
Pentru studenţii FSA:   

*** Invitație la ENGINEERING DAYS @ RENAULT *** 

Renault Group are plăcerea să invite studenții FSA (licență anii III, IV și masterat)  

la ENGINEERING DAYS – Zilele Ingineriei la RTR, în perioada 11-12 octombrie 2022, între orele 

14:00-16:30. Evenimentul va avea loc la sediul Renault Group, din Bulevardul Preciziei 3G, 

București. 

Pentru înscrierea la eveniment, rugăm studenţii FSA interesaţi să contacteze cât mai urgent 

următoarele cadre didactice: 

• Bibic Simona, email: simona.bibic@upb.ro, tel: 0730.107.251 

• Cipu Corina, email: corina.cipu@upb.ro, tel: 0721.598.004 

Ziua de vizitare:  miercuri 12 octombrie 2022. 

Intervalul de vizitare:  15:30-16:30. 

Locul de desfăşurare:  Dacia Business Center, Bulevardul Preciziei 3G, București. 

Despre eveniment: 

ENGINEERING DAYS este un eveniment expozițional de tip „Porțile Deschise” care reunește la 

standurile sale toate meseriile ingineriei Renault implicate în dezvoltarea de autovehicule. Studenții 

vor avea ocazia să intre în contact direct cu specialiști din toate domeniile ingineriei auto, să 

descopere machete și piese dezvoltate de aceștia, dar și să participe la o serie de demonstrații live 

realizate cu ajutorul unor echipamente inovatoare. Evenimentul a mai fost organizat în anul 2019 și 

s-a bucurat de un feedback pozitiv atât din partea studenților, cât și din partea cadrelor universitare.   

La ENGINEERING DAYS @ Renault, studenţii FSA vor avea ocazia să ia contact cu meseriile 

care, împreună, contribuie la dezvoltarea vehiculelor de astăzi și de mâine, reunite într-un eveniment 

expozițional de tip „Porțile Deschise”. Vor fi prezenţi specialiști din toate domeniile ingineriei auto, 

vor fi expuse machete și piese dezvoltate de aceștia, vor avea loc demonstrații live realizate cu 

tehnologii de ultimă generație  (scanare de piese 3D, imprimare 3D, simulări ale machetelor prin 

realitate virtuală etc.) și multe altele.  

[Link video promoţional: VIDEO_Engineering Days 2022] 

Evenimentul ENGINEERING DAYS va fi înregistrat video şi se vor face fotografii, atât pentru 

intern, cât şi pentru postările Renault de pe facebook, instagram, linkedin şi site-ul Renault de 

cariere.  

Despre organizare: 

Accesul în zona expozițională sa va asigura în cadrul unui grup de max. 27 de studenţi FSA  

şi 3 însoţitori (cadre didactice), pe bază de liste nominale. Intervalul alocat este de 1 oră pentru 

vizitarea standurilor expoziționale (30’) și întâlnirea în amfiteatru cu manageri din companie (25’).  

<<< Renault Technologie Roumanie te invită să pășești în universul ingineriei auto! >>> 

https://youtu.be/olx19kf_uMI
https://secure-web.cisco.com/1tfpiAAzmvBTOveaqu7trtzCuyKyhUsyyW1d4y2AI86-2f3oY9-yLCKd0gIRHFdNkL7JyYtBITwOZSfBcX1K-OU12_bGTIPjFsSGEyH1YgsxZBk8HwhXZMfLKAM4lF58XWpSGDniSeCHCvdAoIqKB5jjnW16SBD7JkINO8gLqObMjCnEWzLPIx_xFT_2dmc8athBaSKTusWExNOH2ByumxSIcWw7WoM4SpqZca7OzkxfEEhGcnF_3Gmc9WjVTqRX_IPNITJUP0tnsQxEX_Kp04ZXQQSJvXSaU0EyeXlVBvyM/https%3A%2F%2Fwww.cariererenaultgroup.ro%2F

