
 

Iosif-Cristian Mihai, student la TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE 

MAȘINI, Facultatea de Mecanică și Tehnologie (FMT) din Pitești 

 

 

  

 Liceul a fost perioada cu cele mai mari schimbări profesionale și în același timp, 
perioada în care m-am format ca om. În liceu m-am dezvoltat foarte mult profesional și 
mental, deoarece am participat și inițiat diverse acțiuni școlare și extra-școlare.  
 Fiind pasionat de mediul afacerilor, am participat la multe activități de profil: 
 Programul european De la liceu la propria afacere, o activitate care a durat o 

săptămâna și a avut loc în orașul Brașov. Aici am pus în aplicare mai multe idei de 
afaceri, am colaborat cu alți colegi la diferite acțiuni, am simulat o mică afacere, 
într-un final clasându-mă împreună cu echipa mea pe locul 2. 

 În fiecare an, am fost în echipa de organizare a balului bobocilor din liceu, datorită 
capacităților mele organizatorice. 

 Am participat la diferite târguri de job-uri. 

 Am reprezentat cu succes liceul la diverse activități de voluntariat și alte activități 
cu specific - Târgul firmelor de exercițiu, Antreprenor în devenire, Idei bune - afaceri 
bune. 

 În anul 2016, fiind pasionat de automobile, am ales Facultatea de Mecanică și 
Tehnologie din orașul Pitești. Aici, datorită maturității colegilor, colectivul din care fac 
parte este mult mai unit decât cel din liceu, lucru care a dus spre inițierea mai multor 

activități în grup.  
 În facultate m-am definit ca persoană și am găsit răspunsul la multe întrebări 
din liceu. În afară de activitățile extra-academice pe care le-am făcut împreună cu 
colegii, am participat și la diverse acțiuni de voluntariat, concursuri profesionale: 
 Am făcut parte din organizarea Concursului de Rezistența Materialelor care s-a 

desfășurat în Universitatea din Pitești. Sub îndrumarea domnului profesor Vasile 
Rizea, am ajutat la primirea cadrelor didactice și a studenților și la buna desfășurare 
a activităţilor. 

 Am făcut practică la firma Nidec - Ștefănești, aceasta fiind primul meu contact ca 
angajat cu o firmă. Aici am aprofundat diverse programe de proiectare (Catia, 
Autocad) și am văzut și studiat diverse mașini și dispozitive din domeniu. 

 Am reprezentat Facultatea de Mecanică și Tehnologie la diverse târguri de job-uri. 
 Am ajutat la primirea profesorilor străini și organizarea activității acestora, care au 

venit la Universitatea din Pitești pentru schimb de experiență. 
  Am fost în echipa de organizatori la iManEE și SICCESA. 
 Deasemenea, am făcut un stagiu de practică la Uzina Dacia. Aici am făcut parte 

din departamentul Montaj, unde am lucrat în diferite programe și am aprofundat 
lucrurile învățate în facultate. Tot aici am văzut cum este să lucrezi într-o echipă mare. 

 Mă numesc Mihai Iosif Cristian, m-am născut în orașul Pitești și în 
prezent sunt student în anul 4 la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 
specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini. 
 Timp de 8 ani, am urmat cursurile școlii nr.14 Alexandru Davila din 
Pitești, după acești ani mi-am continuat studiile la Liceul Tehnic Armand 
Călinescu din același oraș. 

 


