
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 de 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 

POSDRU/90/2.1/S/48816 

 
ZIUA  

“PORŢILOR DESCHISE” 
2 - 6 APRILIE 2012 

TIMIŞOARA 
 

 
în cadrul proiectului  

“Reţea transnaţională educaţională 
privind orientarea, consilierea şi 

practica pentru carieră, corelate cu 
piaţa muncii, în societatea cunoaşterii “ 

 
 

 

www.practicor.ro  

Cheia viitorului tău! 

Domenii şi specializări 
pentru admiterea 2012  

Acte înscriere grup ţintă  

Domenii Specializări 

INGINERIE MECANICĂ Sisteme şi Echipamente 
Termice 

Maşini şi Instalaţii pentru 
Agricultură şi Industrie  
Alimentară 

Inginerie Mecanică 
Maşini şi Sisteme Hidraulice 

şi Pneumatice 
Utilaje pentru Textile şi          

Pielărie 
Echipamente pentru 

Procese Industriale 
Vehicule pentru Transport 

Feroviar 

INGINERIE MECANICĂ ÎN 
LIMBA ENGLEZĂ Inginerie Mecanică 

INGINERIA                          
TRANSPORTURILOR 

Ingineria Transporturilor şi 
a Traficului 

MECATRONICĂ ŞI                  
ROBOTICĂ 

Mecatronică 
Robotică (l. rom. şi germ.) 

INGINERIA                             
AUTOVEHICULELOR 

Autovehicule Rutiere 

INGINERIA MATERIALELOR Ştiinţa Materialelor 

INGINERIE INDUSTRIALĂ Tehnologia Construcţiilor 
de Maşini 

Design Industrial 
Maşini Unelte şi Sisteme de 

Producţie 
Ingineria Sudării 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI           
APLICATE Inginerie Medicală 



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. 

Caption describing picture 
or graphic. 

Caption describing picture or 
graphic. 

Universitatea 
POLITEHNICA 
Timişoara 

Investeşte în oameni! 

10.45 - 11.00 Sala 203 (Sediul PRACTICOR), Etaj 4 
Primirea şi înregistrarea elevilor 
Distribuirea materialelor promoţionale  
 

11.00 - 12.15 Sala 203 (Sediul PRACTICOR), Etaj 4 
Cuvânt  de  bun  venit  din  partea  echipei 
proiectului PRACTICOR si a conducerii facultăţii 
 

12.15 - 12.45 Sala 203 (Sediul PRACTICOR), Etaj 4  
Prezentarea oportunităţii  de practică pentru 
integritatea profesională 
 

12.45 - 14.00 Holul Facultăţii de Mecanică 
 Oferta  de  şcolarizare  a  Facultăţii  de 

Mecanică; 
 Prezentarea metodologiei de admitere şi 

a calendarului; 
 Informaţii privind cererea de ingineri din 

specializările facultăţii; 
 Condiţii de cazare, de acordare a burselor 

şi ajutoarelor sociale, etc. 
 

 

13.00  Laboratoarele  Departamentului  Maşini 
Mecanice, Utilaje şi Transporturi 
Vizite pentru orientarea profesională: 
 Prezentarea  Laboratorului  Mobil  de 

Investigarea  Calităţii  Aerului,  demo 
măsurarea  calităţii  aerului  -  în  curtea 
facultăţii 

 Laboratorul  Multifuncţional  de  Maşini 
Termice şi Energii Neconvenţionale 

 Laboratorul Material Rulant - prezentarea 
locomotivei în funcţiune 

 Laboratorul Maşini Hidraulice - “Presiune, 
viteză,  debit  energie”,  “Fenomene 
hidrodinamice  în  turbomaşini”,  “Profilul 
aerodinamic, turbosuflante” 

 Laboratorul  Analiza  Calităţii  Prelucrării 
Alimentare,  sala  M102  -  Experimente 
liofilizare 

 
 
 

 Laboratorul  de  Tehnologia  Materialelor, 
clădirea SPM, parter - Experimente (Tăierea 
cu plasma, vopsire electrostatică, ministrung 
automat, centre de prelucrare) 

 

BURSE 
Facultatea oferă mai multe tipuri de burse cum 
ar fi: 
 Bursa de performanţă se oferă studenţilor ce 

au obţinut o media anuală  10; 
 Bursa de merit, pentru studenţii  care au 

media peste 9,5; 
 Bursa de studii, cea mai răspândită în rândul 

studenţilor şi se acordă începând cu media 
7,00; 

 Bursa  socială  se  oferă  pentru  cazurile 
studenţilor aflaţi în situaţii financiare dificile. 

 

CĂMINE 
Studenţii Facultăţii de Mecanică care nu locuiesc 
în Timişoara au asigurate locuri de cazare în 
căminele studenţeşti ale universităţii. 
 

SPORT 
Pentru activităţile didactice şi de agrement sunt 
puse la dispoziţia studenţilor două baze sportive 
dotate cu: 
- bazine de înot semiolimpice, săli de fitness şi de 
forţă, vestiare, terenuri  de fotbal, tenis, baschet, 
pistă de atletism, saună, etc. 

 PROGRAMUL  
EVENIMENTULUI 

 PROGRAMUL  
EVENIMENTULUI 

  PROGRAMUL  
EVENIMENTULUI 


