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Noul centru Emerson de la Cluj va oferi studenților UTCN  

noi oportunități de carieră 
 

 

Prin parteneriatul de colaborare dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)  și 

Emerson, studenții UTCN vor avea parte de cursuri, traininguri și vor explora noi 

oportunități de carieră în vederea formării profesionale, în cadrul noului centru de 

instruire Emerson, inaugurat săptămâna trecută la Cluj. La deschidere a participat din 

partea UTCN, doamna Prof.dr.ing. Daniela Popescu, Prorector Management universitar şi 

relaţia cu mediul socio-economic. Axat pe soluțiile avansate de măsurare Rosemount™ și 

Micro Motion™ ale companiei, utilizate în cadrul industriei farmaceutice, a apelor uzate, 

chimice și energetice, centrul de training, a fost conceput pentru a susține atât instruirea 

în format fizic, cât și virtual.  

”Inaugurarea centrului de training de la Cluj consolidează angajamentul Emerson de a 

sprijini nevoile clienților noștri din întreaga Europă”, a declarat Jon Stokes, președintele 

grupului Emerson pentru activitățile sale de măsurare și instrumentație, care a participat 

și a ținut un discurs la deschiderea oficială. ”Acest centru de instruire va contribui la 

pregătirea următoarei generații de profesioniști în domeniul digital și se va asigura că 

clienții noștri au expertiza necesară pentru a maximiza performanța tehnologiilor noastre, 

astfel încât facilitățile lor industriale să funcționeze cât mai sigur și mai eficient posibil”. 

Doamna Prorector Prof.dr.ing. Daniela Popescu, în discursul domniei sale, a menționat: 

”Noul centru deschis de Emerson la Cluj-Napoca este o confirmare a faptului că Emerson 

recrutează din universitățile clujene, și în special din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

precum și o validare a calității educației oferite studenților noștri. În același timp, acest 

centru reprezintă o oportunitate pentru studenții și cadrele noastre didactice. Universitatea 

noastră pregătește generații de absolvenți talentați și vizionari, mulți dintre ei aflându-se 

în poziții cheie în companii precum Emerson. Suntem flexibili, deschiși și creativi în această 

relație și căutăm să susținem reciproc colaborarea noastră.” 
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Fiecare dintre cele 12 stații de training dispune de sisteme video, echipamente și produse 

care reproduc condiții reale, oferind o experiență complet imersivă. Centrul poate instrui 

mai mult de 500 de angajați și clienți în fiecare an prin intermediul capacităților online și 

de la fața locului. Deschiderea centrului de training coincide cu aniversarea unui an de la 

inaugurarea celei de-a doua linii de producție la Cluj-Napoca pentru fabricarea de 

transmițătoare de presiune și presiune diferențială. 

 

 

 

 


