
Listă instituții / societăți – locuri de practică - 2018  

Nr. 

crt. 

Instituții / 

Societăți 
Domeniu de activitate 

Persoane contact 

IMST 

Locuri de practică  

2017-2018/ 

program studii 

1 

AC&CA 

CONSULTING 

SERVICES 

(București) 

AC&CA Consulting Services oferă, din 22 iulie 2004, servicii de consultanţă şi 

management în domeniile Securitate şi Sănătate în Muncă (S.S.M.), Resurse 

Umane (R.U) şi Cursuri de Formare Profesională. 

RSP (GP) 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Buțu Larisa 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
l_butu@yahoo.com 

3-ISI 

2 

SC CALOR SRL 

 

 

Calea Progresului 

nr.30-40 Bucuresti 

Sector 5 

Calor,infiintata inca din anul 1991, este una dintre cele mai cunoscute firme din 

domeniul instalatiilor, recunoscuta pentru calitatea produselor sale destinate 

constructiilor industriale si civile. Compania importa si distribuie o gama completa 

de echipamente, utilaje, accesorii si piese de schimb pentru instalatii termice, 

sanitare si sisteme de ventilare-climatizare. 

Stocul mare si diversificat de marfuri, precum si un raport optim calitate/pret au 

facut din Calor un partener de nadejde si un leader de piata. Datorita 

profesionalismului si a calitatii serviciilor si produselor oferite, compania a fost 

certificata cu ISO 9001 si ISCIR. 

Pe langa serviciile de achizitie, Calor ofera consultanta, asistenta tehnica si service 

tuturor clientilor sai. Colaborand cu firma Calor costurile se reduc, deoarece toate 

echipamnetele necesare pot fi achizitioante dintr-un singur loc si mai apoi puse in 

functiune de catre echipa tehnica. 

In functie de cerintele clientului, Calor efectueaza servicii de intretinere si 

verificare tehnica periodica a tuturor instalatiilor sale, reparatii si schimbari de 

piese, atat in perioada de garantie si post-garantie. 

 

 

 

RSP (GP-Ghid 

Practică) 

 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

2 - IMC 

5 – IEI 

 

3 
CAMARAD SERV 

SRL 

(București) 

Societatea CAMARAD SERV S.R.L. (microintreprindere) este serviciu extern de 

prevenire și protecție, cu un portofoliu de clienți majoritar din domeniul 

construcțiilor; ca atare aplicabilitatea se gaseste in domeniul serviciilor - societăți 

de constructii. 

RSP (GP) 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Buțu Larisa 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
l_butu@yahoo.com 

2-IMC 

3-ISI 

 

 

mailto:l_butu@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:l_butu@yahoo.com


4 

Centrul de 

prelucrare a oțelului 

CONSTAM 

(Buzău) 

Grupul CONSTAM isi desfasoara activitatea in sectorul constructiilor: comert cu 

materiale de constructii si marfuri industriale, prelucrare otel beton si tabla. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Blajină Ovidiu 

Departament TCM, 

sala CE 106 
ovidiu_blajina@yahoo.com 

1-IEI 

1-IMC 

1-IS 

5 
DR. KOCHER 

(București) 

Proiectare si/sau executie de:- SDV-uri (in mod special matrite TSP sau pentru 

injectie mase plastice);- subansambluri din otel si din aliaje aluminiu;- repere din 

otel, aliaje aluminiu si plastic. Activitati de import-export. Distributie de schele 

pentru fatada. Productie si comercializare de: - masini-unelte (rutere, freze, etc.);- 

confectii metalice (mobilier/subansambluri, carcase). Servicii: - prelucrari prin 

aschiere (repere frezate, strunjite) pe masini CNC si de precizie; - prelucrari prin 

procedee neconventionale - electroeroziune cu fir si masiv; - masurare 3D pe 

masini CNC si de precizie. 

