
Conferinta de presa
in 12 decembrie 2013 va avea loc la Sibiu conferinta de inchidere a proiectului " Cresterea
competitivitatii invatamantului romanesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea cadrelor
didactice la standarde europene. AUTO-FORM ", POSDRU/87/1.3/S/61991. 
  
  Proiectul AUTO-FORM, POSDRU/87/1.3/S/61991 este implementat de Universitatea din Pitesti, in
parteneriat cu S.C. Tera Impex S.R.L. din Sibiu, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice si Izotopice – Incubator Tehnologic de Afaceri – Rm. Valcea si Institutul Tehnic
Dr. Ing. Paul Christiani GmbH Co.&KG, din Germania si se deruleaza cu finantare din Fondul Social
European, prin POSDRU 2007-2013, axa prioritara 1- Educatia si formarea profesionala in sprijinul
cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, Domeniul Major de Interventie 1.3-
Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala.
  
  in cadrul proiectului, s-a realizat instruirea prin tehnici moderne a 500 cadre didactice active in
domeniul auto in invatamantul preuniversitar romanesc, din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Vest
Oltenia, Vest si Nord Vest. De asemenea, in cadrul proiectului au fost initiate mese rotunde, intalniri si
sesiuni de dialog social intre reprezentanti ai mediului de afaceri si reprezentanti ai institutiilor de
invatamant, pentru a gasi solutia necesara dezvoltarii unui sistem de educatie performant.
  
  Obiectivul general al proiectului a fost acela de a dezvoltarea competentele cadrelor didactice din
invatamantul preuniversitar, domeniul auto, prin introducerea in sistemul romanesc de invatamant a
sistemului german dual de invatamant. Miza proiectului, pe termen lung, a fost aceea de a identifica
posibilitatile de introducere a sistemului dual de formare profesionala in Romania, astfel incat
invatamantul romanesc sa produca absolventi care detin competente si calificari profesionale adaptate
pietei muncii. 
  
  Conferinta de inchidere a acestui proiect va avea loc joi, 12 decembrie 2013, ora 12.00, la Sala de
cursuri a SC Tera Impex SRL, din Str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, Sibiu, fiind un eveniment in cadrul
caruia vor fi prezentate concluziile proiectului si modalitatile de aplicare a cunostintelor dobandite de
catre grupul tinta in activitatea didactica desfasurata.
  
  Pentru detalii suplimentare despre acest proiect, va puteti adresa institutiilor implicate:
  S.C. Tera Impex S.R.L., persoana de contact: asistent manager, ing. Danciu Gheorghe, email:
didactic@teraimpex.ro, telefon/fax: +40.369.408.948. 
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