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Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 

Titlul proiectului: Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB) 

Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

Contract POSDRU/161/2.1/G/137240 

 

 
INFORMAŢII 

pentru studenţii de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
înscrişi în grupul ţintă al proiectului cu titlul: 

 
„Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii în alegerea rutei profesionale  de 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie (Pro Practica CFB)”, 
contract POSDRU/161/2.1/G/137240 

 

În vederea realizării la timp a procesului de selecţie şi a repartizării pe locaţii de practică, pentru 

efectuarea Practicii Tehnologice, 13 iulie – 31 iulie 2015,  

- cititi cu atenţie Regulamentul de selecţie şi Modalitatea de repartizare pe locaţii de practică 

afişate pe pagine web a Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică şi pe pagina proiectului Pro 

Practica CFB 

- depuneţi CV-ul la secretariat, dna ing. Ioana Cristea până cel târziu în 29 mai 2015, ora 16 !!! 

- completaţi Fişa cu opţiunile pentru repartizarea pe locaţii de practică (se poate descărca din 

locaţiile menţionate) 

- depuneţi Fişa cu opţiunile pentru repartizarea pe locaţii de practică la secretariat, dna ing. 

Ioana Cristea până cel târziu în 5 iunie 2015, ora 16 !!! 

 
 
Data,                                                                                                                       Intocmit,  

   25 mai 2015                                                   Expert practică,  
                                                             Conf. dr. ing. Sanda Andrada Măicăneanu 
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