RSP (GP) 

 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

 

 

          8 -        TCM 

            NSN 

6 
DUAL MAN 

(București) 

Productie industriala pentru telecomunicatii. Structuri si confectii metalice. 

Echipamente, masini si piese pentru prelucrari metalice. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

2-4 TCM 

1-2 IS 

1-2 MUSP 

7 
DUCTIL SA 

Buzău 

Este cel mai mare producator european de electrozi de sudare si cea mai 

importanta fabrica de electrozi din Grupul AIR LIQUIDE Welding. Furnizor de 

solutii complete de sudare si taiere. 

 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Marinescu Marinela 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
m_marinescuro@yahoo.com 

5-IS 

 

 

mailto:ovidiu_blajina@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:m_marinescuro@yahoo.com


8 
EMI 

INTERNATIONAL 

SRL 

Compania EMI are ca obiect de activitate producerea, comercializarea, distributia 

si intretinerea urmatoarelor produse:- porti industriale, rapide, sectionale, perdele 

metalice tip rulou si grilaje metalice;- echipamente de andocare: rampe, obturatoare 

termice, ghidaje de roti si tampoane de protectie;- usi metalice anti-foc batante si 

culisante, usi metalice simple, usi din lemn simple si anti-foc pentru constructii 

industriale si ansambluri rezidentiale;- garduri din plasa sudata pentru incinte si 

autostrazi, porti metalice pivotante, porti metalice culisante, bariere auto si 

turnicheti.Domeniul de activitate al firmei: inchideri industriale. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

1-TCM 

2-MUSP 

2-LI 

2-IS 

1-ISI 

1-RO 

 

9 

SC GEFCO 

ROMÂNIA  

SRL 

 

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

pregatire pentru distributie si distributie efectiva de automobile, servicii de 

logistica si depozitare, transport rutier de marfuri, transport maritim si aerian 

 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Buțu Larisa 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
l_butu@yahoo.com 

4-LI 

1-IMC 

10 
GENERAL 

TURBO 

(București) 

Compania GENERAL TURBO a dobandit în cei peste 45 de ani de existenta, 

statutul de lider pe piata autohtona a producerii echipamentelor energetice 

complexe pentru domeniul classic si nuclear. In egala masura si-a extins prezenta 

pe pietele externe castigandu-si locu lpe o piata competitiva, exigenta s iîntr-o 

continua schimbare. Pe piata interna, GENERAL TURBO si-a adaptat strategia in 

functie de cerintele pietei energetice actuale, materializandu-s iprezenta in 

special in cadrul proiectelor de reabilitare, retehnologizare si modernizare. 

Pe pietele externe, prezenta GENERAL TURBO in calitate de Antreprenor 

General s-a materializat atat prin realizarea unor proiecte ce au avut drept scop 

furnizarea la cheie a unor turbogeneratoare noi cat si prin realizarea unor proiecte 

de reabilitare complexe. 

RSP (GP) 

 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

4 - TCM 

 

11 
GENTLAB 

BUCUREȘTI 

(București) 

 

Este o companie de dezvoltare și testare software. 

 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Marinescu Marinela 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
m_marinescuro@yahoo.com 

2-LI 

2-IMC 

2-ISI 

2-IE 

2-RO 

 

 

mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:l_butu@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:m_marinescuro@yahoo.com


12 
GEVALCO 

INDUSTRIAL  

(București) 

GEVALCO INDUSTRIAL SRL a fost infiintata in anul 1994. Intreprinderea, 

prelucreaza piese de uz general si de schimb in principal pentru piata romanesca. 

In perioada 2004-2006 GEVALCO INDUSTRIAL SRL se asociaza cu SOFOP SA, 

societate franceza cu profil industrial, furnizor major pentru sectorul aeronautic, 

spatial, medical si de automobile. In prezent, societatea se concentreaza pe 

productia de piese aeronautice de precizie si incheie un contract cu societatea 

belgiana ASCO INDUSTRIES 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Prof. dr. ing. 

