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INVITAȚIE 

 

Universitatea POLITEHNICA din București, are plăcerea de a vă invita să participați la Conferința 
de lansare a proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei 
în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, proiect co-finanțat din Programul Operațional 
Capital Uman. Evenimentul va avea loc online, vineri, 29 ian a.c., începând cu ora 12:00, pe 
platforma MS Teams a proiectului. Pentru a vă conecta direct la canalul evenimentului, accesați 
link-ul AICI. 
 
Proiectul va contribui la facilitarea inserției pe piața muncii a unui număr de 325 de studenți din 
învățământul tehnic superior în domeniul tehnologia informației prin sprijinirea încheierii de 
parteneriate cu sectorul privat atât în vederea facilitării accesului studenților la activități de 
învățare la un potențial loc de muncă cât și în vederea unei colaborări pe termen lung între mediul 
academic și mediul privat, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, furnizarea de 
programe de formare antreprenorială certificate, servicii de consiliere și orientare în cariera, 
optimizarea ofertei educaționale.  
 
Prin investiția în procesul de formare de absolvenți competitivi pentru piața muncii, precum și 
prin sprijinirea/consolidarea/dezvoltarea de parteneriate sustenabile între mediul academic și 
mediul economic proiectul contribuie la dezvoltarea sectorului economic. 

 
În acest sens, sunt invitați să participe actorii implicați în acest proces, și anume: 

• studenți ai facultăților din domeniul tehnologia informației - Facultatea de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatica și Calculatoare, 

Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Facultatea de Științe 

Aplicate; 

• reprezentanți ai mediului economic și social (atât public, cât și privat); 

• Cadre didactice. 

În cadrul evenimentului se va oferi prilejul unei dezbateri reale și deschise privind importanța 
dezvoltării unei colaborări pe termen lung între mediul academic și mediul privat.  

 

 

 

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
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În speranța că toate cele de mai sus constituie argumente favorabile participării dumneavoastră 
la conferința de lansare a proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde 
cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” , vă rugăm să primiți expresia 
considerației noastre și vă asigurăm de faptul că, în ceea ce ne privește, participarea 
dumneavoastră la eveniment reprezintă o garanție a succesului și a atingerii obiectivelor 
acestuia.  

 
Vă rugăm să confirmați prezența la eveniment până cel târziu joi, ora 14.00, la adresa de e-mail: 
pptic@upb.ro sau la nr. telefon: 021 402 98 72 (persoană de contact Cristina Faina)  

 

Start conference of the project "Professional and practical training to meet the requirements 

of the information technology industry (PP-TIC)" will take place on Friday, 29th of January at 

12, on the channel indicated in the announcement. The project will help 325 Romanian 

students from the 3rd year, who are from other regions except Bucharest-Ilfov, from ACS, 

ETTI, Transporturi, FSA and FILS, to obtain prizes, to participate at courses and benefit from 

services who will help them get an internship/ job. Registration is needed at pptic@upb, in 

which you say your name and faculty. Other details about FILS participation can be obtained 

at maria.dascalu@upb.ro. 

 
Cu toată considerația, 
 
Echipa proiectului PP-TIC 
Universitatea POLITEHNICA din București  
 
 
 

Link canal conferință: 

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 

 
 

Vă rugăm să vă conectați în data evenimentului, la ora 11:50.  
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