
 
                                                                          

                                                                                                     
 

 
          

 
 

Investește în OAMENI! 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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: “Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră  
şi stagii de practică la angajator –PRACTICOR ® EURO-REGIO”; Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/132889 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

INVITATIE 
 

 
 
 
 
 

 
Stimată Doamnă / Stimate Domn, 
 
Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați la Atelierul de lucru interactiv pe tema dialogului 
STUDENT – MEDIUL ACADEMIC – INTREPRINDERE. 
 

Evenimentul va fi organizat de către UPT – Universitatea Politehnica Timișoara și ISPE – Institutul de Studii 
și Proiectări Energetice din București, miercuri 29 aprilie 2015, începând cu ora 16.00, la Facultatea de 
Mecanică, Sala 203 A și B.  
 

România este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare şomaj în rândul tinerilor sub 
25 de ani, iar acest lucru nu este o consecinţă numai a slabei pregătiri a studenţilor, ci și a neglijării 
componentei practice în activitatea academică. Prin proiectul PRACTICOR®EURO-REGIO ne propunem să 
reducem acest şomaj şi vulnerabilitatea tinerilor faţă de instabilitatea pieţei muncii, în parte, şi a sectorului 
economic în ansamblul său. 
 

Veți avea ocazia să urmăriți prezentări de interes din domeniul energetic, veți afla care sunt întrebările 
preferate ale unui angajator, profilul angajatului ideal și etapele de inițiere la locul de muncă, iar în final ne 
veți sprijini în finalizarea unui sondaj. 
 
În speranța că tema supusă dezbaterii este de interes pentru dumneavoastră, vă mulțumim anticipat pentru 
disponibilitate și vă așteptăm. 
 
Cu deosebită considerație, 
Prof.dr.ing.habil Ioana IONEL      
Universitatea Politehnica Timișoara     
 
 
Documente anexate: Agenda preliminară a evenimentului 

 

Pentru informații suplimentare: Prenume NUME, t. …, email  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

Dacă doriți să participați la acest eveniment vă rugăm să completați acest formular și să îl returnați până la data de 20 aprilie 2015 la  
email având în vedere că locurile disponibile în sală sunt limitate. 
 

Nume: ________________________________________ Prenume: ________________________________ 

Universitate-Facultate/Organizaţie/Companie: ___________________________________________________ 

Tel:___________________________________ Fax: _____________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________________ 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

  

AGENDA PRELIMINARĂ 
 
16.00-16.30 Înregistrarea participanților 

 Moderatori: Reprezentanți UPT  

Lectori: Reprezentanți UPT, UEMR, ISPE 

16.30-16.45 SESIUNEA INTRODUCTIVĂ 

 Cuvânt de bun venit din partea gazdelor 

Prezentarea proiectului PRACTICOR EURO-REGIO și rolul UPT 

Reprezentant UPT  

  

16.45-17.30 SESIUNEA TEHNICĂ  “Provocările tehnologice ale momentului” in domeniul 
eficienței energetice și a protectiei mediului 

  Tehnologii de ardere curată a combustibililor fosili – Studiu de caz CCS 

 Conceptul de clădire pasivă sau NZEB (nearly zero energy buildings) 

 Comunități urbane inteligente 

Reprezentanti ISPE 

17.30-17.45 Q & A / Întrebări și răspunsuri 

  

17.45-18.15 Pauză - minibufet 

  

18.15-19.00 SESIUNEA de CONSILIERE  “proaspăt absolvent - viitor angajat” 

  Ce își doresc angajatorii – care este profilul angajatului ideal ? 

 Abecedarul proaspătului angajat – studiu de caz la ISPE  

Reprezentanti ISPE 

 Culegere date - Chestionare privind  

 nivelul de satisfacție al studenților 

 preferințe pentru o viitoare carieră și așteptări de la viitorul loc de muncă 

 Reprezentanti UPT și ISPE 

19.00-19.30 ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI; CONCLUZII 

19.30-20.00 Dezbatere la nivelul consorțiului proiectului – evaluarea preliminară a evenimentului 

  
   
 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la proiectul PRACTICOR®EURO-REGIO: 
Universitatea Politehnica Timişoara - Facultatea de Mecanică;  
Tel: 0256 40 3734, Fax: 0256 40 3669, e-mail: ioana.ionel@upt.ro, mircea.vasilescu@upt.ro  
 