Nicolescu Adrian 

Departament MSP, 

Sala CE 006 
afnicolescu@yahoo.com 

 

           RO 

           LI 

6-       TCM 

          NSN 

          MUSP 

          IMC 

13 
HESPER 

(București) 

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.  

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

10-TCM 

5-MUSP 

2-LI 

4-IMC 

2-IEI 

2-RO 

14 ICN  Mioveni 

Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti a fost infiintat in 1971, ca unitate de 

importanta strategica, avand ca domeniu de activitate cercetarea stiintifica, 

proiectarea, ingineria tehnologica si responsabilitatea stiintifica si tehnica pentru 

dezvoltarea energeticii nucleare in Romania, dezvoltarea tehnologica cu caracter 

fundamental si aplicativ, valorificarea cercetarilor proprii prin transfer tehnologic, 

proiectare, investitii, consultanta, expertiza si asistenta tehnica de specialitate, 

subordinate asigurarii suportului stiintific si tehnic pentru domeniul energetic 

nuclear din Romania. 

RATEN ICN Piteşti a avut şi are ca principală misiune menţinerea şi dezvoltarea 

suportului ştiinţific şi tehnologic pentru programul energetic nuclear naţional, 

componentă vitală în asigurarea energiei electrice durabile, curată şi sigură, pentru 

cetăţenii României. Programul energetic nuclear din România prevede operarea în 

condiţii de siguranţă şi competitivitate a Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă, 

finalizarea Unităţilor 3 şi 4, construirea unei noi centrale nucleare, pornirea pe 

termen mediu şi lung a reactorilor avansaţi de generaţia IV, depozitarea în condiţii 

de siguranţă a combustibilului ars şi a deşeurilor radioactive. 

Institutul asigură operarea, dezvoltarea şi utilizarea infrastructurii necesare pentru 

desfăşurarea programelor de cercetare – dezvoltare, educaţia şi pregătirea 

specialiştilor, precum şi o cooperare internaţională susţinută, ca elemente esenţiale 

pentru sustinerea unui sector energetic nuclear durabil. 

De asemenea RATEN ICN promovează dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor 

nucleare în medicină, industrie sau agricultură adăugând o contribuţie importantă 

la creşterea standardului de viaţă în beneficiul cetăţenilor. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

2-TCM 

1-IS 

mailto:afnicolescu@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com


15 
INOX SA 

(Măgurele) 

Firma INOX S.A. - Bucuresti produce si comercializeaza:- Echipamente neutre din 

inox pentru dotari bucatarii profesionale, unitati si zone de industrializare si 

procesare produse alimentare si nealimentare, abatoare, zone sanitare si de igiena 

la dimensiuni standard si/sau specificatia clientului etc.;- Confectii metalice din 

materiale inoxidabile;- Separatoare de grasimi;- Blaturi de polietilena de inalta 

densitate in culorile HACCP;- Tacamuri inoxidabile simple, decorate cu metal 

nobil (Au) sau satinate;- Recipiente din otel inoxidabil pentru transport, uz chimic 

sau alimentar;- Produse cu destinatie ambientala executate la cererea clientului 

(mese, scaune, balustrade, rafturi, etc.);- Componente pentru linii de paine;- 

Componente si mobilier pentru instalatii de muls;- Componente pentru linii de 

patiserie;- Mobilier si componente pentru linii de carmangerie;- Dotari complete 

cu solutii "la cheie" pentru bucatarii profesionale. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

3-TCM 

2-IS 

1-IMC 

16 

Institutul de 

Mecanica Solidelor 

al Academiei 

Române 

Domenii de interes: Controlul sistemelor dinamice, Mecanica mediilor 

deformabile, Ultrasunete, Tribologie, Mecatronica si Roboti. 

Principalele direcții de cercetare: Strategii de control bazate pe metode de 

inteligență artificială; Tehnici de propagare a undelor pentru caracterizarea 

materialelor; Dinamica structurilor elastice; Metode directe și inverse în sisteme 

biomecanice; Metode ultrasonice pentru îmbunătățirea testării nedistructive a 

materialelor; Investigarea proprietăților mecanice pentru material clasice și 

neclasice; Biotribologie; Metode și strategii în robotică și mecatronică. 

