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ANUL I / SEMESTRUL I 

 

            Primul an de facultate reprezintă, la fel ca orice început, un prag către o 

noua etapă a existenței noastre, așa că, iată-ne pornind pe un drum al maturizării, 

deschis de examenul adolescenței. 

Odată cu primii pași făcuți pe holurile Facultății de Mecanică și Tehnologie, 

curiozitatea s-a transformat în entuziasm și ne-a făcut pe fiecare dintre noi să ne 

întrebăm cum va decurge primul semestru. Primul impuls anunța un program 

încărcat și ne făcea să simțim cum atmosfera relaxată de după examenul de 

Bacalaureat se transformă încet în rigurozitatea și promtitudinea pe care le 

presupune o viitoare meserie de inginer.  

Chiar dacă am dedicat destul de mult timp studiului pentru facultate, am reușit să ne 

implicăm și în alte activități care, pe de-o parte ne-au format ca grup, ne-au sporit 

interesul către activități extracurriculare, ne-au facut să realizam în ce constă 

alegerea noastra de viitori ingineri, iar pe de altă parte a bucurat suflete de copii și a 

readus în inimile adulților amintiri din perioada copilăriei. 

 

DE CRACIUN FII MAI BUN… 

 

       Indiferent de câți ani vom avea, indiferent de cât de mult vom munci pentru a 

ne atinge țelurile, în suflete vom rămâne mereu copii. Iată de ce întotdeauna vom 

privi către cei mai puțin norocoși ca noi, dar care ne aduc aminte de cum eram și 

noi odată. 

 



Inițiativa luată de noi, studenții de la TCM, de a ajuta copiii de la fundația 

“Zâmbete colorate” a produs multă bucurie în sufletele micuților.  

Considerăm că activitățile umanitare, precum cea pe care noi am desfășurat-o,  au 

un rol important în educarea și formarea caracterului pentru toate categoriile de 

persoane, dar mai ales pentru cei tineri ca noi. Fiind la început de drum, putem 

învăța mai multe despre compasiune și despre ajutorarea aproapelui, principii 

folositoare pe parcursul întregii vieți. 

 

COLINDE, COLINDE.. 

 

           Ce e mai frumos decât, de Crăciun, să păstrăm tradițiile vii, să nu lăsăm 

valorile strămoșilor nostri să se piardă?  

În ultimele zile ale anului trecut, împreună cu colegii de la IEI 1, am reușit să ne 

surprindem profesorii printr-un mini program de colinde. Chiar dacă nu am reușit să 

repetăm cântecele alese, activitatea a fost una reusită și am simțit bucuria 

profesorilor atunci când am fost să-i colindăm răsplătindu-ne cu covrigi și 

bomboane. Momentele au fost cu atât mai frumoase cu cât dascălii ne-au apreciat 

repretoriul și ne-au încurajat să revenim și în anii următori cu astfel de acțiuni.  

 



 

 

 

INGINERIE, TU ȘI MINUNILE TALE… 

 

         Vizita la firma DMG MORI SEIKI Pitești a reprezentat cea mai practică și 

benefică activitate pe care am avut-o, deoarece ni s-a oferit oportunitatea  de a 

vedea și a ni se prezenta ultimul trend in materie de echipamente de prelucrare prin 

așchiere și scule așchietoare. De asemenea, am reușit să ne familiarizam cu mediul 

de lucru din domeniul prelucrării prin așchiere a metalelor, acest lucru speculând și 

răspunsul pieței în ceea ce privește motivația noastră de a studia în domeniul 

ingineriei mecanice, confirmându-ne încă o dată, ca alegerea noastră, a domeniul 

ingineresc, a fost una îndreptățită. 

Ni s-au oferit, așadar, informații importante, informații care ne-au ajutat să 

înțelegem evoluția tehnologiei, evoluția tuturor factorilor ce țin de industria 

construcțiilor de mașini. 

 



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 



SESIUNE, STRESIUNE… 

 

         Când vine vorba de viața de student, un singur cuvânt e suficient să stârnească 

un val de emoții: sesiune.  

Dupa un semestru întreg, după toată învălmașeala “când, unde și ce cursuri am?”,   

a sosit într-adevar “proba de foc”. Prima sesiune a fost cu adevarat o provocare, am 

făcut cunoștintă prima dată cu stresul declanșat de apropierea iminentă a 

examenelor, am trecut prin materie multă, complicată, specializată pe domeniul ales 

de noi, am cunoscut cu adevarat mediul universitar. 

Fie că am încheiat integraliști semestrul I, fie că restanțele s-au adunat deja, un 

lucru e cert: nopți pierdute, cafele și energizate, lucru în bibliotecă și emoții. Iată 

cum am defini pe scurt, noțiunea de sesiune. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIETENII ȘI COLECTIV 

 

          La început de an, un domn profesor ne-a spus că cel mai important lucru de 

bifat în timpul facultății, dincolo de studiu și învățat, e să ne distram. Un student cu 

adevărat bun, va fi acela care va menține balanța studiu-distracție echilibrată. 

Pe lângă toate experiențele noi, de-a lungul acestui semestru, cele mai notabile sunt 

prieteniile legate. Fie că vorbim de grupuri restrânse, fie că ne referim la subgrupe 

sau chiar la întregul an, TCM-ul a dat dovadă de sprit de colegialitate, a reușit să se 

mobilizeze ca grup atunci când situația a impus acest lucru și mai presus de toate, 

am reușit să cream prietenii care, probabil, se vor păstra mulți ani de acum încolo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pentru răbdarea de a citi până la capăt, vă  mulțumim în numele întregului 

TCM! 
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