
 
 

UN NOU PARTENERIAT ÎNTRE FMT ŞI LISA DRAXLMAIER 
AUTOPART ROMÂNIA 

 
Studenţii din anul IV din cadrul programelor de studiu ale Facultăţii de Mecanică şi 

Tehnologie, au beneficiat din nou de oferta venită din partea unor companii de a le face 
cunoscută activitatea de producţie specifică – pe de o parte, iar pe de altă parte de a-şi 

desfăşura activitatea de practică necesară finalizării 
studiilor şi elaborării proiectului de diploma. Pornind de 
la aceste două premise, companiile selectează ulterior 
studenţii care dau dovadă de bune cunoştinţe tehnice 
în domeniu, dar şi de bune aptitudini de integrare în 
activitate şi îi selectează pentru procesul de angajare, 
pe posturi corespunzătoare calificării acestora.  

 
 
 

Astfel, miercuri, 2 noiembrie 2016, compania SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART 
ROMANIA a continuat colaborarea începută în anii anteriori cu Facultatea de Mecanică şi 
Tehnologie pentru o asemenea acţiune. Întâlnirea cu studenţii anului IV IEI, TCM, AR si ITT a 
avut loc în amfiteatrul T 301, de la ora 12.  

Din parte companiei au participat: Daniela Circiuvoianu - 
Director Regional Dezvoltare Tehnică a Produsului, Manuela 
Guţe – Manager Resurse Umane, Teodora Trandafir - corporate 
communicator, Steliana Filip – specialist recrutare. De 
asemenea, au fost prezenţi şi câţiva studenţi ai FMT, în prezent 
angajaţi ca studenţi-stagiari de către DRAXLMAIER: Alina Butoi, 
Nicoleta Sofiana şi Daniel Gheorghiulescu.  

Din partea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, au 
facilitat acţiunea Decanul FMT - conf. dr. ing. Alin Rizea, 
Directorul DFMI Prof. dr. ing. Eduard Niţu şi S. l. dr. ing. Nadia Belu, membru al 
Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial. 
Pe parcursul acţiunii, au avut loc: 

1. O prezentare succintă a societăţii LISA DRAXLMAIER şi a produselor acesteia, 
2. Prezentarea profilului inginerului DRAXLMAIER; 
3. Avantajele şi modul de accesare al programului Intership Engineering 2017; 
4. Perioada de desfăşurare a stagiului pentru studenţi, respectiv 9 ianuarie - 30 iunie 

2017; 
5. Prezentarea locurilor de stagiu în cadrul Departamentului Managementul Tehnic al 

Produsului (15 locuri) şi în cadrul Departamentului Tehnologii şi Metode (5 locuri de stagiu). 


