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COMUNICAT  DE  PRESA 

 
Proiectul SIMBA se incadreaza in prioritatile strategice ale POCU 2014-2020 privind dezvoltarea 
resurselor umane inalt calificate, cresterea inteligenta si durabila, valorificarea potentialului fortei 
de munca, crearea conditiilor pentru cresterea gradului de participare pe piata muncii si accesul 
la locuri de munca de calitate. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea ratei de insertie pe piata muncii a 70 de 
doctoranzi si 30 de cercetatori postdoctorat in domeniile Chimie, Inginerie chimica si Ingineria 
materialelor, realizata prin activitati de instruire la un potential loc de munca, ca urmare a 
parteneriatelor cu agenti economici si institutii din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele 
economice cu potential competitiv conform SNC si pe domeniile de specializare inteligenta 
conform SNCDI, prin participarea la programe de formare a competentelor antreprenoriale si 
transversale, in sprijinul cresterii utilitatii si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala. 

Prin realizarea obiectivului general, proiectul se incadreaza in Axa Prioritara 6 – Educatie si 
competente – prin cresterea relevantei sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii si a 
calitatii acestora si prin facilitarea tranzitiei de la educatie la munca. 

Proiectul este coordonat de Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) in parteneriat cu 
Asociaţia ECOTECA – ONG activ în domeniul politicilor publice de mediu şi dezvoltare durabilă 
si este implementat in perioada - 10.07.2019 – 09.01.2021 (18 luni). 

 

Prin prezentul comunicat aducem la cunostință nivelul de realizare a activităṭilor/rezultatelor 
prevăzute în cadrul proiectului în primele 6 luni de implementare. Astfel, s-au desfăṣurat sau au 
fost realizate următoarele: 

• 70 de doctoranzi ṣi 30 de cercetatori postdoctoranzi selectati si inscrisi in grupul tinta al 
proiectului; 

• pagina web a proiectului integrată in site-ul web al universitatii, https://upb.ro/proiectul-
simba/; 
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• platforma de gestiune si monitorizare a GT, cu o sectiune de continut educational si una 
dedicata activitatii referitoare la sistemul de informare, colectare, evaluare si feedback in 
vederea stabilirii nevoilor de instruire si angajabilitate; 

• 11 articole stiintifice publicate sau in curs de publicare; 
• 10 participari la conferinte; 
• o bază de date cu firme/institute de cercetare cu care se pot incheia acorduri de colaborare 

in vederea efectuarii stagiului de cercetare practica de caṭre doctoranzi si postdoctoranzi; 
• 12 module teoretice aferente Programului de antreprenoriat; 
• 1 workshop cu tematica antreprenoriala; 
• 2 module tematice in domeniul consilierii si orientarii in cariera; 
• un Ghid de consiliere si orientare in cariera/caiet practic; 
• o bază de date cu potentiali angajatori care deruleaza activitati in domeniile aferente 

temelor de cercetare ale membrilor grupului tinta.  
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Chira Cornel - Expert comunicare si informare 
 
E-mail:  simba@upb.ro 
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