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În perioada liceului, am ales să particip la o asociație de voluntariat ce includea un proiect 

organizat de AIESEC Pitești „Argeș în verde”, unde am susținut un curs în limba engleză cu un 

reprezentant din Brazilia, iar la finalul cursului am făcut ecologizare în pădurea Trivale din Pitești și am 

putut face din nou ca „Argeșul să respire”. 

În cadrul facultății am participat la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești, la secțiunea 

„Procese și produse inovative și proiectare asistată de calculator’’, cu lucrarea „Realizarea și analiza 

funcțională a unui braț hidraulic’’, unde am câștigat premiul II. 

Tot în timpul facultății, am făcut 3 stagii de practică la 3 firme diferite, dar care fac parte din 

industria auto. 

Primul meu stagiu de practică a fost în 2019 la GF Casting Solutions S.R.L., Jud. Argeş, Sat 

Geamăna, Comuna Bradu, în departamentul Finisaj. Activitățile mele de zi cu zi erau împărțite între: 

realizarea avizelor de însoțire a mărfii, completarea CMR-urilor, realizarea de etichete de cutie și de 

palet, realizarea transferurilor de piese între magazii, realizarea de tichete de cântar, realizarea de 

cereri de achiziție, realizarea de fișe de container, verificarea stocurilor scriptic și fizic, participarea la 

inventarul pentru Magazia Finisaj, participarea zilnică la ședința de producție. 

Al doilea stagiu de practică l-am realizat în 2019-2020 la SC ADIENT AUTOMOTIVE SRL str. Dealul 

Negrii nr.1, Poiana Lacului, în departamentul Tehnic-mentenanță. Aici activitățile mele din cadrul firmei erau: 

realizare comenzi de achiziție piese de schimb, realizare 5S în magazia de piese schimb, verificarea stocurilor 

fizic și scriptic, recepționare facturi și realizarea NIR-urilor, aprovizionarea cu materiale pentru departamentul 

tehnic. 

Cel de-al 3-lea stagiu de practica pe care l-am început pe 01.03.2020 și la care sunt și în prezent, este 

la SC EURO AUTO PLASTIC SISTEMS SRL, pe platforma DACIA din Mioveni, în departamentul de HSE. În 

cadrul acestui departament, responsabilitățile mele sunt mai mari și trebuie să lucrez cu foarte mare atenție. 

Activitățile mele de zi cu zi se împart între: efectuare facturi și recepționare în SAP, raportările lunare Agenția 

Regională de Protecția Mediului și Administrația Fondului de Mediu, planificarea personalului pentru vizita 

medicală în funcție de valabilitatea acesteia, realizarea de audituri HSE, completarea fișelor de SSM și PSI, 

realizarea de fișe de risc atât al operatorului cât și al mașinii, realizarea de scheme ale mașinilor unelte si 

validare posturi de lucru, teste de ergonomie și formarea personalului la angajare și pe parcursul anului în 

funcție de noile reguli apărute în Grupul Faurecia. 

Beneficiul profesional obținut prin participarea la aceste stagii de practică m-au făcut o persoană mai 

responsabilă, mai stăpână pe mine și m-au ajutat să mă dezvolt, învățând lucruri noi, atât proceduri cât și 

procese. 

Mă numesc Țopîrlan Maria Mădălina, am 22 de ani și locuiesc în Pitești. 

Evoluția mea profesională a început în momentul în care am absolvit liceul 

teoretic „ION BARBU” din Pitești, specializarea matematică-informatică, ceea ce m-a 

făcut să îmi doresc încă din prima clipă să urmez meseria de inginer. 

Pentru a deveni inginer, am ales să urmez o facultate tehnică de profil și 

anume Facultatea de Mecanică și Tehnologie, profilul Inginerie economică industrială. 


