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La şapte luni de la demararea proiectului “Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, 

consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii -
PRACTICOR”, Universitatea ”Politehnica” din Timişoara (UPT), în calitate de coordonator, împreună 
cu partenerii: Universitatea din Piteşti (U Piteşti), Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE 
Bucureşti şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung din Germania, 
anunţă evenimentul de informare legată de progresul proiectului şi festivitatea de inaugurare a 
spaţiilor de lucru ale proiectului, prilej cu care li se vor înmâna tutorilor de practică, şcolarizaţi prin 
proiect, certificatele de absolvire a cursurilor de formator, urmând ca apoi să îşi înceapă activitatea de 
tutoriat prin susţinerea cu exemple concrete a bursei de teme de practică adresată studenţilor.  
 Proiectul PRACTICOR propune un model inovator de desfăşurare a practicii (o viziune), adresat 
studenţilor din universităţile tehnice şi liceenilor din anii terminali, pentru a creşte în performanţă şi 
calitate. Revigorarea noţiunii de practică aplicativă, direct legată de unităţi economice, este necesară şi va 
complementa informaţia cu care studentul şi elevul, devenit absolvent, îşi finalizează studiile.  

Proiectul a început la data de 2 August 2010, perioada de implementare fiind de 36 luni (2 august 
2010 – 1 august 2013), cu o valoare totală de 18.575.125,00 lei, din care 17.287.200,00 lei este finanţare 
nerambursabilă, asigurată din Fondul Social European şi de Guvernul României. Reţeaua transnaţionala 
educaţionala are ca obiectiv operaţional orientarea si consilierea celor ce doresc sa îmbrăţişeze cariere 
prioritare pentru societatea cunoaşterii şi să se perfecţioneze prin practică, îmbinând învăţarea cu 
necesitatea socială. Studenţilor şi elevilor li se asigura o şansă sporită şi consolidată de pregătire, în acord 
cu cerinţele şi nevoile angajatorilor şi ale pieţei muncii naţionale şi europene, precum şi orientarea şi 
consilierea celor ce doresc să îmbrăţişeze cariere de succes în domenii prioritare ale ingineriei şi să se 
perfecţioneze prin practică, corelând învăţarea cu piaţa muncii.  

Evenimentul va avea loc joi, 31 martie 2011, la Facultatea de Mecanică a Universităţii 
”Politehnica” din Timişoara (UPT), Bd. Mihai Viteazu nr. 1, Timişoara, după următorul program: 
 

13:00-13:30 Primirea şi înregistrarea participanţilor 
Holul din faţa Amfiteatrului             

”Traian Vuia” (sala 150),  
Facultatea de Mecanică, etaj 1 

13:30-14:30 Oferte pentru practica studenţilor în firme,                                  
prezentate de partenerii de practică 

Amfiteatrul ”Traian Vuia”               
(sala 150), etaj 1                           

Facultatea de Mecanică 

14:30-15:00 Conferinţă de presă Sala 203 – Sediul PRACTICOR, 
Facultatea de Mecanică, Etaj 4 

14:30-15:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor 
(continuare) 

Holul din faţa Amfiteatrului             
”Traian Vuia” (sala 150),  

Facultatea de Mecanică, etaj 1  

15.00-16:30 

Inaugurarea spaţiilor de lucru ale proiectului 
 Alocuţiunea Rectorului UPT 
 Prezentarea stadiului de implementare a proiectului 

PRACTICOR   
 Înmânarea diplomelor către tutorii formaţi prin proiect 

Bursa de idei de practică 

Sala 203 – Sediul PRACTICOR, 
Facultatea de Mecanică, Etaj 4 

16:30 

Program de socializare a participanţilor  
 Discuţii ”face to face” (elev - student - tutore) legate de 

