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COMUNICAT DE PRESĂ 
Persoană de contact: Anca Gabor              Timişoara, 15 Mai 2008  
 
Ref: Curs de inovare şi performanţă pentru manageri 
 

Tehimpuls (Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic) organizează, în Timişoara, 
în perioada 13 iunie – 05 iulie 2008, un „Curs de inovare şi performanţă pentru manageri”.  
Tehimpuls invită toţi managerii din Regiunea Vest, ce conduc afaceri în cadrul uneia dintre 
industriile alimentară, electronică şi electrotehnică sau a construcţiilor de maşini şi a 
instalaţiilor industriale, să participe la un curs   special adaptat nevoilor existente în fiecare 
dintre aceste domenii de activitate. Cursul îşi propune să crească productivitatea, 
competitivitatea şi valoarea adăugată a companiilor conduse de managerii participanţi, prin 
transmiterea de cunoştinţe manageriale şi operaţional-tehnologice de cea mai mare 
actualitate. 
 

Sesiunile de formare se vor desfăşura pe parcursul a 32 de ore, organizate în 3 module 
orizontale (managementul organizaţiilor în economia globală, managementul inovării şi 
cunoaşterii, managementul proprietăţii intelectuale) şi 1 modul specific industriei în cadrul 
căreia activează fiecare dintre participanţi (industrie alimentară, electronică şi electrotehnică 
şi cea a construcţiilor de maşini şi a instalaţiilor industriale). Sesiunile cursului vor fi 
susţinute de 12 formatori, lectori ai Universităţii de Ştiinţe Agricole, Medicină Veterinară a 
Banatului(USAMVB), Universitatea Politehnica Timişoara(UPT), Universitatea de Vest 
Timişoara(UVT) şi Universitatea Aurel Vlaicu Arad(UAV) cu o importantă experienţă în 
management şi care deţin cele mai noi informaţii în domeniul propriu de expertiză. 
Diplomele obţinute ca urmare a participării la „Cursul de inovare şi performanţă pentru 
manageri” sunt oferite de către USAMVB, UPT, UVT, UAV şi Asociaţia Tehimpuls.  
 

Taxa de participare la curs este de 350 RON. Ea cuprinde atât prestaţia lectorilor, cât şi 
manualele aferente fiecărui curs şi alte materiale suport. Pentru solicitarea unor informaţii 
suplimentare, a formularului de înscriere şi pentru trimiterea confirmării de participare, nu 
ezitaţi să ne contactaţi,  până în data de 10 iunie 2008, la tel 0356 – 178 753 sau e-mail 
office@tehimpuls.ro, persoană de contact d-ra Aurora Lakatos. 
 

Tehimpuls este o asociaţie realizată între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară Vest, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, 
Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului şi Asociaţia Inginerilor din România-
filiala Timişoara.Tehimpuls urmăreşte stimularea economiei regionale şi creşterea capacităţii 
competitive a companiilor regionale prin promovarea inovării şi a dezvoltării tehnologice cu 
ajutorul structurării pieţei regionale pentru inovare şi tehnologie. Acţionând ca şi interfaţă 
regională, Tehimpuls propune legături strategice cu parteneri regionali importanţi. Pachetul 
de servicii oferit de către Tehimpuls este:  

1. Asistenţă pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor 
2. Asistenţă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi CDI 
3. Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în 

Regiunea Vest  
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