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Schimbările pozitive vin de la oameni cu gândire pozitivă! 
Compania Continental felicită numirea în funcție a decanului 
Facultății de Inginerie a ULBS, Sever Gabriel Racz 
 

 
 
Schimbările pozitive vin de la oameni cu gândire pozitivă, iar prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel Racz este 
un bun exemplu în această direcție. De astfel de profesori este nevoie pentru a schimba lucruri în 
domeniul educației în cel mai eficace mod posibil.  
 
Compania Continental și Facultatea de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu colaborează 
strâns încă din anul 2003, de la inaugurarea sediului Continental la Sibiu. Numirea în funcție a decanului 
Sever Gabriel Racz ne bucură și, prin această scrisoare deschisă, dorim să îi oferim felicitările și sprijinul 
nostru în acest mandat. 
 
Suntem convinși că această colaborare va continua să se dezvolte firesc sub conducerea prof. univ. dr. 
ing. Sever Gabriel Racz. Odată cu inaugurarea laboratoarelor și a aulei din incinta Continental, compania 
a devenit o extensie a Facultății de Inginerie a ULBS. Conducerea Continental Sibiu salută cu entuziasm 
numirea noului decan în funcție și crede într-o fructuoasă desfășurare a parteneriatului în anii ce 
urmează. 
 
„Am avut o colaborare excelentă cu prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel Racz în calitatea sa de Director al 
Departamentului de Mașini și Echipamente Industriale și vedem în numirea sa ca Decan al Facultății de 
Inginerie o oportunitate excelentă de a aduce la un alt nivel proiectele și inițiativele pe care Continental le 
are împreună cu facultatea” este mesajul Lăcrămioarei Dărăban, Manager Relații Umane al Continental 
Sibiu. 
 
Colaborarea de peste 15 ani între Continental Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu înseamnă 
investirea în educație și rezultarea unui număr mare de absolvenți bine pregătiți în industria automotive. 
 
„În mod hotărât, ne dorim să continuăm acest parteneriat de succes cu Facultatea de Inginerie a ULBS și 
în mandatul decanului Sever Gabriel Racz. La Continental Sibiu lucrăm la cele mai noi trenduri din 
industria automotive pentru o mobilitate mai sigură a bunurilor și a persoanelor. Investim în studenți și ne 
asigurăm că, prin acțiunile noastre, ajutăm la dezvoltarea pieței de muncă din Sibiu. În acest fel, suntem 
siguri că vom avea candidați potriviți și în viitoarea generație. Avem alături Universitatea „Lucian 
Blaga”din Sibiu, respectiv Facultatea de Inginerie, ca parteneri de încredere, deschiși ideilor venite din 
partea industriei, cu care am reușit în lunga perioadă de colaborare să avem rezultate extraordinare. Ne 
dorim să continuăm în aceeași direcție”, a declarat Oswald Kolb, Manager General al Continental Sibiu. 
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