Lista instituţii / societăţi – Locuri de practica 2016
Nr.
crt.

Domeniul de activitate

Nume instituţie / societate

Adresa

Este cel mai mare producator european de electrozi

Locuri de practica

4

de sudare si cea mai importanta fabrica de electrozi
din Grupul AIR LIQUIDE Welding. Furnizor de

1.

DUCTIL SA

solutii complete de sudare si taiere.

Aleea
Industriilor,
nr.1, Buzău

IS - 4
Fara recrutare
Inscrierile de fac la cadrul didactic responsabil
de practica

Proiectare, dezvoltare, productie, comercializare si
service

pentru

produse

destinate

5

instalatiilor

Departamentele: Cercetare Proiectare si
Scularie

tehnologice de distributie si masurare a energiei
electrice.
Executia de instalatii de electroalimentare, relee si
subansamble auto, elemente si echipamente de
automatizare, si produse militare.
Executia de matrite de injectie mase plastice si
cauciuc si matrite de deformare plastica la rece

Calea Rahovei
ELECTROMAGNETICA (stantare, indoire, perforare, tragere, ambutisare,
nr.266-268,
sct.5
2.
formare la cald/rece, imprimare); executia de
SA
Bucureşti
tratamente termice si termochimice.

Executia de elemente si echipamente de conectica

Alina Popa
alina.popa@electromagnetica.ro

destinate retelelor de telecomunicatii; terminale si
echipamente

de

telecomunicatii;

bobinaj

Trimiteti CV la urmatoarea adresa cu
mentiunea stagii practica:

fin;

containere si confectii metalice.
Montaj, punere in functiune, asistenta tehnica si
service pentru produsele proprii.
Productia de energie electrica din surse regenerabile
si furnizarea de energie electrica.

3.

DOOSAN IMGB S.A.

Soseaua Berceni
nr 104, Sector 4,

4 locuri
Inscrierile de fac la cadrul didactic responsabil

Bucharest,
041919,
Romania

de practica

23

4.

HESPER

Principalul producator de aparatura hidraulica si
tehnica de securitate mecanica din Romania: pompe
si motoare cu roti dintate, servodirectii, motoare
orbitale, instalatii hidraulice si pneumatice pentru
centrale nucleare, etc.

Str. Dr.
Constantin
Istrati nr. 1,
sector 4,
Bucuresti,
040542,
Romania

Compania Timken este un lider global în producția

17

de rulmenți, oteluri aliate, precum și componente și

TCM - 7
MUSP - 1
IS - 1
IMC - 2
ISI – 1
IE - 1
IEI - 1
ROB – 2

ansambluri conexe. Timken produce si otel de inalta
calitate.

5.

TCM – 12
MUSP – 6
IMC – 3
LI – 2

Str. dr. Ghe.
Petrescu nr.25
Ploieşti

SC TIMKEN ROMÂNIA
SA

Trimiteti CV la urmatoarea adresa :
E-mail: mihail.stoicescu@timken.com
Deadline for submitting your application: 13th
May 2016.
Vezi site IMST:
http://www.imst.pub.ro/Upload/Jobs/20152016/Summer_intenship_Timken.pdf
Fabricarea utilajelor pentru foraj, extractie si
constructii.

6.

SC CAMERON
ROMANIA SRL

Cameron

este

un

important

furnizor

de

echipamente, sisteme si servicii pentru industria la

8
Str. B.P.
Hasdeu,
Câmpina si
Ploieşti

nivel mondial de petrol si gaze

7.

SC EUROSIC SA

Proiectarea şi fabricarea şi furnizarea de tablouri

Str. Fabricii, nr.
46C, sct.6

Trimiteti CV la urmatoarea adresa cu
mentiunea stagii practica:
HR.Cameron-Romania@c-a-m.com
NU

electrice

de

joasă

tensiune

si

de

tablouri

Bucureşti

personalizate de joasa tensiune.
Combinând cele mai recente tehnologii disponibile
în prezent, EUROSIC SA construieşte tablouri
electrice pentru toate domeniile de activitate.
Constructii navale

4 (maxim 8)

Se pot construi nave complet echipate : barje, nave
maritime, 85m, 108m, 110m, şlepuri Europa II ,

IS
IMC

poduri ponton, ambarcatiuni de agrement etc.
Tehnologiile de elaborare includ procedee cum ar fi:

8.

