
 
 
 
 
 
 
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: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare 
Titlul proiectului: Specializarea cadrelor didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea asistată de calculator 
Cod Contract: ID 11316 
Beneficiar: Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”, prin Centrul 
de Cercetare şi Implementare Metode Numerice, organizează în data de 8 iunie 2010, ora 
17.30, la sediul din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, sala IM 407, et. 4, seminarul de prezentare 
şi înscriere pentru cursul de: 

„Specializare în proiectare asistată de calculator” 

Cursul se derulează în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/11316: „Specializarea cadrelor 
didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea asistată de 
calculator”. 
 
Observaţii: 

1. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0269-216061, int. 421 
2. În cazul în care numărul persoanelor ce se înscriu, depăşeşte numărul locurilor alocate prin proiect, se va proceda la selecţia 

candidaţilor. Selecţia se va efectua pe baza unui test de cunoştinţe tehnice. 
 



 
 
 
 
 
 
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: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare 
Titlul proiectului: Specializarea cadrelor didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea asistată de calculator 
Cod Contract: ID 11316 
Beneficiar: Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”, prin Centrul 
de Cercetare şi Implementare Metode Numerice, organizează în data de 10 iunie 2010, ora 
17.30, la sediul din Mediaş, strada Lotru, nr.3, Amfiteatrul parter, seminarul de prezentare şi 
înscriere pentru cursul de: 

„Specializare în proiectare asistată de calculator” 

Cursul se derulează în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/11316: „Specializarea cadrelor 
didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea asistată de 
calculator”. 
 
Observaţii: 

1. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0269-216061, int. 421 
2. În cazul în care numărul persoanelor ce se înscriu, depăşeşte numărul locurilor alocate prin proiect, se va proceda la selecţia 

candidaţilor. Selecţia se va efectua pe baza unui test de cunoştinţe tehnice. 