orientarea profesională a studenţilor şi elevilor 
 Bufet 

Sala 203 – Sediul PRACTICOR, 
Facultatea de Mecanică, Etaj 4 
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În etapa derulată, proiectul s-a focalizat spre Activitatea de pregătire a practicii studenţeşti (A1) din 
planul de implementare. Concret, s-au încheiat 48 acorduri de practică cu companii şi instituţii de 
cercetare din Timişoara, Arad, Caransebeş, Drobeta-Turnu Severin, Bucureşti şi Piteşti. În perioada 10 
noi. - 15 dec. 2010, 135 de reprezentanţi ai firmelor partenere de practică au urmat şi absolvit cursuri de 
specializare cu durata de 64 ore, cursuri acreditate de CNFPA (Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor), conform standardului ocupaţional FORMATOR, cod COR 241205. Aceşti 
cursanti au dobândit calitatea de tutori de practică. Cursurile de formare s-au desfăşurat la Timişoara (4 
grupe), Bucureşti (1 grupă) şi Piteşti (1 grupă). Aceste acţiuni vor fi urmate de Activitatea de practică 
efectivă a studenţilor (A3), evenimentul din 31 martie fiind momentul de demarare efectivă. Practica va 
capacita minim 50 de studenţi din anul IV, respectiv anul II de master, care vor efectua stagii de 2 
săptămâni în perioada aprilie-mai 2011, urmând ca în luna iulie 2011, minim 50 de studenţi din anul III de 
studiu să îţi îmbogăţească cunoştinţele şi câştige competenţe în cadrul practicii de vară. Nu este de 
neglijat nici faptul că se oferă sprijin logistic, tematic şi financiar pentru efectuarea practicii în Germania 
(la partenerul transnaţional al proiectului - Franhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung), selectarea celor 55 de studenţi făcându-se prin competiţie, pe bază de aptitudini şi 
performanţe. În paralel s-au desfăşurat şi Activitatea de management (A4), precum şi Activitatea de 
informare şi publicitate (A5). 

S-a demarat totodată şi activitatea de Orientarea şi consilierea pentru carieră (A2), adresată 
studenţilor şi elevilor. În cadrul acesteia, 120 de studenţi din anul II au participat la 12 workshopuri de 
dezvoltare a competenţelor, în care au conceput CV şi au simulat interviuri de angajare. De asemenea, 
studenţii au participat la discuţii panel cu reprezentanţi din companiile partenere de practică. Aceste 
acţiuni au dat studenţilor posibilitatea să afle direct de la angajatori care sunt aşteptările pentru absolvenţii 
pe care ar dori să îi angajeze precum şi ce se realizează concret în unităţile lor. S-au efectuat şi vizite la 20 
de firme partenere de practică, în cadrul cărora studenţii au avut posibilitatea de a analiza concret 
tehnologii moderne şi curate, utililaje şi procese tehnologice, modul de organizare a secţiilor de producţie. 
Acţiuni de acest fel continuă cu peste 140 de studenţi din anul I ai Domeniilor Inginerie Mecanică, 
Autovehicule rutiere şi Ingineria Transporturilor ai UPT şi cu peste 45 studenţi din U. Piteşti. UPT a 
încheiat deja prin PRACTICOR acorduri de susţinere a activităţii de consiliere educaţională adresate 
elevilor din anii terminali din 12 licee din oraş şi împrejurimi, pentru a îi orienta în alegerea celei mai 
potrivite meserii, în domeniul ingineriei (Mecanice: Sisteme şi echipamente termice, Maşini 
hidraulice, Material de rulant, Instalaţii pentru industria alimentară, Autovehicule rutiere, 
Ingineria transporturilor, Electronică, Telecomunicaţii), deci cu precădere legate de dezvoltarea 
durabilă a societăţii. De remarcat faptul că, în cadrul aceleiaşi activităţi, până în prezent, au beneficiat de 
activităţi de orientare şi consilierea pentru carieră şi circa 50 de elevi de clasa a XII-a, proveniţi din licee 
din oraşul Piteşti şi împrejmuirile acestuia.  

Întreaga structură a proiectului a cuprins, pe lângă acţiunile mai sus menţionate şi implementate, şi 
amenajarea modernă a unui sediu al proiectului, destinat pentru derularea tuturor activităţilor proiectului, 
întâlniri de lucru, cursuri şi seminarii, lucrul individual prin platformă (e-practică), continuitatea 
activităţilor, respectiv spaţii de lucru pentru echipa de management şi arhiva de documente.  

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa: Universitatea „Politehnica” 
din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Departamentul Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi 
(www.mec.upt.ro/MMUT), Bd. Mihai Viteazu nr.1, Timişoara, România, Tel +40 256 403670; Fax 
+40 256 403669, e-mail: secretariat@practicor.ro, ioana.ionel@mec.upt.ro, şi să vă informaţi şi din 
site-ul proiectului: http://www.practicor.ro.  

 
Prof. dr. ing. Ioana IONEL 

Manager proiect 