SC SHIPYARD ATG
GIURGIU SRL

strunjire, taiere, rectificare, gaurire, prelucrari
mecanice pe masini cu comanda numerica comanda,

Str. Portului nr.2
Giurgiu

(se ofera cazare gratuita in garsonierele din
caminele santierului)

sau sudare oxi-gaz pe masini de sudat automate,
procedee de sudare MIG-MAG, deformari plastice,

Fara recrutare. Inscrierile se fac la profesorii
coordonatori de practica

sablare, vopsire si altele.

Este o unitate performanta de producere si

20

asamblare turbosuflante pentru motoare destinate
autoturismelor precum si sisteme de racire si

Trimiteti CV la urmatoarea adresa cu
mentiunea stagii practica:

sisteme de propulsie pentru masinile de competitie –
raliu.
Este un furnizor de top de echipamente electronice

nicoleta.dogaru@honeywell.com

pentru aviatie, motoare, sisteme si solutii pentru

9.

SC HONEYWELL
GARRETT

aviatia civila si militara.
Aceste materiale includ fluorocarburi, diverse
pelicule, fibre de inalta performanta, reactivi si
substante chimice pentru laboratoare, compusi
intermediari,

aditivi,

substante

luminiscente,

materiale pentru electronica. Honeywell furnizeaza
aceste materiale in forma pura si ultrapura pentru
aplicatii

din

domeniul

telecomunicatiilor

si

Bd. Iuliu Maniu
244a, Bucureşti

echipamentelor

electronice,

in

industria

producatoare de autovehicole, in echipamente
pentru automatizari, in agricultura si industria
farmaceutica.
FEDERAL-MOGUL

MOTORPARTS

produce

10
TCM
IMC
ISI

plăcuţe de frână şi componente pentru sisteme de
frânare destinate producătorilor de echipamente
originale şi pieţei pieselor de schimb pentru
autoturisme, camionete, vehicule comerciale, căi
ferate, precum şi alte aplicaţii industriale.

10.

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS

Ploiesti Parcul
Industrial Vest,
Str. Washington,
107025,
9AricestiiRahtivani, 10
Jud. Prahova,
tel.

Trimiteti CV la urmatoarea adresa cu
mentiunea stagii practica:
andreea.toma@federalmogul.com

Mai multe informatii regasiti la adresa de mai
jos:
http://www.imst.pub.ro/Upload/News/2016/FM
Motorparts_ANZ-A4-Graduate-Program.pdf

Servicii globale de suport, incluzând servicii la nivel
european și mondial, din domeniul Financiar,

11.

SC HONEYWELL
SERVICES

Inginerie, Resurse Umane, Calitate, Managementul
Clienților, IT.

10
Str. George
Constantinescu,
nr.3, intrarea A,
et.5, Bucuresti

Este o companie ce ofera servicii de: transport si
logistica automobile, stocare, pregatire pentru

12.

SC GEFCO ROMÂNIA
SRL

Bd. Dimitrie
Pompei nr.9-9A,
servicii de logistica si depozitare, transport rutier de clădirea 24, et.5,
Bucureşti
marfuri, transport maritim si aerian.
distributie si distributie efectiva de automobile,

Trimiteti CV cu mentiunea stagii practica si
departamentul pentru care aplicati la urmatoarea
adresa:
Liviu.Zamfir@Honeywell.com

4
2 IMC
2 LI
Trimiteti CV cu mentiunea stagii practica la
adresa:

Alina.MANEA@gefco.net
Pirelli, al cincilea producator de anvelope din lume,

12

este lider in vanzari pe segmentul premium
ingloband tehnologie de varf.
Este o companie orientata spre cercetare si

13.

PIRELLI TYRES
Romania SRL

–

Soseaua
Draganesti,
35 produselor si serviciilor de inalta calitate si
230150 Slatina –
tehnologie, precum si impactului redus asupra
jud. OLT,
mediului inconjurator.
Romania
dezvoltare

acorda

o

importanta

deosebita

Departamente:
Calitate 2
Mentenanta 2
R&D 2
Logistica 1
Inginerie industriala 2
Productie 2
Alte departamente de definit 1

Trimiteti CV cu mentiunea stagii practica la
adresa:
http://www.pirelli.ro/cariere
Conventie de practica semnata cu Politehnica

14.

