
 

 

Confidential C 

Buna ziua, 

 

   Numele meu este Marincei Florin Catalin si ma numar printre absolventii Facultatii de Mecanica si 

Tehnologie, din cadrul UPIT, specializarea T.C.M.. 

In cele ce urmeaza am sa enumar pasii pe care i-am parcurs pana a ajunge in sânul acestei facultati, 

de care sunt mândru, dar si cei facuti dupa absolvire. 

  In perioada 1997-2001, am fost elevul Colegiului Economic “Maria Teiuleanu” din Pitesti. Desi initial 

visam la o cariera de economist pentru ca asa era la moda, destinul m-a indreptat catre inginerie si 

acest lucru nu l-am regretat niciodata. Am descoperit lumea tehnica odata cu admiterea in 2001 la 

facultatea de mecanica si tehnologie. Trecerea de la economie la inginerie nu a fost usoara, fiindu-mi 

greu cu adaptarea in primii doi ani, dar combinatia cred ca este castigatoare tinand cont ca inginerii 

de azi au nevoie de serioase cunostiinte economice. Acest lucru este demonstrat si de faptul ca 

majoritatea managerilor de succes din lume sunt ingineri la baza. 

  Perioada de studentie s-a intins pe 5ani, intre 2001-2006 si va pot spune ca am petrecut clipe 

minunate in cadrul colectivului de profesori si studenti. In 2006 am ramas in sânul acestei facultati, 

urmand timp de 1 an masterul Stiinta si Tehnologia Materialelor, un master cunoscut si apreciat prin 

prisma faptului ca este un master international, master care ofera dubla diploma, româna si 

franceza. Stagiul de pregatire al disertatiei masterului, l-am realizat in laboratoarele INSA Lyon. 

  Datorita stagiilor de practica oferite studentilor de catre Renault Romania, in anul 2005 am luat 

contact cu actualul meu loc de munca si anume Uzinele Dacia de la Mioveni. Dacia Groupe Renault a 

sustinut si sustine facultatile de inginerie, astfel pregatindu-si un viitor sigur, cu oameni formati si 

competenti. Am inceput lucrul efectiv ca inginer in uzina in anul 2006, dupa absolvirea facultatii, iar 

pana astazi am indeplinit diferite functii pe trei perimetre diferite. Am fost pe rand , geometru 

proces sudura sasiuri, responsabil afacere si geometru proces sudura esapament, conceptor proces 

sudura sasiuri, iar astazi sunt pilot proiecte pentru liniile noi de sudura traversa plansa de bord.  

   In tot acest timp am ramas apropiat facultatii noastre, luand contact cu o parte din cadrele 

didactice din timpul facultatii si de-a lungul unui curs de formare continua organizat de Renault 

Romania, in colaborare cu UTC Compiegne si mai multe universitati romanesti, printre care si UPIT. 

Acest modul se numea Ingineria Proiectelor Auto, iar astazi s-a transformat in master sustinut de 

Renault Romania.  

    De asemenea am fost onorat sa particip la festivitatea organizata de Facultatea de Mecanica si 

Tehnologie cu ocazia implinirii a 50 de ani de existenta. A fost foarte emotionant sa reintalnesc fostii 

dascali si atmosfera studenteasca, in ciuda faptului ca eram prezente 4 generatii diferite.  

   Nu ezitati sa urmati aceasta facultate, deoarece ingineria a fost este si va fi la moda, ea stand la 

baza dezvoltarii societatii, in orice domeniu : industrial, medical, sportiv etc… Nu cred ca exista un 

lucru folosit de noi zilnic care sa nu fi avut contact cu ingineria. 

   In incheiere vreau sa multumesc facultatii noastre si cadrelor didactice pentru ca au participat activ 

la formarea personala si profesionala a mea si a multor alte generatii! 
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