 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Conf. dr. ing.  

Tonoiu Sergiu 

Departament TCM, 

sala CE 109 
sergiu_ton@yahoo.com 

1-TCM 

2-RO 

17 
PIRELLI TYRES 

Romania SRL 

(Slatina) 

Pirelli, al cincilea producător de anvelope din lume, este lider în vânzări pe 

segmentul premium îngloband tehnologie de vârf.  

Este o companie orientată spre cercetare și dezvoltare – acordă o importanță 

deosebită produselor și serviciilor de înaltă calitate și tehnologie, precum și 

impactului redus asupra mediului înconjurător. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Marinescu Marinela 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
m_marinescuro@yahoo.com 

2-TCM 

2-MUSP 

4-IMC 

3-IE 

3-RO 

18 
SC PROMEX SA 

BRĂILA 

PROMEX 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 

de funcționare, ambalare și livrare. 

RSP (GP-pag. 51) 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Marinescu Marinela 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
m_marinescuro@yahoo.com 

4-TCM 

1-MUSP 

1-LI 

2-IS 

1-IMC 

1-ISI 

1-IEI 

1-RO 

mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:sergiu_ton@yahoo.com
mailto:m_marinescuro@yahoo.com
mailto:m_marinescuro@yahoo.com


19 
SC SHIPYARD 

ATG GIURGIU 

SRL 

Constructii navale. 

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

şlepuri Europa II, poduri ponton, ambarcatiuni de agrement etc. 

Tehnologiile de elaborare includ procedee cum ar fi: strunjire, taiere, rectificare, 

gaurire, prelucrari mecanice pe masini cu comanda numerica comanda, sau sudare 

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

plastice, sablare, vopsire si altele. 

 

RSP (GP-pag. 51) 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Marinescu Marinela 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
m_marinescuro@yahoo.com 

3-TCM 

2-MUSP 

2-IS 

 

20 
SC TIMKEN 

ROMÂNIA SA 

Compania Timkenesteunlider global în producțiade rulmenți, oteluri aliate, precum 

și componente șiansambluriconexe. Timken produce și oțel de înaltă calitate. 

RSP (GP-pag. 51) 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Marinescu Marinela 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
m_marinescuro@yahoo.com 

6-TCM 

4 - MUSP 

1-LI 

1-IS 

2-IC 

1-IE 

1-IEI 

1-ROB 

21 
SSM GROUP 

TEAM SRL 

Bucuresti 

Compania oferă servicii de protecția muncii (SSM), PSI (prevenire și stingere 

incendii), evaluarea riscurilor de accidentare și îmbonlăvire prfesională și resurse 

umane.  Oferă servicii complete de Protecția muncii, de Medicina Muncii, Cursuri 

de Prim Ajutor, ISCIR, RSVTI, Buletine de verificare PRAM. Experiența 

acumulată în domenii de activitate diferite, garantează calitatea serviciilor 

companiei. 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Buțu Larisa 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
l_butu@yahoo.com 

3-ISI 

22 
VASFEB CO 

(București) 

Firma a luat ființă în anul 2007, are ca principal obiect de activitate prestarea 

serviciilor de protecția muncii în baza acreditării dată de Ministerul Muncii și 

serviciilor de consultanță în situații de urgență/psi având personal cu calificarea de 

cadru tehnic 

RSP (GP) 

 

CSP: 

Ș.l. dr. ing. 

Buțu Larisa 

Departament TMS, 

Sala CB 025 
l_butu@yahoo.com 

3-ISI 

     

 

 

 

mailto:m_marinescuro@yahoo.com
mailto:m_marinescuro@yahoo.com
mailto:l_butu@yahoo.com
mailto:l_butu@yahoo.com