15.

16.

Str Horia,
Closca Si Crisan
Nr.83-105,
Otopeni Ilfov

PHILIP MORRIS
ROMANIA SRL

APA NOVA Bucuresti

SC PROMEX SA
BRĂILA

Apa Nova Bucureşti (societate ce face
parte din Grupul Veolia) are principal
obiect de activitate gestiunea serviciilor de
alimentare cu apă și de canalizare pe
teritoriul Municipiului Bucureşti

Execută echipamente în domeniul
construcțiilor de mașini, incluzând
execuție de construcții metalice sudate,
piese turnate, piese forjate, prelucrări
mecanice simple și complexe, tratamente
termice, sablare, vopsire, montaj, probe

Trimiteti CV cu mentiunea stagii practica
Vezi site-ul facultatii:
http://www.imst.pub.ro/Upload/Jobs/20152016/flyer_stagiu_practica.pdf
15

Str. Aristide
Demetriade nr.
2, sector 1,
Bucureşti

ISI
IMC
Fara recrutare.
Inscrierile de fac la cadrul didactic responsabil
de practica.

10
Str. Industriei
nr.17,
Brăila

3 TCM
2 MUSP
2 NSN

de funcționare, ambalare și livrare.

1 LI
1 IMC
1 IS
Fara recrutare.
Inscrierile de fac la cadrul didactic responsabil
de practica.

4
2 TCM
2 MUSP
17.

ROTEC BUZAU

Produce echipament tehnologic pentru
BUZAU, str.
industria chimică, industria petrochimică, Aleea Indusrtiei;
industria
metalurgică
și
industria
nr. 12, cod
cimentului
poştal 120068,

Trimiteti CV cu mentiunea stagii practica la
urmatoarea adresa:
ioana.adochitei@rotec.ro

18.

19.

20.

VIMETCO ALRO
Slatina

Alro SA este cea mai mare companie
producătoare de aluminiu din Europa
Centrală şi de Est (exceptând Rusia). Alro
SA reprezintă astăzi una dintre cele mai
mari companii din România. Capacităţile
de producţie a aluminiului primar se află în
Slatina şi cuprind o secţie de electroliză,
capacităţi de prelucrare, laminoare la cald
şi la rece şi o secţie de extrudate.

ALUM TULCEA

Este singura rafinărie de alumină din
România, cu o producţie medie de 500.000
tpa. Cea mai mare parte a aluminei
fabricate la Tulcea este utilizată de Alro,
pentru producerea aluminiului

SC GENTLAB SRL

5
Str. Pitesti
nr.116
Slatina, Jud Olt,
cod postal
230048

Fara recrutare.
Inscrierile de fac la cadrul didactic responsabil
de practica.

2
82 str, Isaccei,
nr. 82, Tulcea,
jud. Tulcea
Romania

Bd. Maniu Iuliu,
Este o companie de dezvolatre si testare
7, Bucurestisoftware.
Sector 6,
Bucuresti,
061072

Fara recrutare.
Inscrierile de fac la cadrul didactic responsabil
de practica.

2
IMC

Diverse

21.

FEPER S.A.
Sisteme de blocare usi/ferestre

22.

ASSA ABLOY
Reconditionare/reumblere cartuse imprimante laser

23. TURBON Romania SRL

24.

ABB SRL

ROBITAL INDUSTRIAL
SUPPLIER SRL
25.

26.

