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1. Colaborarea dintre compania Gühring şi Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca 
 

Prezenţa în Cluj a companiei Gühring se datorează în bună parte secţiei cu predare în limba 

germană a Facultăţii de Construcţii de Maşini, cu care compania are o bună colaborare. Circa 80% 

dintre angajaţi sunt absolvenţi ai Facultăţii de Construcţii de Maşini - secţia cu predare în limba 

germană, mulţi dintre ei au făcut practică în cadrul companiei, în timpul studiilor. Colaborarea dintre 

facultate şi companie a fost posibilă cu sprijinul constant al conducerii Facultăţii de Construcţii de 

Maşini, a conducerii Departamentul de Inginerie industriala şi a responsabilului secţiei T.C.M. cu 

predare în limba germană. 

În cadrul colaborării dintre compania Gühring şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, s-au 

concretizat diverse modalităţi de colaborare şi s-au oferit diverse donaţii, dintre cele mai importante 

se pot aminti: 

 Programul de practică şi internship la locaţiile Sigmaringen – Germania şi Cluj-

Napoca, în cadrul căruia s-au oferit până la 12 locuri (6 locuri pentru practică în 

Sigmaringen şi  6 locuri pentru Internship în Cluj) in fiecare din ultimii opt ani de zile; 

 Sprijin financiar acordat în diverse ocazii Facultăţii de Construcţii de Maşini, de ex. la 

sărbătorirea jubileului de 20 de ani a secţiei T.C.M. cu predare în limba germană 

compania Gühring a fost sponsor principal; 

 Posibilitatea oferită studenţilor de a realiza lucrarea de diplomă, disertaţie sau din 

anul 2013 şi a tezei de doctorat – în cadrul companiei pe teme de cercetare-

dezvoltare de actualitate în domeniu; 

 In anul 2014 s-a oferit sprijin laboratorului TCM de prelucrări prin aşchiere din 

Departamentul de Inginerie industriala prin darea în custodie gratuit a unei maşini 

http://www.guehring.de/


unelte: centru de prelucrare vertical cu comandă numerică HAAS VF2 SS complet 

echipată. Valoarea acestei maşini unelte este de 100.000 de Euro, firma S.C. Gühring 

S.R.L. asigurand instalarea şi punerea ei în funcţiune; 

 În anii 2008, 2010, 2013 şi 2015 s-au donat laboratorului TCM scule aşchietoare în 

valoare de 15.000 de Euro, care au fost şi sunt utilizate la disciplinele de Fabricaţie 

Asistată de Calculator şi Prelucrări pe Maşini Unelte cu Comandă Numerică, cu 

precădere pentru programele de studii TCM cu predare în limba germană şi română. 

 Această domaţie este şi rezultatul colaborării foarte bune dintre compania Gühring şi 

Secţia TCM germană Cluj, ajutându-se astfel procesul de formare al studenţilor, firma 

oferind în fiecare an locuri de muncă pentru absolvenţi; 

 Organizarea în perioada 2010-2015, sub coordonarea Prof. Dr.-Ing. Marcel Popa a 

unor cercuri științifice studențești pentru care firma S.C. Gühring S.R.L a oferit 

sprijinul logistic şi financiar necesar desfășurări încercărilor experimentale. 

 

 

 
 

Figura 1. Centru de prelucrare vertical cu comandă numerică HAAS VF2 SS, după punerea în funcțiune la Laboratorul 
T.C.M. De la stânga la dreapta: SC Guhring SRL Dan Preja, U.T.C.-N. Prof. Nicolae Bâlc şi Prof. Marcel Popa 



 

Figura 2. Jubileul de 20 de ani al secţiei T.C.M. cu predare în limba germană. De la stânga la dreapta: Universitatea 
Stuttgart Dr.-Ing. Johannes Rothmund şi U.T.C.-N. Prof. Marcel Popa. Eveniment sponsorizat de compania Gühring 

 

2. Date despre compania Gühring şi Centrul său tehnologic din Cluj-

Napoca 
Firma Gühring a fost fondată în anul 1898, în oraşul Albstadt care este şi acum sediul 

principal al întregului concern. În România din anul 2003 s-a deschis firma Gühring S.R.L. în Sibiu, 

sediul de producție actual este în Sibiu în Zona Industrială de Vest. 

In prezent firma Gühring este unul dintre cei mai mari producători si distribuitori de scule 

așchietoare rotative, având 1.620 tipuri de scule si peste 44.000 articole de catalog. 

În anul 2008 luna aprilie se decide deschiderea unui birou de proiectare al Firmei în Gühring 

în Cluj-Napoca, începând cu data de 1.07.2008 se închiriază o fostă sală de seminar (45 mp) de la 

Facultatea de Construcții de Maşini din cadrul UTC-N. Rezultatele biroului de proiectare fiind bune la 

sfârșitul anului 2010 se decide cumpărarea unei hale şi modificarea acesteia, din data de 1.08.2011 

sediul Gühring Cluj se mută de la UTC-N în noua hală din comuna Baciu. În noua hală există un centru 

tehnologic cu patru departamente: OEM – Original Equipment Manufacturing, R&D – Cercetare 

Dezvoltare, PKD – Policristalin Diamant şi Hollfelder – scule cu plăcuţe ajustabile. Departamentul de 

cercetare dezvoltare dispune şi de un centru de testare a sculelor aşchietoare produse de firma 

Gühring. 

Momentan centrul tehnologic al S.C. Gühring S.R.L. în Cluj-Napoca are peste 70 de angajaţi în 
cele 4 departamente, cei mai mulți dintre angajați lucrează pentru departamentul de proiectare PKD 
România. In total S.C. Gühring S.R.L. are 250 de angajați, iar la nivel mondial numărul angajaților este 
de ca. 8.000. Până în prezent s-au investit cca. 10.000.000 de Euro în Centrul Tehnologic din Cluj, 
investiţia va continua şi în decursul următorilor ani.  
 

Cluj-Napoca,      S.C. Gühring SRL 

la 08.10.2015      Manager Centrul Tehnologic din Cluj-Napoca 

       Dan Preja 


