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

 

ANUNȚ 
În atenția tuturor studenților din UPT 

 

 

Vrei sa te informezi cum iți 

poti croi o carieră?? 

 

 
 
 

 

Universitatea Politehnică Timișoara vă invită să 

participați la manifestarea *Porţi deschise - 

PRACTICOR ® EURO-REGIO*, organizată prin 

Proiectul sus-numit, cu ocazia Târgului 

internațional ENREG ENERGIA 

REGENERABILĂ, în perioada 4-6 martie 2015, ora 

10.00 -16.00, la EXPO ARAD INTERNAŢIONAL, 

Calea Aurel Vlaicu nr. 300, 310375, Arad, România 

(http://www.enreg-expo.com/profile0.html?&L=1).  
 

Transportul, participarea şi ghidarea tematică se vor asigura 

gratuit în zilele de 4, respectiv 5 martie 2015, cu plecare la 

ora 8.00 şi retur la ora 16.00.  
 

Acţiunea şi oferta fac parte din programul 

obligatoriu de practică inclus in curricula anului II. 
 

Acest eveniment  este o ocazie unică, prin care studenţii 

UPT sunt pe de-o parte informaţi asupra oportunităţilor 

oferite de proiect PRACTICOR ® EURO-REGIO, dar 

şi de precursorul său PRACTICOR (http://practicor.ro), 

inclusiv avantajele pentru dezvoltarea unei cariere prin 

consiliere şi practică la anagajatori, pe de altă parte vor 

face un prim contact, primind explicaţii de la specialişti, 

potenţiali angajatori, incluzând şi participări la 

conferinţe, cu referire la produsele, tehnologiile, 

serviciile și inovațiile din domeniul energiei 

regenerabile și eficienței energetice, precum şi aplicaţii 

în domeniu. 

Inscrie-te în grupul ţintă al 

proiectului ! 

 

Participă la 

 

           PORȚI DESCHISE - 

PRACTICOR ® EURO-

REGIO 

 
 

 

 

http://practicor.ro/euro-regio
http://www.enreg-expo.com/profile0.html?&L=1
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 Hidroenergie  

 Cogenerare,  

 Tehnologie solară  

o Energie fotovoltaică  

o Energie solară termică  

o Solar cooling  

 Bioenergie  

o Biomasă  

o Biogaz  

o Biocombustibili  

 

 

 

 

 

 

Astfel veţi putea lua contact cu noi realizări precum:  

 Managementul energiei  

 Consultanţă energetic, Contractare  

 Carieră: energie & locuri de muncă  

 Certificare  

 Business Matching  

 Marketing & PR  

 Cunoştinţe & educaţie  

 Management de proiect  

 Furnizare de energie, Politică energetica 

 Eficienţa energetică în clădirile inteligente  

 Eficiență energetică  

 E-mobility,  

 

Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la 

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de 

Mecanică, Bv. Mihai Viteazu nr. 1, sala 203, 

0256403734. 

 

Persoane de contact:   

 

Ioana IONEL, ioana.ionel@upt.ro, 0730113323  

 0723349337  

 

Liliana TULCAN, liliana.tulcan@upt.ro, Consilier  

 

 

Ioana IONEL,  

Manager proiect 
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