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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial 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” 
Numărul de identificare al contractului:  
POSDRU/90/2.1/S/48816 

 
PROGRAMUL EVENIMENTULUI 

 
Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, în calitate de coordonator, împreună cu partenerii: Universitatea 
din Piteşti, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucureşti şi FRAUNHOFER – Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung din Germania organizează în data de 11-12 iunie 2013  conferinţa 
finală a proiectului “Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru 
carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR”.  
Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013.  

11 iunie 2013 

09:30-10:30 Primirea şi înregistrarea participanţilor 
Discutii de socializare, cu trataţie 

Holul Rectoratului UPT,  
Piaţa Victoriei nr. 2 

10:30-12:00 

 Deschiderea oficială a evenimentului  
 Salutul Rectorului  
 Prezentarea proiectului PRACTICOR inainte de final 
 Alocuţiuni ale partenerilor de proiect,  respectiv ale experților (cu prezentarea 

rezultatelor) 
 Cuvânt al studenţilor & elevilor beneficiari ai proiectului (grup ţintă) 
 Cuvânt din partea partenerilor de practică (tutori şi-sau reprezentanţi) 
 Cuvânt din partea unui reprezentant al unui liceu partener în proiect 

Sala Mare a Senatului 
UPT, Piaţa Victoriei nr. 2 

12:00-12:30 Conferinţă de presă 
Poza de grup a participanților (pe treptele Rectoratului UPT) 

Holul de la Sala Mare a 
Senatului din UPT, Piaţa 
Victoriei nr. 2 

12.30-14.30 Pauză de prânz. Discuţii, Masă servită de către participanţii înregistraţi la conferinţă. Casa POLI2, 
 Str. M. Eminescu 11 

15.00-16:00 
 
 
 
 
 
16.00-16.30 
 
 
 
 
 
 
16.30-18.00 

Întâlnire de lucru a partenerilor de proiect, a partenerilor de practică şi a reprezentanţilor 
grupurilor ţintă 
Prezentări interactive legate de stadiul actual al îndeplinirii indicatorilor, situaţia financiară. 
Aspecte manageriale, inclusiv financiare şi juridice 
Critici şi propuneri/angajamente de la fiecare partener. To do list. 
 
Pauza de discuţii şi trataţie 
 
Workshopuri, cu scorarea concluziilor prin chestionare completate de reprezentanţi ai grupurilor 
ţintă: 

1. "Mecanisme actuale de finanţare ale stagiilor de practică pentru 
studenţi" – intre dorinţă si realitate 

2. "Cresterea eficientei stagiilor de practică, adaptate cerintelor pieţei 
muncii"  

Sala 203, Sediul proiect 
PRACTICOR,  
 Facultatea de Mecanică,  
Bd. Mihai Viteazu, nr.1 
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3. "Cresterea interesului studentilor şi firmelor pentru realizarea de stagii 
de practică orientate pe creşterea angajabilităţii la terminarea 
studiilor"  

4. "Parteneriat  pentru informarea reciprocă: cerinţe piaţa muncii versus 
oferta de pregătire a forţei de muncă cu studii superioare"  

18.30-22.30 Discuţii la Cina festivă, oferită participanţilor înregistraţi la conferinţă  Casa POLI2,  
Str. M. Eminescu 11 

12 iunie 2013 

09:30-10:30 Soluţii şi măsuri pentru finalizarea proiectului (partea întâi) 
Sala 203, Sediul proiect 
PRACTICOR,   
Facultatea de Mecanică,  
Bd. Mihai Viteazu, nr.1 

10:30-12:00 

Soluţii şi masuri pentru finalizarea proiectului (partea a doua) 
Analiza  chestionarului pentru grupul țintă studenți, cu referire la necesitatea practicii și modul de 
derulare.  
Discutarea situaţiei ghidurilor (student în practica, tutore de orientare profesionala, etc.) şi măsuri 
concrete pentru finalizare lor în luna iulie 

Sala 203, Sediul proiect 
PRACTICOR,   
Facultatea de Mecanică,  
Bd. Mihai Viteazu, nr.1 

12:00-12:30 Interviuri acordate TELEU, filmare  
Poza de grup 

Sala 203, Sediul proiect 
PRACTICOR,  
 Facultatea de Mecanică,  
Bd. Mihai Viteazu, nr.1 

12.30-14.30 Pauză de prânz. Discuţii şi Schimb de impresii. Servirea mesei de catre participanţii înregistraţi la 
conferinţă 

Casa POLI2,  
Str. M. Eminescu 11 

15.00-16:30 
 
 
 
16.00-16.30 
 
16.30-18.00 

 
Concluzii-angajamente ferme ale partenerilor de proiect prin „To do list”, respectiv ale partenerilor 
de practică. 
Propuneri legate de continuitatea ideii proiectului. Aspecte concrete analizate criterial *ce se 
poate*/*ce se dorește*/*ce ar trebui*.  
 
Pauza de discuţii cu trataţie 
 
Aspecte manageriale de distribuire a sarcinilor. Concluzii ale întâlnirii. Perspective de continuare 
a ideii proiectului. 
 

Sala 203, Sediul proiect 
PRACTICOR,   
Facultatea de Mecanică,  
Bd. Mihai Viteazul, nr.1 

  
Toate sectiunile de lucru sunt publice. 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa: 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Sala 203  

Bd. Mihai Viteazu, nr.1, Timişoara, ROMÂNIA 
Tel +40 256 403670 ; Fax +40 256 403669, mobil +40 (0) 723 349337 

e-mail: ioana.ionel@mec.upt.ro 
şi să consultaţi pag web a proiectului: http://practicor.ro/ 

  
           Prof. dr. ing. Ioana IONEL 
                    Manager proiect 
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1 --- Casa Politehnicii CASA POLI2 (Bl. M. Eminescu nr. 11) 
2 --- Facultatea de Mecanica, Faculty for Mechanical Engineering (Bv. M Vitazu 1) 
3 --- Sala Mare si Mica de Senat, UPT-Large and Small Audience Senate Hall, Univ. 
Politehnica Timisoara, (Piata Victoriei nr 2) 
5 --- Complex studentesc, Student campus 
 
 


