
Acte înscriere grup ţintă  Parteneriat  

Universitatea 

POLITEHNICA 

Timişoara 

Investeşte în oameni! 

Elevii care doresc să facă parte din grupul 

ţintă al proiectului vor avea un dosar ce va 

conţine următoarele acte: 
 

1. Copia BI/CI 

2. Fişa aplicantului 

3. Formular înregistrare a grupului ţintă 

4. Declaraţia operator de date cu caracter 

personal nr. 15505  
 

Ultimele trei acte vor fi furnizate de către 

consilierul nostru care efectuează vizita de 

consiliere şi orientare în unitatea dvs. de 

învăţământ. 

Mai multe detalii referitoare la activităţile 

pentru elevi le găsiţi pe site-ul proiectului la 

rubrica IMPORTANT pentru ELEVI. 
 

 

Date de contact: 
 

Universitatea POLITEHNICA din Timişoara 
Facultatea de Mecanică 

Bd. Mihai Viteazu 1, RO-300222,                
Timişoara, România 

Sala 203, Etaj 4 
Tel: +40 256 403734 

E-mail: secretariat@practicor.ro 

Coordonator: 
 

Universitatea “Politehnica” din Timişoara 
www.upt.ro 

Manager de proiect: 
Prof. dr. ing. Ioana IONEL 

ionel_monica@hotmail.com 
ioana.ionel@mec.upt.ro 

 

Parteneri: 
 

Universitatea din Piteşti 
www.upit.ro 

Responsabil partener 1: 
Prof . dr. ing. Gheorghe ŞERBAN 

serban@upit.ro 
 
 

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice 
ISPE Bucureşti 
www.ispe.ro 

Responsabil partener 2: 
Dr. ing. fiz. Sanda Liana COTESCU 

sanda.cotescu@ispe.ro 
 
 

FRAUNHOFER - Gesellschaft zur Forderung der 
angewandten Forschung 

Germania 
www.fraunhofer.de 

Responsabil partener 3: 
Dipl. -Ing. Simina Fulga 

SiminaFulga@ipa.fraunhofer.de 

POSDRU/90/2.1/S/48816 

 
ORIENTARE ŞI 

CONSILIERE   
PROFESIONALĂ                              
PENTRU ELEVI  

 
în cadrul proiectului  

“Reţea transnaţională educaţională 

privind orientarea, consilierea şi 

practica pentru carieră, corelate cu 

piaţa muncii, în societatea cunoaşterii “ 
 
 

 
 
 

www.practicor.ro  



Secondary Heading 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Duis te feugifacilisi. Duis autem 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-

lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et. Ut 

wisis enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Secondary Heading 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-

sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud ex-

erci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat. Duis te 

feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex en commodo consequat. Duis te feugi-

facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

Primary Business Address 

Your Address Line 2 

Your Address Line 3 

Your Address Line 4 

Business Name 

Caption describing pic-

ture or graphic. 

Obiectiv 

Caption describing picture 

or graphic. 

Caption describing picture or 

graphic.  Orientare şi Consiliere Ce vă oferă proiectul? Selecţia elevilor 

Universitatea 

POLITEHNICA 

Timişoara 

Investeşte în oameni! 

Pactul European pentru Tineret pune accent 
pe facilitarea accesului tinerilor pe piaţa 
muncii,  combaterea  şomajului  în  rândul 
tinerilor  şi  creşterea  calităţii  actului  de 
învăţământ.  În  aceste  condiţii,  una  din 
acţiunile  Guvernului  pe termen scurt  şi 
mediu,  pentru  promovarea  accesului 
tinerilor pe piaţa muncii, este facilitarea 
tranziţiei de la şcoală la locul de muncă, prin 
consolidarea  serviciilor  de  informare  şi 
consiliere  în  carieră  şi  implementarea 
Programului  naţional  de  informare  a 

elevilor şi studenţilor din anii terminali cu 
privire la oportunităţile şi riscurile de pe 
piaţa muncii.  
 
În acest sens, proiectul Reţea transnaţională 

educaţională privind orientarea, consilierea 

şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa 

muncii,  în  societatea  cunoaşterii  – 

PRACTICOR, co-finanţat din Fondul Social 
European,  îşi  propune  să  sprijine,  cu 
prioritate, elevii care doresc să urmeze o 
carieră universitară. Astfel, programul de 
consiliere început în liceu poate fi continuat 
pentru elevii respectivi în calitatea acestora  

de studenţi ai Universităţii „Politehnica” din 
Timişoara, Facultatea de Mecanică. 
 
Proiectul oferă elevilor din anii terminali: 

• oportunitatea de a vizita Universitatea 
„POLITEHNICA” din Timişoara (Facultatea 
de Mecanică), precum şi Universitatea din 
Piteşti  şi de a vedea cu ochii voştri 
resursele foarte bogate pe care aceste 
instituţii vi le poate oferi; 

• cadrul în care să vă întâlniţi cu studenţii 
acestor universităţi pentru a vedea cum 
învaţă şi cum se pregătesc pentru meserie 
şi pentru  a afla ce vă recomandă ei; 

• sprijin în a vă alege pasul următor în 
dezvoltarea voastră, adică consiliere şi 
orientare profesională de la echipe de 
profesori şi studenţi prin vizite, prezentări 
şi discuţii.  

 

Elevii din anii terminali, înscrişi să participe 
la Seminariile de conştientizare a rolului 

practicii şi de orientare profesională pentru 

elevi, precum şi la alte activităţi organizate 
de cele două universităţi, vor fi selectaţi să 
facă  parte  din  grupul  ţintă  dacă  se 
încadrează în profilul definit prin criteriile de 
selecţie. 
 

Principalele criterii de selecţie sunt: 
• opţiunea liber exprimată a elevului după 

ce  acesta  cunoaşte  programul  de 

consiliere pe termen scurt, mediu şi lung; 

• dorinţa elevului de a urma o carieră 

universitară*; 

• dorinţa elevului de a urma o facultate 

tehnică în Timişoara*; 

• dorinţa  de  a  urma  Facultatea  de 

Mecanică (UPT)*. 
 

Notă: - * datele se obţin din Chestionarul de 

autoevaluare a stadiului de orientare a formării 

Universitare completat de elevi la întâlnirea cu 
consilierii; - un criteriu singular nu este 
eliminatoriu. 
 

Criteriile de selecţie pentru grupul ţintă vor 

respecta principiul egalităţii de şanse.  