ROBOTSNET
CONSULTING SRL

orice marca
Grupul Asea Brown Boveri este lider mondial în
tehnologiile energetice și de automatizări. Furnizor
de produse si sisteme energetice, sisteme de
acţionare electrica, solutii de automatizări discrete şi
produse de joasa tensiune. Lider mondial in
furnizarea de solutii de automatizare industriala,
roboti industriali si sisteme de productie robotizate.
Promoveaza cele mai moderne tehnologii in
domenii ca: roboti industriali, linii de productie
automate, echipamente si masini de ambalat,
insacuit si paletizat, solutii tehnice de modernizare a
fluxurilor de productie, precum si componente
industriale de cea mai inalta calitate. Implementeaza
cele mai moderne tehnologii prin integrarea
celulelor flexibile de productie cu roboti industriali
Kawasaki si Toshiba Machine.
Distribuitor si integrator al produselor Fanuc in
Romania, compania pune la dispozitia clientilor
solutii robotizate de inalta tehnologie in aplicatii de
sudura, manipulare, vopsire, debavurare, finisare,
software, solutii de vopsire profesionala, o gama
completa de motoare si convertizoare de frecventa.

TOP METROLOGY SRL Este distribuitorul exclusiv in Romania al companiei

27.

NIKON Metrology. Furnizor si integrator de
echipamente metrologice: echipamente pentru
masuratori cu sisteme optice si cu laser in volume
mari (sisteme de urmarire cu laser), sisteme de
aliniere tip iGPS, sisteme de scanare digitizare 3D
tip laser radar, masini de masurat in coordonate 3D,
brate poliarticulate 3D, scanere laser, microscoape
industriale,
microscoape
metalografice,
stereomicroscoape, microscoape 3D, proiectoare de

Str Dimitrie
Pompei No 8
Sector 2
Blvd Preciziei
Sector 6
Oltenita Blvd 1
Decembrie No2
Calea Floreasca
169A, Corp A,
Floreasca Business
Park, Etaj 5, Sector
1, Bucuresti
Bd-ul Biruintei
189. (DN3 km
13+800) cod postal
077145 Pantelimon,
Ilfov

Bulevardul Iuliu
Maniu nr. 562,
Sector 6, cod postal
0161129, Bucuresti,
Blvd. Iuliu Maniu
Nr.7-11, Sector 6,
Bucuresti

Conf. Alexandru ARMEANU
Recrutare 2-3 studenti legatura cu ing.
Turbatu
Conf. Alexandru ARMEANU
Recrutare 5-8 studenti de catre directorul de
resurse umane Emilia Stancu
Conf. Alexandru ARMEANU
Recruteaza 1-3 studenti legatura cu dir HR
dna. Dima
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
4 locuri - completate 2016
(4 Robotica)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
4 locuri - completate 2016
(4 Robotica)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 locuri - completate 2016
(2 Robotica)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
6 locuri - completate 2016
(6 Robotica)

28.

29.

30.

SC GRENBAU
TEHNOLOGIE SRL

ARCTIC SA

SC INTRAROM SA

profile, autocolimatoare, masini cu raze X, masini
multi-senzor si sisteme modulare de fixare.
Distribuitor unic in Romania pentru masini unelte si
centre de prelucrare Makino si roboti industriali
Nachi.
Distribuitor pe piata romaneasca pentru masinile
unelte cu comanda numerica cu 3, 4 si 5 axe CN
produse de firmele OKUMA, Citizen, Brother.
Furnizor de produse de inalta tehnologie in
domeniul prelucrarilor prin aschiere, pe langa
masini unelte si centre de prelucrare compania este
si furnizor de scule, dispozitive si accesorii ale
masinilor unelte cu comanda numerica in scopul
asigurarii unei echipari tehnologice complete pentru
utilizatorii de masini unelte cu comanda numerica.
Firma a promovat in Romania un sistem unic de
service prin remote control, ce permite inginerilor
firmei sa identifice si sa rezolve problemele parute
in exploatare fara a fi necesara deplasarea la client.
Arctic este cel mai mare producator de produse
electrocasnice din Romania. Gama de produse
fabricate include aparate frigorifice, masini de
spalat rufe, aragaze, hote , masini de spalat vase etc.
Procesele de productie beneficiaza de un nivel
ridicat de automatizare incluzand linii flexibile de
fabricatie complet automatizate, masini de injectie
mase plastice in matrita, masini si echipamente
industriale automatizate de termoformare, linii de
asamblare montaj semiautomatizate si mixte (cu
manipulatoare si cu operatori umani) celule si
sisteme de productie robotizate, multiple facilitati
de automatizare a fluxurilor de productie.
INTRAROM este specializat în furnizarea de
soluţii, produse şi servicii în următoarele sectoare
principale
ale
tehnologiei:
telecomunicaţii,
administraţie publică si e-guvernare, bănci si
finanţe. Compania dispune de o infrastructura de
productie ultramoderna destinata in principal pentru
productia de PCB echipate cu componente
electronice, controlere industriale, echipamente de
telecomunicatii radio, etc. incluzand linii
tehnologice cu roboti si echipamente industriale cu
CNC pentru plantare componente electronice pe
PCB, statii de lipire in val, linii de asamblare mixte
(semiautomatizat si cu operatori umani), statii de
inspectie si testare automatizata, standuri de testare
electronica si climatica a produselor etc.

