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Investeşte în  oameni! 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: „Parteneriat interuniversitar pentru excelenta in inginerie - PARTING” 
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/137516  
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

              Cluj-Napoca 
             18 iunie 2014 
 

Comunicat de presă 
 

Parteneriat interuniversitar pentru excelență în inginerie! 
 
În urma competiției la nivel național, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a câștigat proiectul 

”Parteneriat interuniversitar pentru excelență în inginerie” - PARTING. Proiectul face parte din Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, este dezvoltat în parteneriat 
cu Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Politehnica din Timișoara și se desfășoară pe 
parcursul a 18 luni. Proiectul este unul de mare anvergură, cu obiective specifice susținute și se 
adresează doctoranzilor și post-doctoranzilor care au fost selectați în urma unei competiții interne.  

Un număr de 130 doctoranzi cu frecvență în științe inginerești din domenii de cercetare prioritare 
ale Strategiei Naționale pentru cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007 – 2013 și 50 de post-doctoranzi vor 
fi implicați și vor beneficia de suport financiar pentru dezvoltarea proiectelor de cercetare competitive. 

Pregătirea interdisciplinară va îmbunătăți calitatea programelor doctorale prin sprijinirea dezvoltării 
de rețele și parteneriate cu alte universități, centre de cercetare și mediul economic și industrial. 

Dezvoltarea transnațională și inter-regională se va concretiza în stagiile de cercetare, schimbul de 
informații, experiențe și rezultate. 

Proiectul își propunere să crească atractivitatea și motivația în rândul doctoranzilor și post-
doctoranzilor pentru a dezvolta o carieră în cercetare. 

Lansarea proiectului va fi marcată marți, 24 iunie 2014, ora 10, prin conferința de presă care va 
avea loc pe Str. G. Bariţiu nr. 26, Amfiteatrul PO3 şi la care vor participa reprezentanţii conducerii 
universităţii, echipa de management a proiectului precum şi doctoranzii şi postdoctoranzii implicaţi în 
proiect. 

 
 
_____________________  
Mirela BOŢAN 
Purtător de cuvânt 
Director Departament Imagine și Relații Publice 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
str. Memorandumului nr. 28  
400114, Cluj-Napoca  
web-site: www.utcluj.ro  
telefon: 0264/202284, 0722163346 
e-mail: ioana.boțan@staff.utcluj.ro 
 


