
 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la școală la viaţă activă” 
Titlul proiectului: „SMART IT” 
Cod contract: POSDRU/189/2.1/G/156555 
Beneficiar: Universitatea Politehnica Timişoara 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obiectivul general al proiectului „SMART IT” este îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii 
a 150 de studenţi de la facultăţile de Automatică și Calculatoare, specializarea Calculatoare și 
Facultatea de Construcţii, specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru, dobândirea competenţelor 
necesare integrării şi menţinerii pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi dinamică precum și creșterea 
adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă aferent specializării studiilor pe care le 
urmează. Efectele pozitive asupra grupului ţintă vor fi multiple şi integrate într-un set de măsuri care 
maximizează potenţialul de angajare al persoanelor implicate: pe de o parte creşterea nivelului şi a 
capacităţii acestora de ocupare a unui loc de muncă prin derularea stagiilor de practică (minim 150), 
îmbogăţirea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale, creşterea gradului de informare al 
persoanelor din grupul ţintă, dar şi a potenţialilor angajatori locali, încurajarea angajării, 
îmbunătăţirea capacităţii de autoprezentare, conştientizarea necesităţii învăţării şi acumulării 
profesionale pe tot parcursul vieţii şi pe de altă parte, dar nu în ultimul rând, asistenţă şi consiliere . 
Activităţile proiectului de utilizare a instrumentelor TIC inovatoare facilitează accesul membrilor 
grupului ţintă la informaţie şi educaţie şi reprezintă o competenţă orizontală, utilă oricărei persoane 
din grupul ţintă (studenţi). 

CALENDARUL DE SELECŢIE  
Pentru grup țintă  

Etapa  Perioada Responsabili 

Campanie informare și promovare 12 august – 12 
septembrie 2015 

Experţii  din echipa de implementare şi 
echipa de management 

Preluarea dosarelor de 
candidatură 

12 – 20 
septembrie 2015 

Cabinet 209 

Verificare condiţii eliminatorii 20 – 22 
septembrie 2015 

Membrii comisiei de validare și selecţie a 
dosarelor de candidatură 

Selecţia candidaţilor şi validarea 
dosarelor candidaţilor 

28 septembrie 
2015 

Membrii comisiei de validare și selecţie a 
dosarelor de candidatură 

Avizarea şi anunţarea rezultatelor 1 octombrie 2015 Echipa de implementare de la Facultatea de 
Construcţii 

 