Bdul Libertatii nr
12, Bl 113, sector
4, 040129 Bucuresti

Str. 13 Decembrie
nr. 210, DJ 401A
12, Găești, cod
postal 135200 Jud.
Dambovita

Str. Fabrica de
Glucoză nr.17, sct.
2, Bucureşti

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 locuri - completate 2016
(1 Robotica + 1 MUSP)

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
11 locuri - completate 2016
(6 Robotica + 3 IMC + 1 ISI + 1 TCM)

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
9 locuri - completate 2016
(6 Robotica + 3 IMC)

SAINT-GOBAIN GLASS
SA

31.

32.

33.

SC ADA COMPUTERS
SRL

EXCENT DEFI
ROMANIA SRL

SIMEROM SA
34.

Lider mondial in furnizarea de materiale inovative
pentru constructii. Oferă o gamă largă de tehnologii
inovatoare cu privire la trei tipuri principale de
materiale: ceramice, polimeri performanţi şi ţesături
de sticlă. In domeniul produselor din sticala plana
produce o gamă larga de produse extreme de
eficiente în ceea ce priveşte reducerea consumului
energetic, protecţia mediului, siguranţa, confortul şi
estetica. Procesele de productie sunt complex
automatizate beneficiind de solutii robotizate,
monitorizare procese de productie specifice pt. foi
de sticla, mentenanata preventiva si activa sisteme
tehnice de ultima generatie complex integrate.
ADA Computers este de peste 20 ani cel mai
important partener al grupului Siemens Industry
Software din Romania. Compania ofera Soluțiile de
proiectare, simulare digitală a fabricației și gestiune
a datelor Computer Aided Design (CAD), Computer
Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided
Engineer (CAE), Product Data Management (PDM)
construite pe standarde deschise pentru a permite
integrarea între aplicațiile din portofoliul Siemens
Industry Software, precum și cu datele existente în
alte sisteme și aplicații third party. Se oferă
companiilor soluţii software pentru managementul
ciclului de viață al produsului, integrate cu servicii
complete, esenţiale pentru dezvoltarea oricărui
produs: planuri de orientare, recomandări strategice
de acțiune, soluții adaptate și personalizate
dinamicii organizaționale, având ca scop principal,
optimizarea productivității și a eficienței fabricatiei.
Filiala locala a Grupului Excent ( de origine
franceza), cu o prezenta internationala in continua
expansiune (Franta, Maroc, USA) compania este
specializata in servicii de inginerie, proiectare,
consultanta tehnica si managementul afacerilor in
procesul industrial pentru diverse sectoare de
activitate: aeronautica, automobile, naval, feroviar,
energie. Furnizor de proiecte «la cheie» integrand
toate etapele tehnice de proiectare, conceptie,
proces, asistenta in productie, formare.
Parte a grupului Sime Group (Italia), compania
SimeROM ofera clientilor sai servicii complete de
inginerie precum si activitati conexe de
achizitionare a materialelor, fabricatie si gestionare
a procesului de executie pentru instalatii, acoperind
servicii de proiectare si design, de la nivel

Str. Varianta Nord,
nr. 61, cod postal
910053, Calarasi,
Jud. Calarasi,

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
6 locuri - 5 de completat 2016
(1 loc ocupat MUSP)
5 locuri libere (2 Robotica + 1 MUSP + 2 LI)

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
6 locuri - completate 2016
(6 Robotica)
Str. Sabinelor, Nr.
74, Bucureşti cod
postal 050854,
sector 6, Bucureşti

Bld. Regiei, Nr. 6B,
Cladirea 2, Et. 1,
Sector 6, Bucuresti

Splaiul
Independentei 319,
Ob 19-19a parter,
sector 6, Bucuresti

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 locuri - completate 2016
(2 Robotica)

Persoana de contact:
Prof. Adrian Nicolescu
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
7 locuri - completate 2016

35.

