

Platforma MS Teams a proiectului.  

Pentru a vă conecta direct la canalul evenimentului, accesați  link-ul AICI. 

AGENDA EVENIMENTULUI 

12:00-12:10 Cuvânt de deschidere,  Prorector – Cristian Negrescu, Coordonator activități 

12:10 – 12:50 

 

Ilona COSTEA – Manager de proiect 

✓ Prezentare proiect și finanțator 

✓ Prezentarea activităților 

Catălin Dumitru Petrescu -  Coordonator implementare activități 2 

✓ Descrierea activității de practică la nivelul UPB 

Cornelia STAN -  Coordonator implementare activități 3 

✓ Descrierea activității de practică (A3) în cadrul proiectului PP-TIC 

Alexandra IOANID – Expert formator antreprenoriat 

✓ Prezentare S.A.4.1 Formarea competențelor antreprenoriale ale studenților din grupul 

țintă prin participarea la un program de formare antreprenorială (curs acreditat) și 

intreprinderi simulate 

Nicoleta LIȚOIU – Coordonator activitate consiliere 

✓ Prezentare S.A.4.2 Dezvoltarea și implementarea unor servicii de consiliere și orientare 

profesională axate pe dobândirea de competențe transversale în rândul grupului țintă, 

necesare facilitării tranzitiei la piața forței de muncă- SCOP 

✓ Intervenții reprezentanți ai mediului economic  

✓ Intervenții reprezentanți ai studenților  

12:50 – 13:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1512285e4d564a0393326b45a5e4770b%40thread.tacv2/1606140745408?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%2258e12eb2-e8ec-41df-b278-860bb1776182%22%7d

