
 
 

Investeşte în OAMENI!  

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

 

 
Invitaţie,  

Stimaţi studenţi, 
 

Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, în calitate de coordonator, împreună cu partenerii: 
Universitatea din Pitesti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucuresti şi FRAUNHOFER – 
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung din Germania este în curs de implementare a 
proiectului “Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru 
carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR”, proiect finanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Pactul European pentru Tineret pune accent pe facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, 
combaterea şomajului în rândul tinerilor şi creşterea calităţii actului de învăţământ. În aceste condiţii, una 
din acţiunile Guvernului pe termen scurt şi mediu, pentru promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, 
este facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă, prin consolidarea serviciilor de informare şi 
consiliere în carieră şi implementarea Programului naţional de informare a elevilor şi studenţilor din 
anii terminali cu privire la oportunităţile şi riscurile de pe piaţa muncii.  

Vă invităm să participaţi la un eveniment care îşi propune să prezinte obiectivele proiectului 
PRACTICOR. 

Pentru implementarea proiectului, vă invităm  marţi, 06 decembrie 2010, ora 1000, la Facultatea de 
Mecanică din cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, sala 150, B-dul Mihai Viteazul nr.1, 
Timişoara, România. Întâlnirea se va desfăşura după următorul program: 

10:00-10:30    Primirea invitaţilor Holul sălii 150 

10:30-12:00  Salutul Decanului 
 Prezentarea Facultăţii de Mecanică 
 Prezentarea proiectului PRACTICOR 
 Discuţii libere 

Sala 150  

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 
Facultatea de Mecanică, Departamentul Maşini Mecanice, Tehnologie şi Transporturi, B-dul. Mihai 
Viteazul 1, 300222 Timişoara, ROMANIA, Tel +40 256 403591. 

 
          Manager proiect                                                        Coordonator Orientare                 
Prof.univ.dr.ing. habil Ioana IONEL                                                Prof.univ.dr.ing. Richard HERMAN      


