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 Mă numesc Iulian Alexandru Popa, m-am născut în comuna Călinești, 
iar liceul l-am făcut în Pitești, la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima, unde am 
intrat la profilul Construcții și Instalații Publice. Am făcut 5 ani de liceu, 
pentru că am intrat și la Școala de arte și meserii (SAM). 
 Pe timpul verii, mai lucram în construcții pentru un ban în plus. În 
anul 2013, am promovat examenul de Bacalaureat, urmând doi ani în care 
am ajut grijă de fratele meu mai mic, pentru că ai mei nu își permiteau o 
bonă. 

 În anul 2015 m-am angajat ca muncitor necalificat la SC. Radic STAR 
SRL, unde făceam comenzile de carne pentru lanțul de supermarketuri 
PROFI, unde am lucrat doar o lună. În același an, la o lună diferență, m-am 
angajat la o firmă în domeniul construcțiilor, de unde am fost detașat cu 
locul de muncă în Belgia, unde puneam fațade de lambriu pe blocurile dintr-
un cartier rezidențial. 
 Întors în țară, după două luni de zile m-am angajat la SC. 
Componente Auto SA din Topoloveni, pe post de muncitor necalificat, iar 
după o lună de pregătire, am fost calificat la locul de muncă, ca și operator 
mașini-unelte, în secția Unicat, unde se prelucrează piese unicat, ca de 

exemplu: roți dințate, arbore cotit, poansoane, plăcuțe, etc. 
 La un an de muncă în secție, având un salariu cu care mă puteam 
întreține, mi-am propus să mă înscriu la Facultatea de Mecanică și 
Tehnologie, pentru a putea avansa în firma în care lucram.  
 După trei ani la firmă și doi ani de facultate, mi-am luat inima în dinți 
și am vorbit cu superiorul meu dacă există vreo posibilitate și pentru mine 
de avansare. După câteva negocieri și teste, mi-au propus un loc în 
Departamentul Tehnic, pe care l-am acceptat. Aici lucrez și în ziua de astăzi 
și mă ocup cu preluarea, normarea și lansarea de noi comenzi. 
 Acum sunt în anul 4 la specializarea inginerie economică industrială.  

 Dar nu vreau să mă opresc aici. După terminarea facultății, obținând 
diploma de inginer, țintesc un loc mai înalt în firmă, și poate, într-o firmă 
multinațională și chiar și un master. 
 Beneficiile profesionale pe care eu consider că le-am obținut până 
acum sunt: 

 îmbunătățirea nivelului meu de calificare, 
 dezvoltarea competențelor mele profesionale, 
 creșterea oportunităților de accesare a altor posturi și de 

avansare în cadrul pieței muncii, 
 asigurarea stabilității postului,  

 creșterea accesului la metode alternative moderne de formare 
continuă. 


