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Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 

Comunicat 
 
 Aflată la a 90-a aniversare, Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, în calitate de coordonator, împreună cu 
partenerii: Universitatea din Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucureşti, respectiv FRAUNHOFER – 
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung din Germania, anunţă lansarea proiectului “Reţea transnaţională 
educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea 
cunoaşterii – PRACTICOR”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 Vineri, 1 octombrie 2010, ora 10:30, la sediul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara (Clădirea Rectorat), 
Piaţa Victoriei, nr. 2, Timişoara, România, va avea loc festivitatea de deschidere oficială, după următorul program: 

10:30-11:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor Holul Rectoratului 

11:00-12:30 

 Deschiderea oficială a evenimentului de lansare a proiectului 

 Salutul Rectorului 

 Prezentarea proiectului PRACTICOR 

 Prezentarea partenerilor de proiect 

 Cuvânt din partea coordonatorului regional CNDIPT 

 Cuvânt din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş 

 Cuvânt al studenţilor & elevilor beneficiari ai proiectului 

 Cuvânt din partea partenerilor de practică 

Sala Mare a Senatului 

12:30-13:00 Conferinţă de presă Sala Mare a Senatului 

13.30-16.30 
Întâlnire de lucru a partenerilor de proiect, a partenerilor de practică şi 

a grupurilor ţintă. Bufet 
 

Foaierul Facultăţii de 
Mecanică, 

Bd. Mihai Viteazu, nr.1 

  

Proiectul a demarat la data de 2 August 2010, perioada de implementare este de 36 luni (2010 – 2013), are o 
valoare totală de 18.575.125,00 lei, din care 17.287.200,00 lei finanţare nerambursabilă asigurată din Fondul Social 
European şi de Guvernul României, şi are ca obiectiv general organizarea şi finanţarea practicii studenţilor, pentru a le 
asigura acestora o şansă sporită şi consolidată de pregătire, în acord cu cerinţele şi nevoile angajatorilor şi ale pieţei muncii 
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 necesităţile reale ale mediului economicn şi social. 

Prin proiect vor fi consiliaţi şi pregătiţi prin practică pentru profesia de inginer un număr minim de 1995 studenţi 
(principalul grup ţintă al proiectului). Vor fi orientaţi şi consiliaţi şi un număr minim de 600 de elevi (al doilea grup ţintă), 
pentru a fi atraşi spre universităţi tehnice. Se preconizează că un număr de peste 70 de specialişti, de la firme partenere de 
practică care se vor alătura proiectului, vor urma cursuri speciale, dobândind calitatea de tutori de practică, pregatiţi în a 
îndruma studenţii celor două universităţi implicate în proiect, dar nu numai. Proiectul este o reală şansă pentru toţi, nu în 
ultimul rând pentru societatea civilă şi mediul economic. 
 Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa: 

 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică 

Departamentul Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi 
Bd. Mihai Viteazul, nr.1, Timişoara, ROMÂNIA 

Tel +40 256 403670 ; Fax +40 256 403669, mobil +40 (0) 723 349337 
e-mail: ioana.ionel@mec.upt.ro 

pag web: http://practicor.mec.upt.ro 
 
              Prof. dr. ing. Ioana IONEL 
                    Manager proiect 
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