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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Proiectul: “Parteneriat transnaţional pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic prin aplicarea
sistemului german de proiecte pentru lucrări practice în atelierele şcolare din România”
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere
D.M.I. 1.3: Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Contract: POSDRU 87/1.3/S/64234

August 2012
Suspendarea pentru 5 luni a executarii Contractului de finanțare
POSDRU/87/1.3/S/64234 prin care a fost aprobat Proiectul Practica în Licee

Prin prezenta, aducem la cunoștință tuturor persoanelor interesate, aprobarea solicitării
Universității Tehnice din Cluj Napoca de a suspenda pentru o perioada de 5 luni executarea
contractului de finanțare POSDRU/87/1.3/S/64234 prin care a fost inițiat Proiecul
“Parteneriat transnaţional pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic prin
aplicarea sistemului german de proiecte pentru lucrări practice în atelierele şcolare din
România”.
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, împreună cu partenerii săi, Institutul de Formare
Profesională dr. Ing. Paul Christiani și S.C. Tera Impex S.R.L., au depus în data de 17.07.2012,
la registratura OIPOSDRU MECTS, Actul aditional nr.6 prin care se solicită suspendarea
executării Contractului de finanțare POSDRU/87/1.3/S/64234 pentru 5 luni. Pe această
perioadă, vor fi suspendate toate activitățile și plățile derulate pentru implementarea
Proiectului Practica în Licee.
Actul adițional a fost aprobat de către OIPOSDRU MECTS, suspendarea fiind efectivă începând
cu 18.08.2012, pentru o perioadă de 5 luni.
Pentru persoanele interesate, echipa de implementare a proiectului va comunica ulterior data
la care va înceta suspendarea și va fi reluată implementarea proiectului.
Persoana de contact: Asistent Manager, ing. Angela Rusu, telefon 0745-384198;
Angela.Rusu@ael.utcluj.ro
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