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Comunicat de presă
Studenţii UTCN, primii pe lista de bursieri “Roberto Rocca” - Tenaris
România, pentru anul universitar 2011-2012
19 studenţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) se află pe lista celor 40 de
nume care au câştigat bursele private “Roberto Rocca” pentru anul universitar 2011/2012,
oferite în cadrul Programulului Educaţional “Roberto Rocca” de către compania
TenarisSilcotub România (Zalău). Studenţii bursieri provin din cinci universităţi (Baia
Mare, Bucuresti, Cluj, Iaşi şi Ploieşti), valoarea bursei fiind de 2400 de euro, fiecare.
Ceremonia festivă de înmânare a burselor a avut loc marţi, 12 octombrie, la Cluj-Napoca, în
prezenţa conducerii Tenaris România şi a invitaţilor veniţi din diferite universităţi din ţară,
de unde provin studenţii premiaţi.
După încheierea ceremoniei de premiere, bursierii au participat la un concurs de dezbateri
provocator, interactiv, prin care şi-au putut dovedi capacitatea de argumentare şi talentul de
oratori, tema fiind „Cea mai bună alegere pentru un tânăr este să trăiască în România”. După
concurs, organizatorii evenimentului i+au invitat pe laureaţi la un tur al monumentelor
istorice din Cluj-Napoca şi o invitaţie surpriză la un concert de muzică clasică, în Biserica
Reformată (calvină) de pe strada Mihail Kogălniceanu.
Dintre cei 40 de studenţi bursieri “Roberto Rocca Education Programm” din acest an, 19
provin de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 9 studenţi de la Universitatea
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, 7 studenţi de la Universitatea Politehnică Bucureşti (7), 3
studenti de la Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti şi 2 studenţi de la Universitatea de Nord
Baia Mare.
Câştigătorii au fost selectaţi din peste 200 de candidaţi participanţi la centrele de evaluare
organizate de TenarisSilcotub cu sprijinul universităţilor partenere. Criteriile de selecţie sunt
performanţele şcolare ale candidaţilor, aptitudinile personale, capacitatea de lucru în echipă,
creativitatea şi recomandările primite din partea universităţilor. „Tinerii care beneficiază de
bursele «Roberto Rocca» sunt bine pregătiţi, dar evaluarea lor a demonstrat că au şi
calităţile unor viitori lideri în industria de profil. Bursierii au ideile şi capacitatea necesare
pentru a inova, entuziasm şi iniţiativă. TenarisSilcotub este onorată să le fie alături în
această perioadă esenţială - a formării lor academice”, a declarat Paola Mazzoleni, Director
Resurse Umane - TenarisSilcotub.
„O companie industrială are nevoie de susţinerea societăţii, alături de care să crească prin
cunoaştere. De aceea, investim continuu în dezvoltarea angajaţilor noştri şi sprijinim
iniţiative în domeniul educaţiei, acesta constituind punctul central al investiţiilor noastre în

comunitate. Ne axăm pe susţinerea excelenţei şi recunoaşterea meritelor, cât şi pe sprijinirea
educaţiei tehnice şi a inovaţiei”, a spus Gabriel Podskubka, Preşedinte al TenarisSilcotub.
Fiecare dintre studenţii bursieri primesc în acest an universitar suma de 2400 de euro pentru
a-şi aprofunda studiile în diverse domenii. Proiectul acordării de burse pentru studenţi face
parte din “Roberto Rocca Education Program”, care încurajează astfel tinerii să studieze în
domeniul ingineriei şi ştiinţelor aplicate. Proiectul este derulat în 80 de universităţi din 11
ţări cu susţinerea financiară a companiilor Tenaris, Ternium şi Techint.
În România, programul este finanţat de TenarisSilcotub şi a ajuns deja la cea de-a şasea sa
ediţie. În acest program al burselor “Roberto Rocca” sunt incluse Universităţile Tehnice
din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti şi, cea mai
recent admisă, Universitatea de Nord Baia Mare. Începând din 2006, prin “Roberto Rocca
Education Program” li s-au acordat studenţilor români 188 de burse de studiu. De asemenea,
şapte absolvenţi de universitate din România au beneficiat până în prezent de burse de
doctorat pentru studii în străinătate, prin acelaşi program (www.robertoroca.org).
Bursele se acordă în urma unui concurs de candidaturi, iar criteriile de acordare sunt
performanţele universitare ale aplicanţilor, aptitudinile personale, capacitatea de lucru în
echipă, creativitatea şi pe baza recomandările primite din partea universităţilor.
„Pentru a se dezvolta, industria românească are nevoie de aceşti tineri bine pregătiţi care
sunt la curent în permanenţă cu noile idei, metode şi tehnologii. Avem convingerea că
oriunde vor lucra după absolvire, vor aduce un suflu nou şi îşi vor inspira colegii prin
performanţa, dăruirea şi determinarea lor, caracteristici care i-au făcut candidaţi potriviţi
pentru bursele «Roberto Rocca»”, după cum a precizat şeful Departamentului de Resurse
Umane din cadrul firmei TenarisSilcotub, Paola Mazzoleni.

____________________________________
Daniel SÎRB
Compartimentul de presă şi relaţii publice
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
str. Memorandumului nr. 28
400114, Cluj-Napoca
web-site: www.utcluj.ro
telefon: 0264/592.055, int. 2394
mobil GSM: 0756.075.512; 0721.815.384;
e-mail: daniel.sirb@staff.utcluj.ro

