
Despre parteneriat 
 

Parteneriatul nostru cu Institutul tehnic Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG se definește prin 

dezvoltarea cu succes a numeroase proiecte. În perioada 2010 – 2013 am implementat, alături și de alți 

parteneri, trei proiecte finanțate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" 

(POSDRU): 

 

1. Parteneriat Romano-German de formarea cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii. 

Euro-Meca-Form (www.euromecaform.ro); 

2. Parteneriat transnațional pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar tehnic prin aplicarea si 

sistemului german de „proiecte pentru lucrări practice” în atelierele școlare din România 

(www.practicainlicee.ro); 

3. Creșterea competitivității învățământului românesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea 

cadrelor didactice la standarde europene (www.auto-form.ro) 

 

Astăzi, dezvoltăm împreună unul dintre cele mai durabile proiecte destinat, în special, modernizării și 

dotării unităților școlare românești cu echipamente didactice la standarde europene.  

 

Despre Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG 
 

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG din Germania, este unul dintre pionierii europeni în domeniul 

 dezvoltării profesionale. Compania a fost fondată în anul 1931, ca fiind prima școală cu studii la distanță din 

Germania având ca țel inițial transmiterea cunoașterii profesionale, doritorilor care, în afara programului de 

lucru, urmăreau să-și desăvârșească calitățile tehnice. Încă din anul 1956 s-au înscris peste 250.000 de 

participanți la programul Christiani, acest număr fiind în continuă creștere până astăzi. 

Compania are 5 ramuri principale: Editura, Serviciul de testare și examinare, Tehnica automatizării 

(Mecatronica), Academia Christiani, Departamentul Media. Drept completare la programul privind studiul la 

distanță, firma germană a pus la dispoziție materiale educaționale pe o gamă foarte largă pentru a sprijini 

dezvoltarea profesională. În prezent, ei se numară printre furnizorii cei mai importanți, de materiale didactice 

pentru școli de arte și meserii și universități. 

Datorită încrederii și profesionalismului dobândite în timp, compania Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & 

Co. KG este autorizată să conceapă pentru învățământul german, subiecte de examen. În acest sens, cei 30 de 

ani de experienta au condus la crearea de parteneriate internaționale cu diferite firme și instituții, care doreau 

implementarea sistemului de succes Christiani și pe plan global. Drept urmare, peste 70.000 de instituții și 

concerne internaționale, au încredere în metodele de instruire și materialele educaționale concepute și puse la 

dispoziție de compania Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Domeniile principale de activitate ale firmei 

Christiani sunt: mecatronic, electronic, automatizare, robotică, Kfz – domeniul auto, energiile regenerabile, 

prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, desen tehnic, chimie, fizică. 

 

Contact:  

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG 

Hermann-Hesse-Weg2 

78464, Konstanz, Germany 

Phone: +49 7531 5801-210 

E-mail: info@christiani.de  

www.christiani.de  
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