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PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA) 

 
 

ERATĂ nr. 1/04.10.2019 

la Metodologia de selecție a grupului ţintă al proiectului PROFESORI INOVATORI – 

STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA), MySmis 125202   

 

1. Anexa 1 a se actualizează și va avea următorul cuprins: 

ANEXA 1a 

 

 

Calendarul de desfășurare a procesului de selecție a candidaților pentru grupul țintă 

studenți al proiectului 

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA), MySmis 125202  

 

Data/Perioada Activitatea Alte informații 

02.09.2019 
a) Publicarea pe pagina web a 

Universității POLITEHNICA 

din București (UPB) și a 

facultăților din UPB a 

anunțului și calendarului de 

înscriere și selecție a 

candidaților din grupul țintă 

STUDENȚI; 

 

b) Publicarea pe pagina web 

a Universității din Pitești 

(UPIT) și a facultăților din 

UPIT a anunțului și 

calendarului de înscriere și 

selecție a candidaților din 

grupul țintă STUDENȚI. 

Publicul țintă va regăsi pe site documente 

și informații legate de modalitatea de 

înscriere a candidaților, documentele 

necesare pentru înscriere și criteriile de 

evaluare și eligibilitate a candidaților. 
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02.09.2019-

01.10.2019 

a) Derulare sesiune de 

informare și mobilizare; 

b) Depunere fișă/solicitare de 

preînscriere/interes. 

Studenții interesați din UPB/UPIT vor 

trimite pe e-mail o solicitare de 

preînscriere/interes la una dintre 

următoarele adrese de email: 

UPB: 

iuliana.prodea@upb.ro; 

tiberiu_danciu@yahoo.com; 

raluca.pelin@yahoo.com; 

ilie.filip@yahoo.com;  

catalina.petrescu@upb.ro  

emma.popa@ymail.com; 

dan.micu@upb.ro; 

constantin.dragoi@upb.ro; 

mihaela.mateescu@upb.ro 

UPIT:  

lorredana@yahoo.com 

tudor_lori@yahoo.com 

gabriela.plaiasu@upit.ro 

mihai.oproescu@upit.ro 

02.10.2019-

08.10.2019 

 

Înscriere candidați Depunerea dosarelor de înscriere a 

candidaților la sediul următoarelor 

facultăți: 

UPB: 

Facultatea Transporturi; 

Facultatea de Inginerie Mecanică și 

Mecatronică; Facultatea de Chimie 

Aplicată și Știința Materialelor; 
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Facultatea de Inginerie Medicală; 

Facultatea de Ingineria Sistemelor 

Biotehnice; 

Facultatea de Energetică; 

Facultatea de Inginerie Electrică. 

 

09.10.2019-

11.10.2019 

 

Evaluarea, ierarhizarea și 

selectarea candidaților 

Evaluarea și ierarhizarea dosarelor 

candidaților pentru GT-STUDENȚI. 

Publicarea rezultatelor preliminare cu 

candidații admiși în proiect; 

Depunerea eventualelor contestații; 

Soluționarea contestațiilor depuse; 

Publicarea listelor finale cu candidații 

admiși în GT-STUDENȚI al proiectului; 

Înregistrarea GT-STUDENȚI în proiectul 

PISA. 

 


