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 În anul 2016 am absolvit Liceul economic „Maria Teiuleanu” din Pitești, urmând ca tot în 

anul 2016 să mă înscriu la Universitatea din Pitești, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 

specializarea de Inginerie Economică Industrială. 

 Pe parcursul anilor 2, 3 de facultate, am participat la diverse Sesiuni de Comunicări 

Științifice Studențești din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie a Universității din Pitești, precum la 

cele de la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu.  

 În anul 4 de studiu am participat și la Sesiunea de Comunicări Științifice din cadrul Facultății 

de Științe Economice și Drept din cadrul Universității din Pitești. 

 Tot în anul 4, am participat la Proiectul Guvernamental intitulat: Opinia/viziunea referitoare 

la măsurile care pot fi adoptate la nivel statal pentru îmbunătăţirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și 

creșterea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun 

 De altfel, în afara activităţilor academice, am efectuat și voluntariat, în scopul de a ajuta 

copiii defavorizați din centrele de plasament din Pitești, ca să aibă o șansă în plus la educație și să 

înțeleagă importanța acesteia. Acest voluntariat a fost efectuatîin cadrul ONG-ului „Ajungem Mari”. 

 Stagiul de practică din anul 4 a fost efectuat în cadrul companiei Zaris, firmă ce își 

desfășoară activitatea în Mărăcineni, în domeniul producției. Aici, în cadrul postului pe care l-am ocupat, 

dintre activitățile zilnice nu lipseau: coordonarea și supervizarea de producție a fabricii; definirea 

programului de producție trimestrial și lunar ținând cont de bugetul furnizat de departamentul de vânzări, 

de stocul existent și de cerințele pentru optimizarea fluxurilor de producție; stabilirea activităţilor pe termen 

scurt în funcție de principiile de continuitate și echilibru în derularea procesului de producție, etc. 

 Totodată, aveam ca atribuții: menținerea stocurilor de materii prime, materiale și produse 

finite la nivel optim în baza parametrilor agreați cu managementul societății; asigurarea disponibilității 

materialelor necesare pentru realizarea programului de producție fixat; recomandarea îmbunătățiri fluxului 

tehnologic sau a metodelor de producție; coordonarea cu celelalte compartimente din cadrul Companiei 

pentru a asigura suportul necesar pentru atingerea obiectivelor de producție, productivitate și calitate; 

informarea managementul despre orice problema astfel încât să se asigure organizarea eficientă și 

eficace a achizițiilor în cadrul companiei. 

 Toate activitățile pe care le-am avut pe parcursul facultății, de la voluntariat și până la 

stagiul de practică, mi-au adus ca beneficii profesionale: 

 îmbunătățirea nivelului meu de calificare,  

 dezvoltarea competențelor mele profesionale,  

 creșterea oportunităților de accesare a altor posturi și de avansare în cadrul pieței 

muncii,  

 asigurarea stabilității postului,  

 creșterea accesului meu la metode alternative moderne de formare continuă. 


