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 Mă numesc George-Valentin Negru, am 21 de ani, locuiesc in Mioveni, Argeș. Acum sunt 

student la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, specializarea Inginerie Economică Industrială. 

 Am terminat Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni și am făcut practică în clasa 

a-12 a la firma S.C. DeltaInvest S.R.L. 

 După ce am intrat la facultate, în anul 3 semestrul 1, am făcut un stagiu de practică la S.C 

Martur.S.R.L, timp de 6 luni, în departamentul de dezvoltare huse auto. Aici am învățat: cum se fac 

husele auto pentru diferite modele de automobile, îmbunătățirile aduse acestora, cum se îmbracă o 

husă pe scaunul din autovehicul, și multe altele.  

 În vacanța de vară de la finalul anului 3 de facultate și începutul anului 4, am mai făcut un 

stagiu de practică la S.C Matrițe Dacia. S.A, în cadrul departamentului de Tehnologie. Aici am studiat 

mai în amănunt totul despre matrițe, despre prelucrările aduse acestora de la semifabricat până la 

matrița finită, am învățat să normez un proces tehnologic, cum se face un proces tehnologic cu toate 

prelucrările aduse matriței, și multe altele.  

 În anul 4 de la facultate, după primul semestrul, am făcut un stagiu de practică în 

Automobile Dacia S.A, în departamentul DIVD Montaj (Direcția Inginerie Vehicule Descentralizată). 

Aici, am învățat că orice problemă apărută în procesul de montaj al autovehiculului, Direcția de 

Inginerie trebuia să o rezolve. Astfel de probleme pot fi: probleme de calitate; probleme de montaj; alte 

diferite probleme fără de care mașina nu putea să iasă din Uzină și să plece la client. 

În urma stagiilor de practică pe care le-am parcurs, am acumulat experiență în domeniul de 

inginerie, proces tehnologic, și în cel de prelucrări mecanice. Așadar, eu consider că experiența proprie 

este cel mai mare beneficiu pe care l-am obț inut. 


