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Aș spune că sunt … cineva care este capabil să controleze o situație, mai degrabă decât cineva 

care se lasă controlat de situație. 

Cunoașterea avantajelor proprii presupune identificarea punctelor forțe și motivaționale. 

Cunoașterea lor este esențială pentru a ne asigura succesul şi continuitatea în etapele de evoluție 

profesională.  

După clasele V-Vlll, am optat spre Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, cu specializarea 

Tehnician transporturi. Ideea de a urma și o facultate cu aceeași specializare a venit după obținerea 

rezultatului favorabil la examenul de bacalaureat. 

În prezent, urmez Facultatea de Mecanică și Tehnologie de la Universitatea din Pitești, la profilul 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini. 

Totodată, sunt și angajat la Automobile Dacia SA, ocupând funcția de leadership în Departamentul 

Turnătorie-Aluminiu. Aici am ca îndatoriri organizarea unui grup de 20 de operatori pe mașinile de turnare. 

Sunt angajat la această firma din anul 2017, funcția obținând-o în decursul primului an de serviciu, dând 

dovada că sunt o persoană ce caută mereu progresul în evoluția personală. 

Odată ce am identificat elementele importante în dezvoltarea carierei, următorul pas presupune 

stabilirea obiectivelor personale, atât pe termen lung cât și pe termen scurt, a căror îndeplinire ne va 

conduce spre funcția dorită. 

Urmând această facultate, tind ca și cariera mea în această firmă să nu se limiteze numai la cei 20 

de angajați ce îi am acum în subordine, ci tind către un post cu mult mai multe responsabilități și îmi 

doresc că echipa mea să crească o dată cu mine. Atu-ul meu principal în momentul de față este 

"comunicarea" tuturor problemelor dar și a ideilor noi ce apar pe parcursul proiectelor desfășurate în 

cadrul echipei, pentru a aduce un raport considerabil în industria automobilelor. 

Dezvoltarea personală este o urmărire conștientă a unei evoluții personale, prin extinderea 

conștiinței de sine, de cunoaștere și îmbunătățire permanentă a abilitaților personale.  

Dezvoltarea profesională și personală reprezintă un proces ciclic. Ea începe cu autocunoașterea, 

continuă cu planificarea și elaborarea unei strategii de atingere a obiectivelor fixate, apoi continuă cu 

îmbunătăţirea permanentă a abilitaților ce ne ajută la atingerea scopului. 


