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Către Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu  
 
Compania Continental salută cu entuziasm numirea în 
funcție a prorectorului Adrian Pascu 
 

 
 
Încă din anul 2003, de la inaugurarea sediului Continental la Sibiu, între companie și Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu a existat o colaborare puternică. Prin prisma acestui parteneriat strategic cu 
universitatea și a excelentei colaborări cu Facultatea de Inginerie, adresăm această scrisoare de 
susținere nou numitului prorector, Adrian Pascu, prodecan al Facultății de Inginerie pe care îl felicităm și 
căruia îi oferim sprijin în acest prim mandat.   
 
Numirea domnului prof. univ. dr. Adrian Pascu în funcția de prorector a Universității „Lucian Blaga” ne 
bucură și ne încurajează să privim în perspectivă, spre desfășurarea parteneriatului în aceeași direcție 
favorabilă și durabilă. 
 
„Parteneriatul cu Universitatea „Lucian Blaga” a fost întotdeauna o prioritate pentru Continental. Încă de 
la început, prezența Continental la Sibiu s-a justificat și prin prisma acestei instituții de învățământ bine 
dezvoltată, care, prin studenții și absolvenții săi a putut contribui la creșterea companiei. Este nevoie în 
continuare candidați și angajați bine pregătiți, de aceea investim constant în educație. Ne dorim ca 
această colaborare solidă să se dezvolte în aceeași direcție”, este mesajul Lăcrămioarei Dărăban, 
Manager Relații Umane al Continental Sibiu. 
 
Colaborarea de peste 15 ani între Continental Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” înseamnă investirea 
în educație și rezultarea unui număr mare de absolvenți bine pregătiți în industria automotive. 
 
Continental Sibiu, împreună cu Universitatea „Lucian Blaga”, au reușit să transforme orașul într-un 
adevărat centru de inginerie. Scopul Continental Sibiu este să dezvolte în continuare programe tehnice 
care să le ofere studenților perspective concrete pentru construirea unor cariere de succes, încă din 
timpul facultății. Cursurile si laboratoarele se desfasoara acum și în cadrul Continental, în cele două 
laboratoare și aula modernă, destinate Facultății de Inginerie. Faptul că peste 51% dintre angajații 
Continental Sibiu cu studii superioare sunt absolvenți ai Universității„Lucian Blaga" ne bucură și ne 
consolidează parteneriatul”, transmite Silviu Rei, Manager al Centrului de Cercetare si Dezvoltare 
Continental Sibiu. 
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