36.

ASSYSTEM ROMANIA
SRL

conceptual, la nivel de detaliu, in principal pentru
sectorul de petrol si gaze. Domeniile majore de
activitate internationala a companiei acopera
sectoarele industriale: Oil & Gas, Power generation,
Steam production, Chemical & Petrochemical
asigurand furnizarea de servicii in domeniile:
ingineriei mecanice si electrice, instrumentatiei,
controlului. Compania efectueaza activități în toate
disciplinele de inginerie: electrică, instrumentatie si
control, mecanice, care acoperă servicii care variază
de la studii conceptuale și de fezabilitate pentru
design de bază și de detaliu.
Compania este specializata in servicii de inginerie,
proiectare, consultanta tehnica si managementul
afacerilor in procesul industrial pentru diverse
sectoare de activitate: aeronautica, automobile,
feroviar etc. Furnizor de proiecte «la cheie»
integrand toate etapele tehnice de proiectare,
conceptie, proces, asistenta in productie, formare.

SEGULA Technology

Compania oferă soluții tehnice și economice
eficiente pentru a răspunde nevoilor clientilor din
industria constructoare de automobile, industria
navala sau din industria aeronautica.
Compania ofera solutii tehnice și științifice pentru
menținerea unor standarde înalte în domeniul
inovării.

37.

AKKA ROMSERV SRL

38.

HEWLETT PACKARD
(ROMANIA) SRL

Compania este specializata in servicii de inginerie,
proiectare, consultanta tehnica si managementul
afacerilor in procesul industrial pentru diverse
sectoare de activitate: aeronautica, automobile,
feroviar etc. Furnizor de proiecte «la cheie»
integrand toate etapele tehnice de proiectare,
conceptie, proces, asistenta in productie, formare.
Compania, cu sediul central in Bucuresti si
facilitatile de productie in Ploiesti. Hewlett-Packard
(Romania) SRL, opereaza ca subsidiara a Hewlett
Packard Enterprise Company (SUA). Hewlett-

(Robotica 3 + IMC 3 + IEI 1)
Alte informatii regasiti la adresa de mai jos:
http://www.imst.pub.ro/Upload/Jobs/20152016/SimeROM__Stagii_de_practica_2016.pdf

B-dul Iuliu Maniu,
nr. 7, corp B, sector
6, Bucuresti

Str. Stirbei Voda ,
nr. 26-28, (Union
Business Center II),
etaj 4, Sector 1, cod
postal 010113,
Bucuresti

Str. Delea Noua, nr.
2, etaj 1, cod postal
030925, Bucuresti

Str. Fabrica de
Glucoza 5B,
Sector 2, Bucuresti

Persoana de contact:
Prof. Adrian Nicolescu
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
5 locuri - completate 2016
(3 Robotica + 1 MUSP + 1 LI)
5 locuri - libere 2016
(sunt necesare cunostinte riguros
fundamentate pentru operare in mediul de
lucru CATIA V5)
Persoana de contact:
Prof. Adrian Nicolescu
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
5 locuri - completate 2016
(3 Robotica, 1 MUSP, 1 LI)
Alte informatii regasiti la adresa de mai jos:
http://www.imst.pub.ro/Upload/Jobs/20152016/Practica_SEGULA_TECHNOLOGIES_
CATIA.pdf
Persoana de contact:
Prof. Adrian Nicolescu
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
4 locuri - completate 2016
(3 Robotica, 1 MUSP)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006

39.

NXP ROMANIA SRL

40.

ELECTROZEP SRL

41.

SMARTBEAM SRL

EXPERT SERVICE
42. INTERNATIONAL SRL

43.

