
 

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

Investeşte 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” 
Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/132889 
 

Dragi studenţi UPT 
 
Echipa proiectului PRACTICOR ® EURO-REGIO 

vă invită să vă depuneţi candidatura pentru un stagiu de practică 
 

 în companii de renume 
 sub îndrumarea unor tutori formaţi special să vă asiste în dobândirea competenţelor specifice 

meseriei şi să vă faciliteze integrarea la locul de muncă 
 într-un program de practică care nu implică costuri pentru dvs., acestea fiind susţinute prin 

proiectul PRACTICOR ® EURO-REGIO 

Ce trebuie să faceţi? 
 
 accesati site-ul proiectului Practicor http://www.practicor.ro/euro-regio; 
 participaţi la „Bursa de idei” din data de 17.06.2014, ora 17 din holul Facultăţii de Mecanică, în 

care firmele partenere de practică îşi vor prezenta oferta; 
 faceţi 5 opţiuni pentru 5 firme care oferă locuri de practică de care aţi fi interesat/ă; 
 participaţi la un program de consiliere de 1 zi pentru concepere CV şi scrisoare de intenţie, SI in 

perioada 23 - 28 iunie; 
 realizaţi un CV în format Europass, în care treceti cele 5 opţiuni; 
 scrieţi o scrisoare de intenţie pentru prima opţiune de firmă; 
 completaţi chestionarul de selecţie care va fi găsit pe site; 
 completaţi o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu aţi mai beneficiat de stagiu de 

practică din fonduri structurale; 
 încărcaţi CV Europass + scrisoarea de intenţie + chestionarul  pe portalul proiectului + 

declaraţia http://www.practicor.ro/portal/index.php (utilizator: student; parola: student)/ 
Selectia studentilor/2013-2014/ până în data de 30 iunie 2014. 

 

Rezultatele selecţiei vor fi anunţate în data de 01 iulie 2014!  
Rezultatele finale (după contestaţii) în 04 iulie 2014! 

 

Observaţii: Practica la firme se va desfăşura în intervalul 7.07 - 25.07.2014. Completarea 
documentelor şi Protecţia muncii se va face în 4 iulie, in intervalul orar 8-14.  
 

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, sala 
203, Tel. +40 256 403734, persoana de contact: S.l.dr.ing. Luisa DUNGAN, respectiv Tel: 0723-067693 
persoana de contact: S.l.dr.ing. Adelina HAN.  


