
BorgWarner România

Învățământ dual

10.11.2021

Echipa de proiect:

▪ Ovidiu Gherguț - Departament HR

▪ Ovidiu Ghiuzan – Departament HR

▪ Dan Grama – Departament Tehnic

▪ Cornel Ursachi – Departament Mentenanță
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Centru de Training pentru învățământ dual

▪ Suprafață utilă de 195 metri pătrați

▪ Investiții până la final de 2021: 73.000 euro și 118.000 euro în 2022

▪ Este dotat cu aer comprimat, apă răcită, facilități electrice de 220V și 380V, instalație de tratare a

aerului.

▪ Centru de Training se află într-o construcție inaugurată în 2021 a cărei valoare totală este de 1,7

milioane de euro (cantină angajați și centru de training pentru învățământ dual)

Sală de curs Atelier
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Program de învățământ dual

Istoric

▪ 2018 -2019: Evaluare oportunitate proiect

▪ 2020: Primii 13 elevi de la Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida” – specializare electrician

▪ 2021: 14 elevi de la Colegiul Tehnic „Mihail 

Sturdza” – specializare operator CNC

Beneficii oferite de companie:

▪ Bursă 300 ron

▪ Masă caldă

▪ Analize medicale și echipament de protecție

▪ Transport asigurat
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Modernizăm condițiile de studii pentru liceeni

Atelier Prelucrări Mecanice (Colegiul M. Sturdza)

Status inițial Lucrări intermediare Lucrări intermediare Lucrări finale

Valoare buget/beneficiar

▪ 20000 euro

▪ Intermediar: Fundația 

Comunitară Iași

Tipuri de lucrări efectuate

▪ Decapare, tencuire și 

zugrăvire pereți și tavan

▪ Înlocuire tâmplărie cu cea 

de tip geam termopan

Tipuri de lucrări efectuate

▪ Înlocuire instalație 

electrice de iluminat și de 

forță

▪ Renovare cale de acces 

către atelier

Tipuri de lucrări efectuate

▪ Refacere pardoseală

▪ Montare instalații sanitare
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Modernizăm condițiile de studii pentru liceeni

Liceul Tehnologic D. Leonida Iași

Status inițial Lucrări intermediare Lucrări intermediare Lucrări finale

Valoare buget/beneficiar

▪ 20000 euro

▪ Intermediar: Fundația 

Comunitară Iași

Tipuri de lucrări 
efectuate

▪ Înlocuire tâmplărie 
existente  cu una nouă

▪ Înlocuire instalație de 
încălzire și electrică

Tipuri de lucrări efectuate

▪ Reparare și vopsire pereți 

cabinet

▪ Reparații și modernizare 

pardoseală

Tipuri de lucrări efectuate

▪ Înlocuire mobilier școlar

▪ Modernizare cu sistem 

multimedia pentru lecțiile 

desfășurate în cabinet
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Thank you!