DUX ELECTRIC
PANELS SRL

Packard (Romania) SRL proiecteaza, dezvolta
solutii noi, face prospectiuni pe piata si furnizeaza
produse hardware, produse software, servicii si
suport tehnic pentru implementarea solutiilor de
tehnologia informatiilor in Romania.
Este unul dintre cele mai importante centre de
excelenţă tehnică, lider în inovare în regiunea
EMEA - Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.
Centrul de dezvoltare software din România
generează concepte şi soluţii patentabile pentru
tehnologii care contribuie la dezvoltarea continuă a
portofoliului de soluții NXP care adresează o
varietate de segmente ale pieței de semiconductoare.
Creaza și livreaza produse şi servicii software de
cea mai înaltă clasă pentru platformele NXP.
Reprezentant in Romania pentru distributia de
produse electronice Panasonic: sisteme de actionare
electrica,
senzori,
traductoare,
automate
programabile. Conceptie, implementare, punere in
functiune si asistenta tehnica pentru realizarea de
sisteme de automatizare industriale, inclusiv sisteme
de productie robotizate.
Companie cu capital integral romanesc, furnizor la
nivel european si mondial de echipamente de
productie
pentru
industria
optoelectronica
electronica si domenii high-tech (sisteme de
depunere in vid cu fascicul de electroni, prototipuri
de PCB echipate cu componenete electronice,
sisteme de actionare pentru pentru echipamente de
depunere in vid, controlere industriale, surse de
putere, sisteme de comanda de la distanta, firmare si
software pentru aplicatii industriale).
Companie cu capital integral romanesc, producator
de mobila, dispunand de utilaje echipamente cu
comanda CNC pentru prelucrări de componente din
industria lemnului.

Companie cu capital integral romanesc, producator
panouri si echipamente electrice, dispunand de
utilaje si echipamente pentru realizarea de produse
electrotehnice si sisteme industriale de panouri
electrice.

Interviu finalizat 2016
1 loc - completat 2016
(1 Robotica)

Sediu social:
Bulevardul Tudor
Vladimirescu 1,
Sibiu, jud Sibiu,
Punct de lucru
Bucuresti

Sos. Oltenitei,
206F, PopestiLeordeni

Bdul. Theodor
Pallady 287 B,
Sector 3, Bucuresti

Sos. Salaj 255 B,
Sector 5, Bucuresti

Bdul. Theodor
Pallady 57 C,
Sectorul 3,
Bucuresti

Persoana de contact:
Prof. Adrian Nicolescu
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 loc - completat 2016
(2 Robotica)

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 locuri - completate 2016
(2 Robotica)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 locuri - completate 2016
(2 Robotica)

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
2 locuri - completate 2016
(2 Robotica)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
1 loc - completat 2016
(1 Robotica)

44.

45.

VALROM INDUSTRIE
SRL

BRITISH AMERICAN
TABACCO

Liderul roman in productia sistemelor de tevi din
plastic. Producator si comercializam sisteme de
produse pentru retelele de alimentare cu apa rece si
calda, de gaz si de canalizare, sisteme de filtrare,
stocare si pompare a apei, separatoare de grasimi si
de hidrocarburi, sisteme sanitare si de incalzire
British American Tobacco este prezentă pe piaţa
românească din 1994, iar din toamna anului 1997
fabrica nou construită la Ploieşti a început să producă ţigarete, ajungând în prezent la o capacitate de
peste 24 miliarde de ţigarete, din care peste 50%
sunt exportate. Investiţiile succesive ale companiei
în extinderi şi tehnologizare au însumat aproape 200
de milioane de euro, potrivit reprezentanţilor
companiei. Facilitatile de productie din Ploiesti
beneficiaza de solutii de automatizare de nivel inalt
incluzand linii de fabricatie automatizate, sisteme de
transport automatizat si linii de paletizare robotizate

Str. Biruintei
Nr.151,
Com.Pantelimon
Jud. Ilfov

Strada
Laboratorului 1719, Ploiești, Jud
Prahova

Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
1 loc - completat 2016
(1 Robotica)
Persoana de contact:
Prof. Nicolescu Adrian
Departament MSP, Sala CE 006
Interviu finalizat 2016
1 loc - completat 2016
(1 Robotica)
Alte informatii regasiti la adresa de mai jos:
http://www.imst.pub.ro/Upload/Jobs/20152016/GGP_Announcement__British_America
nTabacco.pdf

