WORKSHOP ORGANIZAT DE DFMI ȘI ITA CU
PARTICIPARE DIN MEDIUL DE AFACERI
Departamentul de Fabricație și Management Industrial (DFMI) din cadrul Facultății de
Mecanică și Tehnologie împreună cu Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA) au organizat joi, 19
noiembrie 2015, un Workshop în spațiul primitor și generos oferit de Biblioteca
Universității, corpul I, etajul 1. Evenimentul a început la ora 12,30 și s-a încheiat
după ora 16. Manifestarea științifică a fost cuprinsă în programul Ziua cercetătorului
și proiectantului din România. Acesta este al treilea Workshop organizat la inițiativa
DFMI și face parte din domeniul de cercetare intitulat Fabrica virtuală – o interfață
între universitate și industrie, primul Workshop având loc în toamna anului 2013, iar
cel de-al doilea în 2014. Tema Workshop-ului din acest an a fost Performanță și
inovație în formarea profesională.
Lista participanților cu teme de dezbatere diverse și incitante în același timp și
care s-au încadrat în tematica propusă a cuprins - pe de o parte – cadre didactice din
cadrul FMT din cele 2 departament, DFMI și DAT (Departamentul Autovehicule și
Transporturi), iar pe de altă parte reprezentanți ai unor firme de top din industria
constructoare

de

mașini

–

RENAULT

ROUMANIE,

LEONI,

DRAEXLMAIER,

FAURECIA.
Din partea FMT au participat în total 9 cadre didactice – 7 din DFMI respectiv:
conf. dr. ing. Alin RIZEA, conf univ. dr. Gabriela PLĂIAȘU, s.l. dr. ing. Monica
IORDACHE, s.l. dr. ing. Daniel ANGHEL, s.l. ing. dr. ec. Ancuța BĂLTEANU, s.l. dr.
ing. Constantin ONESCU, as. drd. ing. Tatiana GEORGESCU – și 2 din DAT
respectiv: prof. univ. dr. ing. Tiberiu MACARIE și prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE.
De asemenea, din partea ITA a participat Amalia DUȚU și Daniel AHGHEL care este
și Directorul ITA.
Mediul de afaceri a fost reprezentat de: Corina NIȚULESCU – din partea
Renault

Roumanie,

Mădălina

SECEANU

–

din

partea

LEONI,

Daniela

CIURCIUVOIANU – din partea DRAEXLMAIER, Ramona SMINCHISE – o fostă
absolventă a specializării IEI din cadrul DFMI, acum reprezentantă a FAURECIA.
Organizatorul întregului eveniment, dl. Daniel ANGHEL a asigurat și partea de
moderare, iar la finalul manifestării a oferit Diplome participanților.
Față Workshop-ul precedent – cel din 2014 - când au participat doar cadre
didactice din DFMI și doar 2 firme – CAELYNX Europe și RENECOMTECH – cu un
total de 10 lucrări susținute, ediția 2015 a reușit să aducă și participanți din al doilea
departament al FMT – respectiv DAT – și un număr de 4 mari firme, cu un total de 14
lucrări susținute.

