
 

 Proiect co-finanţat 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  
Cod SMIS: 51563 

ANUNȚ 
În atenția tuturor studenților și absolvenților 

  

Cauți un job? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universitatea Politehnica Timișoara, prin echipa proiectului PRACTICOR ® EURO-
REGIO, vă invită să participați la Târgul de oferte pentru studenţi şi absolvenţi 
organizat în perioada 29- 30.10.2014, la Restaurantul Universitar din Complexul 
studenţesc, începând cu ora 10. 
 
Cu acest prilej vă propunem să ne contactați pentru a fi parte la programul de 
orientare profesională oferit gratuit prin proiect, care sa va forma cu referire la: 

 cum să te prezinți la interviu și cum trebuie redactată scrisoarea de intenție; 
 care sunt pașii și oportunitățile de alegere a carierei;  
 lăgirea orizontului profesional prin vizite de studiu si conferințe tematice 

oferite de specialiști de la  diverşi parteneri ai proiectului precum 
Universitatea din Szeged, ISPE București, și de la beneficiar Universitatea 
Politehnica Timișoara ; 

 informare în domenii interdisciplinare prin vizite ghidate la 
inteprinderi/companii cu renume, potențiali angajatori, și contact direct cu 
mediul economic și angajații săi. 

 
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la Universitatea Politehnica Timișoara, 
Facultatea de Mecanică, Bv. Mihai Viteazu nr. 1, sala 203 (Mansardă), și neaparat 
urmărind informațiile din site-ul proiectului http://practicor.ro/euro-regio 
Persoane de contact:  Prof. Dr. Ing. habil. Ioana IONEL - Manager proiect, e-mail: 
ioana.ionel@upt.ro, Tel. 0256403734, +40730113323,+40723349337, Ing. Felicia 
PIȚIGĂ - Responsabil publicitate, e-mail: pitiga_felicia@yahoo.com, Tel. 
+40730113324, +04769428534.     
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