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Parteneriat de durată între compania Metatools și Universitatea din Pitești 
Facultatea de Mecanica si Tehnologie 

Metatools, unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente şi 
utilaje tehnologice pentru domeniul industrial, a încheiat un 
parteneriat cu reprezentanții Universității din Pitești, Facultatea de 
Mecanica si Tehnologie. Scopul acestui parteneriat este de a susține 
activitatea didactică desfășurată de Universitate, dat fiind faptul că 
Metatools este una dintre companiile românești care promovează 
accesul la cele mai noi tehnologii și echipamente. 

Concret, studenții Facultatii de Mecanică şi Tehnologie s-au 
familiarizat cu cele mai noi tehnologii în materie de scule electrice. Un exemplu în acest sens este gama 
FlexVolt de la DeWalt, o inovație pe piața din România, menită să revoluționeze domeniul construcțiilor. 
Acumulatorul DeWalt XR FLEXVOLT este complet compatibil cu sculele electrice cu acumulatori de 18V 
din gama DeWalt, cu opțiunea de a amplifica voltajul la un nivel fără precedent de 54V, astfel încât să 
alimenteze scule electrice de mare putere. 

 “Suntem bucuroși că studenții Universității din Pitești au posibilitatea 
să interacționeze direct cu cele mai mari companii din țară. Pe lângă 
informații teoretice, este important ca studenții să fie la curent cu tot 
ceea ce este nou în industria românească. Astfel de parteneriate îi ajută 
pe studenții să fie pregătiți pentru ceea ce urmează după încheierea 
studiilor de licență.”, a declarat conf. dr. ing. Alin Rizea, decanul 
Facultății de Mecanică și Tehnologie. 

Studenții au aflat informații despre necesitățile pieței internaționale de scule electrice și echipamente și au 
participat activ la dialogul deschis cu managerii Metatools, domnul Alexandru Androne – Director General 
și domnul Mircea Androne – Director Comercial. Unul dintre punctele de interes ale întâlnirii a fost 
reprezentat de oportunitățile de internship  în interiorul companiei, stagii ce pun accent pe pregătirea 
practică, acumularea de cunoștințe noi, dar și pe adaptarea la un nou mediu de lucru. 

 “În cei 18 ani pe piața din România am reușit să dezvoltăm o echipă de profesioniști, astfel că acum putem 
să împărtășim din experiența noastră cu studenții aflați la început de drum. Metatools este o companie care 
promovează cele mai noi tehnologii din industrie, astfel că parteneriatele cu instituțiile de învățământ 

superior sunt o componentă firească. Aproximativ 80% din angajații 
Metatools au studii universitare și postuniversitare, iar parte din angajați 
au fost recrutați prin intermediul întâlnirilor similare cu alte Universități 
din România.”, a declarat Mircea Androne, Director Comercial 
Metatools. 

Pe lângă oportunitățile de practică remunerată, participanții la întâlnirea 
cu reprezenta nții Metatools s-au arătat interesați și de posibilitățile de 
integrare în cadrul companiei, dar și de training-urile tehnice și 

evenimentele organizate periodic la sediile Metatools. 


