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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, http://practicor.ro/euro-regio 
 

INVITATIE 
Din partea echipei de management si implementare a proiectului PRACTICOR EURO-REGIO 

 
La conferinta 

MEDICINA MUNCII IN MEDIUL DE AFACERI DIN ROMANIA 
Sustinuta de dr. Malvina Caleanu 

Medic specialist Medicina Muncii UP Timisoara 
 

Conferinta va avea loc in sala 203, Facultatea de Mecanica (Sediu de proiect), Bv. M. Viteazu 1, 300222,  
tel 0256403670, miercuri - 26 noimbrie 2014, de la orele 18, in cadrul ofertei de orientare profesionala si pregatire pt. angajare. 

Pot lua parte studenti din grupul tinta al proiectului susnumit PRACTICOR ® EURO-REGIO, dar si din precedesorul sau 
PRACTICOR ID 428816. Nu sunt solicitate costuri de participare, dimpotriva, la cerere, se pot elibera adeverinte de 
participare la eveniment si pune materialul de prezentare la dispozitie. De asemenea sunt asteptate si cadre didactice din 
UPT, care ar putea prelua informatii utile distribuirii lor prin procesul de invatamant ce-l ofera studentilor, tutorii 
reprezentand partenerii nostri de practica si de fapt oricine doreste sa se infromeze asupra necesitatii si imprtantei 
respectarii normelor d emedicina muncii. Ele indica conditiile in care orice subiect isi poate valorifica la maxim potentilul 
intelectual, fizic si de devotament la locul de munca. 
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 avansata impune acest aspect, dar si 

realitatea pietii muncii oferita de angajatori, precum si dorinta tot mai conturata si constientizata a absolventilor. Finantarea 

practicii intra in coordonarea 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). 

Intergarea pe piata muncii este favorizata si de contactul prin practica sau orientare profesionala cu mediul transnational, 
si, pe acest plan, prin proiect, studentii beneficiari (care se califica in grupul tinta) vor avea posibilitatea de a beneficia pe 
viitor si de consiliere din partea colaboratorilor de la partenerul Universitatea din Szeged. 
Progresele remarcabile conceptuale, politice şi administrative înregistrate în ţările europene, ca şi recunoaşterea 
principiului globalizării, au făcut necesară adoptarea unei noi strategii în domeniul sănătăţii ocupaţionale. A fost 
elaborată „Strategia globală a OMS privind sănătatea ocupaţională pentru toţi”, cu 10 obiective prioritare care vizează: 
politicile pentru sănătate la locurile de muncă, realizarea unui mediu de muncă sănătos, extinderea metodelor de lucru 
sanogene, dezvoltarea serviciilor de sănătate ocupaţională, recunoaşterea serviciilor de tip expert, extinderea standardelor 
de sănătate ocupaţională pe baza evaluării ştiinţifice a riscurilor, dezvoltarea resurselor umane, stabilirea unor sisteme de 
date şi a modului de înregistrare a lor, dezvoltarea sistemelor de informare, dezvoltarea cercetării, extinderea colaborărilor. 
Informatii pertinente si de baza, in corelatie cuaceste obiective prioritare ale OMS, va vor fi oferite cu competenta 
profesionala si deosebita amabilitate. 

Va stam la  d ispoz i t ie !    Nu ratat i  sansa  unica!  
 

Ioana IONEL, Manager proiect (Pt relatii rog contact la m 0730113323, 0723349337 sau ioana.ionel@upt.ro) 
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