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După examenul de bacalaureat, m-am înscris la Universitatea din 

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

Acum sunt în anul 4. Pe parcursul celor 4 ani universitari, am efectuat 
un stagiu de practică la SC LEONI Wiring Systems S.R.L, în departamentul 
de producție - secția asamblare. 

În cadrul departamentului de producție, am efectuat realizarea de 
cablaje pentru diferite modele de autovehicule de producție internă și 
externă. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul producției de 
aparate, echipamente și materiale electrice, principala sa activitate 
constând în producția de componente electrice pentru motoare și vehicule. 

Această unitate, de producție este formată din 4 secții: 
Debitare/sertizare; Pregătire; Asamblare și operații finale; Control final. Aici 
metodele de muncă sunt moderne, bazate pe automatizare, mecanizare și 
robotizare, asigurând o creștere semnificativă a unei producții. Asamblarea 
este cea mai complexă etapă, care necesită cel mai mult timp de realizare, 
în urma căreia rezultă subansamblele sau cablajele complete. Asamblarea 
se realizează pe planșetă fixă, pe carusel sau pe lad. 

Datorită cunoștințelor acumulate în facultate și a instruirii efectuate de 
către personalul din departamentul de producție, am reușit să ocup postul 
de operator cablaje și să fac față cerințelor acestui post. Reușita 
profesională a unui angajat este condiționată de o multitudine de variabile, 
aptitudini, experiență, motivație, condiții de muncă. 

În urma efectuării acestui stagiu, pe lângă motivația veniturilor lunare, 
am învățat să mă adaptez muncii în echipa, cu respectarea tuturor normelor 
de siguranță și securitate în muncă. 

În acest mod, pe lângă cunoștințele dobândite în facultate, am căpătat 
experiență practică în producție, fiindu-mi de folos pe viitor în cariera mea 
profesională. 

În evoluția mea, am parcurs mai multe etape de 
dezvoltare profesională. 

Am absolvit Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu 
din Pitești, reușind să obțin la finalul celor 4 ani de 
studii un atestat de tehnician chimist de laborator. 

 


