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Când eram elevă în ultimele clase ale colegiului, mereu mă gândeam la specializarea pe care mi-o voi 

alege la facultate. Îmi plăcea economia, matematica, cochetam chiar și cu desenul, erau multe elemente care 

se legau pentru o alegere inspirată.  

Am zis să mă provoc, să nu continui tot studii strict economice, ci să combin cu partea de inginerie, 

mecanică și tehnologie. Suna bine, suna a ceva complicat, dar care te scoate din zona de confort. Pentru mine, 

reprezenta un nou domeniu pe care abia așteptam să-l experimentez. Și așa am făcut, mi-am ales locul pe 

care l-am vrut, alegând cu mintea și inima, nu la presiunile sau sfaturile celor din jur, ci în concordanță cu 

visele și aspirațiile proprii, adică cu propriile valori. 

Așa am ales programul de studii de licență Inginerie Economică Industrială, un program complex, cu 

noțiuni atât de economie cât și de inginerie, perfect pentru o carieră strălucită în inginerie. Am absolvit acest 

program de studiu așa cum știu eu cel mai bine, având onoarea de a fi ,,Șefă a promoției 2015-2019 IEI". 

Ce fac acum?  

Îmbin. Ce îmbin?! Finalizarea studiilor de licență au venit cu o nouă provocare și anume, postul de 

Analist Supply Chain în cadrul companiei Segula Tehnologies. 

Pentru a ajunge aici, drumul a fost presărat de experiențe inedite. În februarie 2017, m-am alăturat 

echipei Euro Auto Plastic Systems (EuroAPS), respectiv celei din departamentul de producție. Pe scurt, 

EuroAPS este cel mai important furnizor de repere de mase plastice pentru clientul Renault-Dacia.  

Aici, am aparținut Departamentului de producție - secția de Injecție, care este o unitate autonomă, cu 

domeniu de activitate injecția de mase plastice (bări, planșe, bord, panouri de ușă și alte piese mici ce intră în 

componența acestora în urma asamblării). 

Postul pe care l-am ocupat a fost de ,,student stagiar" și fiind un mediu dinamic, activitățile mele 

curente au fost variate, de la înregistrarea pieselor produse și evidența acestora, la plasarea de comenzi către 

furnizori pentru departamentul meu și chiar calculul indicatorilor zilnici. 

În prezent, mă ocup de aprovizionarea de piese prototip pentru autovehicule, ținând o strânsă 

legătură atât cu furnizorii, cât și cu responsabilii magaziilor companiei. Totul se desfășoară în limba franceză, 

fapt ce a reprezentat un avantaj pentru mine, eu efectuând pe parcursul anului 2 de licență un stagiu de 5 luni 

Erasmus la Universitatea Lorraine din Metz, Franța, unde mi-am îmbunătățit cunoștințele de limba franceză și 

am acumulat foarte multe cunoștințe educaționale și culturale. 

Mă numesc Roxana Petrică și sunt studentă în anul I la Facultatea 

de Mecanică și Tehnologie, Programul de studii de masterat 

Managementul Logisticii. 

Cum de am ajuns aici? 

În urmă cu 4 ani, absolveam Colegiului Economic ,,Maria 

Teiuleanu" - Pitești, promoția 2011-2015, Specializarea Economic, 

respectiv Tehnician în activități economice. Această instituție de 

învățământ mi-a oferit o perspectivă economică, antreprenorială și 

managerială pe termen lung, necesară atât în viața personală, dar mai 

ales în cea profesională. Îmi plăcea domeniul, mă descurcam excelent, 

aspect ce s-a observat în performanțele acumulate pe parcurs, 

culminând cu onoarea de a fi ,,Șefă a promoției 2011-2015". 


