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20 de ani de activitate



Scurt istoric

1994 În data de 6 mai se inființează firma SC TERA IMPEX SRL în Sibiu;

1994 – 1997 Firma desfășoară activitatea de asamblare de aparatură electronică;

1994 – 2008 Un alt domeniu de activitate desfășurat de companie a fost executarea serviciilor de
transporturi interne și internaționale de marfă atât în folosul firmei, dar și pentru
numeroși colaboratori;

1997 Activitatea firmei se bazează, în principal, pe comerț;

1999 Compania se specializează în distribuirea echipamentelor de calcul.

2000 – 2006 Echipa SC TERA IMPEX SRL se perfecționează în activități precum: instalări de rețele de
calculatoare și în instalări de sisteme video, de supraveghere și alarme; În tot acest timp,
s-au efectuat și activități de prestări servicii pentru calculatoare, monitoare, imprimante,
copiatoare, asigurând service profesionist;

2006 – 2007 În parteneriat cu SC CIM SRL din Cluj-Napoca s-a desfașurat proiectul ECDL (European
Computer Driving License). Firma organizează cursuri de formare profesională pentru
inițierea funcționarilor publici în utilizarea calculatoarelor personale colaborând cu
principalele instituții publice din Sibiu și cu filialele locale ale celor mai importante
companii multinaționale din țară;

2006 Societatea noastră lansează unul dintre cele mai importante proiecte, destinat, în special,
modernizării și dotării unităților școlare românești cu echipamente didactice la standarde
europene, proiect ce are continuitate și în prezent;



Scurt istoric

2007 – 2009 S-au organizat sesiuni de prezentare a echipamentelor didactice moderne (tehnologii
inovatoare în invățământul românesc) promovate de partenerii cu experiență
internațională în producția de material didactic: Dr.-Ing. Christiani GmbH & Co. KG
(Germania), Cabrilog SAS (Franta), ERM Automatismes Industielles (Franța), K&H
(Taiwan), Conatex Didactic GmbH (Germania), co.Tec GmbH (Germania);

2008 SC TERA IMPEX SRL organizează un curs-pilot de instruire a profesorilor din Sibiu
(învățământ liceal) pentru utilizarea unui pachet software de matematică, produs sub
licența franceză a firmei Cabrilog SAS;

2009 Firma SC TERA IMPEX SRL încheie un parteneriat cu firma De Lorenzo (Italia) pentru
realizarea de echipamente complexe cu ajutorul cărora se putea studia mecatronica în
electrocasnice (simulare defecte, service: mașină de spălat, cuptor cu microunde, cuptor
electric, boiler) pentru aprox 150 de unități de învățământ (Proiect Phare, 2004 - 2006).

2008 – 2010 Firma pune bazele unui proiect de producție și realizare echipamente didactice pentru
studiul practic al domeniului mecatronic (standuri mecatronice) în conformitate cu
programa școlară; Compania noastră realizează traducerea și adaptarea la sistemul
românesc de învățământ, cu respectarea programei școlare specifice a unor softuri
educaționale (“Motorul Diesel” și “Sisteme electronice în automobile”) cu performanță
dovedită la nivel internațional; În toată această perioadă, compania noastră a dorit
menținerea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu: instituțiile de învățământ
partenere, dar și cu furnizorii de echipamente didactice din țară și străinătate;



Scurt istoric

2010 – 2013 SC Tera Impex SRL participă, ca partener, în următoarele proiecte finanțate
prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (POSDRU):
 Parteneriat Romano-German de formare a cadrelor didactice preuniversitare în
domeniul mecatronicii. Euro-Meca-Form (www.euromecaform.ro)
 Parteneriat transnațional pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar tehnic
prin aplicarea sistemului german de „proiecte pentru lucrări practice” în atelierele
școlare din România (www.practicainlicee.ro);
 Creșterea competitivității învățământului românesc preuniversitar, din domeniul
auto, prin formarea cadrelor didactice la standarde europene – AUTO-FORM
(www.auto-form.ro);

2011 Inaugurarea celui de-al doilea sediu al firmei (Sibiu, Str Stefan cel Mare, Nr 152 - 154)
unde se desfășoară, până în prezent, cursuri de formare profesională în diverse domenii
tehnice;

2012 În luna octombrie, echipa companiei dorește înființarea unui ONG (Asociația Prietenii
Tehnicii – www.prieteniitehnicii.ro), scopul său fiind acela de a sprijini dezvoltarea
învățământului tehnic din România.

Prezent Activitatea de promovarea și distribuție de materiale didactice se dezvoltă prin
echiparea la standarde europene a numeroaselor laboratoare și ateliere din instituțiile
școlare colaboratoare. În prezent, prin stabilirea contactelor cu cele mai importante
firme românești și europene din domeniu, firma se perfecționează în furnizarea de
materiale, în special, în domeniul tehnic.


