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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”  
Contract : nr. POSDRU/161/2.1/G/132889  
Cod SMIS: 51563 
 

INVITATIE 
 

Din partea echipei de management si implementare a proiectului PRACTICOR EURO-REGIO 
 
Universitatea Politehnica Timisoara are in atenta supraveghere calitatea desfasurarii practicii pentru absolventii ei, constientizand, ca 
nu numai pozitia de lider in plan edcational si de cercetare aavnsata impune acest aspect, dar si realitatea pietii muncii oferita de 
angajatori, precum si dorinta tot mai conturata si constientizata a absolventilor. Astfel se acorda atentie deosebita si restructurata de 
curand notiunii de practica, care se ridica la rang de disciplina, avand o durata extinsa si comasata, cu toate drepturile ce se impun. 
Finantarea practicii intra in atenta coordonare a universitatii, atat prin fornduri guvernamentale (insuficiente) cat si prin granturi si 
sponsorizari. Proiectul susnumit, finantat din fonduri structurale, este un foarte bun exemplu. Partenerii nostri sunt P1- Universitatea 
Aurel Vlaicu Resita, P2- Universitatea din Szeged, P3- ISPE Bucuresti (cu filiala si in Timisoara). 
 
Va rugam antrenati/informati studentii din UPT care doresc sa beneficieze de un stagiu de practica prin proiectul Practicor EURO-
REGIO, ca sa aplice/sa incarce de urgenta CV si Scrisoarea de intentie SI/ pe portalul proiectului PRACTICOR, la adresa: 
http://practicor.ro/euro-regio, alegand acces portal (se acceseaza cu utilizator: student, parola: student / Selectia studentilor) 
 
In formularul de inscriere se completeaza datele personale, se incarca documentele (CI si SI) si se selecteaza optiunile pentru firmele 
care ofera locurile de practica. Pe portal-ul proiectului (deci http://practicor.ro/euro-regio/) la Informatii importante pentru Studenti se 
gasesc locurile si temele de practica. Firmele partenere de practica sunt prezentate si pe pagina urmatoare. Domeniile de studiu 
arondate firmelor  nu sunt limitative! 
Studentii vor beneficia de tutoriat de calitate (din firmele care sunt indicate in lista de acorduri pt practica) si acordare de 
subventii! Proiectul sustine financiar doar practica din aceasta vara! 
 
Practica incepe luni 7 iulie (plecare cu tren in 6 iunie 2014-daca e cazul de distanta mare). 

 Costurile de transport sunt asigurate din proiect. Dureaza 2 saptamani (pana vineri 18 iulie2014 inclusiv). 
 Cazarea pt locatiile in afara Timisoarei este asigurata (platita din proiect) la hotel. Sunt incluse si trei mese pe zi (doau mese 

calde si un pachet de hrana rece), o subventie si un tutore specializat arondat. 
 Subventia se achita dupa terminarea /finalizarea stagiului. Avantajul major pentru studentul practicand: contact cu firme 

specializate ceea ce deschide orizontul profesional, acumularea de informatii profesionale si de etica de muncai,nvatarea 
unor tehnici de redactare, sistematizare, documentare, participarea/stimularea creativitatii/ la/prin concursuri cu premii, etc.  

 Se ocupa cu prioritate locurile de practica din afara Timisoarei (Bucuresti, Arad, Turnu Severin). 
 
Dragi studenti, daca nu va descurcati cu aplicatia prin site, adresati/va la sala 203 (Fac Mecanica, mansarda-et4, intrarea din spatele 
statuilor) azi, toata ziua, pentru asistenta! Incarcarea pe portal se poate face si de la locatia proiectului! Veniti cu CI si un stick, in caz 
ca aveti Cv deja redactat. In caz contrar veniti doar cu CI si veti primi si stick si toate detaliile pentru a va reusi inscrierea in portal si 
mari sansa efectuarii unei practic de calitate, asa cum e necesara oricarui student/absolvent din UE. Telefonic puteti obtine info la 
0256403734 la sediul proiect. 
 
Intergarea pe piata muncii este favorizata si de contactul prin practica sau orientarea profesionala cu mediul transnational, si , pe 
acest plan, prin proiect, studetntii beneficiari (care se califica in grupul tinta, aplicand si efectuand un stagiu de practica) vor avea 
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posibilitatea de a beneficia si de consiliere din partea colaboratorilor de la partenerul Universitatea din Szeged, nemaimanind 
beneficiile profesionale personale, dar si ca acesta este clasificata in primele 400 de univeristati din lume, in ranking Shanhai. 
  
Va stam la d ispozi tie !   Nu ratat i sansa unica!    AZI  aplicat i!     MAINE pr imi ti  raspunsul ! Succes!  
 
Ioana IONEL, Manager proiect (Pt relatii suplimentare rog contact la m 0723349337 sau ioana.ionel@upt.ro) 

Lista locurilor de practica: PRACTICOR EURO-REGIO (stadiu 1.07.2014) 

Companie Domeniu de activitate Locuri Facultate provenienţăstudenţi 

S.C. Institutul de Studii şi 
Proiectări Energetice S.A. (ISPE) Proiectare, cercetare 

20 Buc Mecanică, Energetică, Construcţii, 
Chimie, ETC, Comunicare 8 Tm 

SC AmbasadorPlus SRL Sisteme de încălzire, utilaje 
alimentare 8 Mecanică, Construcţii, Comunicare 

Reparaţii Locomotive Reparaţii locomotive 8 Mecanică 

Sucursala regionala CF Timisoara 
(CFR Infrastructura) 

Administrarea pe principii 
comerciale a infrastructurii 
feroviare 

20 Mecanică, Chimie, Construcţii 

SC Continental Automotive 
Products Automotive (cauciucuri) 20 Mecanică, Chimie, Comunicare 

 SC Intercolor SA Vopsitorie, cazane, staţie epurare 4 Chimie, Mecanică, Comunicare 

INOE 2000 Bucuresti Proiectare, cercetare 4 Platforma Magurele 
Mecanică, Energetică, Chimie, ETC, 
Comunicare 

RAAN - Sucursala ROMAG TERMO Producere energie electrică şi 
termică; Furnizare 8 Turnu Severin Mecanică, Energetică, Chimie, 

Comunicare 

AQUATIM Tratarea si epurarea apei 6 Chimie, Constructii 

Comandor sisteme de siguranţă, home 
automation 

3 AC, ETC 

Elba-com producţie sisteme de iluminat 4 Electronică, Energetică 

AZUR Lacuri, vopsele, emailuri 2 Chimie 

BergMetallChem Oxid de zinc – procesare deseuri 3 Chimie 

Marrati Construcţii Construcţii civile 2 Construcţii 

S.C. IT & MEDIU S.R.L. Mediu, energie, telecomunicaţii 8 Energetică, Telecomunicaţii, Chimie 

SMITHFIELD Alimentar 4 Chimie 

CFR Marfă   4 Comunicare, Mecanica 

SC FINICASA SRL- Arad Construcţii civile 4 Arad Construcţii, Comunicare 

SC DMI IT SRL IT 4 AC 

SC DosetImpex SRL Instalaţii climatizare şi ventilaţie 2 Construcţii 

SC Hidrotim SA Echipamente hidrotehnice 2 Construcţii 
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