
            Ma numesc Adrian Ciobanu, sunt absolvent al Facultatii de Mecanica si Tehnologie, 

specializarea ¨Tehnologia Constructiilor de Masini¨,  generatia 2006.  

Un an mai tarziu, in 2007 am absolvit cursurile de Master, specializarea ¨Managementul Calitatii¨.  

Ma simt onorat si norocos pentru ca, in acesta facultate am intalnit o echipa minunata de 

cadre didactice care au fost deopotriva profesori, familie, indrumatori si prieteni.  

Vreau sa va multumesc tuturor pe aceasta cale, pentru devotamentul dumneavoastra pe care 

l-ati aratat studentilor pe toata perioada studentiei. 

Aici in scoala, ati reusit sa ne invatati pe langa materiile importante care ne-au folosit in 

cariera, ci si orientarea catre o gandire structurata, clara, logica si ne-ati dat curajul in anii care au 

urmat sa avem ambitii inalte deoarece ati pus o baza solida in timpul facultatii. 

Vreau sa mentionez si experienta practica pe care ne-ati oferit-o in stagiile de practica din 

timpul facultatii, prin colaborarea stransa cu Automobile Dacia si cu alti furnizori de renume.  

Aceasta experienta a fost extrem de benefica, ne-a ajutat sa intelegem aplicabilitatea 

cunostintelor teoretice invatate si ne-a dat oportunitatea alegerii unui inceput profesional in companii 

cu prestigiu. 

Va multumesc inca odata si ori de cate ori voi avea ocazia  o voi face, pentru ca ati pus baza 

formarii mele profesionale,  sunteti parte din realizarile mele, la acest moment fiind angajat al 

companiei , Martur Automotive Seating and interiors/ Producator scaune pentru industria auto, unde 

activez ca Manager calitate. 

Va spun cu sinceritate si emotie ca o parte dintre dumneavoastra ati fost mai mult decat 

profesori, ati fost o familie si acest lucru ma face sa simt bucurie, mandrie dar si dor de anii facultatii. 

Aceasta facultate a fost si va ramane o perioada minunata a vietii mele, pe care o voi pastra 

mereu cu drag si daca as da timpul inapoi, as face aceeasi alegere.  

Va doresc zile senine si putere de munca, astfel incat sa insuflati si generatiilor urmatoare 

pasiunea pentru meseriile pe care le vor alege in viata, asa cum ati facut cu generatia mea ! 

 

 

Cu drag, 

Adrian Ciobanu 

 

 

 

 

 


