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Parcursul profesional șiexperien6a celor doi se con-fundă cu dezvoltarea celeimai complexe uzine meca-nice la nivel mondial, în ca-drul Grupului. Gabriel Vierus-a alăturat Groupe RenaultRomânia în 2007 ca inginerexpert în Inginerie și Fabri-ca6ieCutiideViteze.Afostperând, manager Calitate, șefdepartamentadjunctCutiideViteze TLx, șef departamentUzinaj Șasiuri și șef depar-

tament Cutii Viteze TL și JH.Din 2017 a fost în expatrie-re director Fabrica6ie al uzi-neiMecaniceșialuzineiVehicule din cadrul Re-nault Nissan Automoti-veIndiaPLdinChennai.Este absolvent al Uni-versită6ii Tehnice Ghe-orghe Asachi din Iași șial unui master în ca-drul aceleiași institu6iideînvă6ământsuperior.Înainte de a veni la Da-

cia, a fost inginer la ASAM șiBMT Caratron Group Iași.Mihai Alexa a condus Uzi-na Mecanica și Șasiuri Daciadin 2019. A coordonat acti-vitatea de uzinare și trata-ment termic a cutiilor de vi-teze,afostșefproiectCutiide

Șef nou la Uzina Mecanică şi
Şasiuri Dacia �� Noul director a

lucrat trei ani în India Viteze TL8, director adjunctFabrica6ie și manager Cali-tate în rela6ia cu furnizorii.În 2010 merge în Fran6a, laTechnocentre, unde este pi-lot Sinteză Performan6ă șiCalitate Mecanică. Revinedupă un an și ocupă pe rândfunc6iile de director Calita-te, director Fabrica6ie, di-rector Tehnic al Uzinei Me-canica și Șasiuri Dacia. MihaiAlexa a absolvit Uni-versitatea PolitehnicaBucurești, facultateade Știin6e și IngineriaMaterialelor. Mihai Ale-xa și Gabriel Vieru facparte din comitetul demanagement de 6arăal Groupe Renault Ro-mânia. 
80% la exportUzina Mecanica șiȘasiuri Dacia înglo-bează o diversitate detehnologii de fabricaţie.În cele patru departa-mente ale uzinei sunt pro-duse piesele brute din alu-miniu, se asambleazămotoarele şi cutiile deviteze, se monteazăpunţile faţă şi spate,osiile şi cadrele GMP(grup moto propulsor)pentru vehiculele dingama Dacia, Renault şiNissan, asamblate laMioveni şi în alte uzinedin lume. Uzina folose-

ște sistemul de producţie co-mun uzinelor din cadrulAlianţei Renault Nissan Mit-subishi, Alliance ProductionWay (APW). La Uzina Me-canica și Șasiuri Dacia sefabrică peste 500.000 demotoare și aproximativ500.000 de cutii de viteze,din care 80% merg la exportprin intermediul DirecţieiLogistică Dacia şi a celuimai mare centru logistic alAlianţei Renault Nissan Mit-subishi, Alliance Interna-tional Logistics Network(AILN). 

Peste 2 mi-
lioane de vehi-

cule (Dacia,
Renault sau
Nissan) din
lume sunt

echipate cu
motoare pro-
duse în Româ-
nia, la Mioveni.

Gabriel Vieru este noul director al uzinei Mecanica și
Șasiuri Dacia de la Mioveni. Preia această

responsabilitate de la Mihai Alexa, care devine director
al direc-iei Igienă, Securitate/Sănătate, Mediu și Social
la nivelul Groupe Renault România, post nou creat. S.M.

Mihai Alexa

Gabriel Vieru

Poliţiştii la vânătoare
de şoferi beţi!
Peste 50 de poli-iștii rutieri

argeșeni au ac-ionat în me -
die, zilnic, în zilele de sâmbătă și
duminică, pe toate drumurile
din jude-, pentru creșterea
gradului de siguran-ă rutieră, în
contextul unor valori ridicate
de trafic, anunţă Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Argeş. M.S.Sâmbătă şi duminică poliţiştii dincadrul Serviciului Rutier Argeş şi ceiai structurilor de poliţie rutieră mu-nicipale şi orăşeneşti au organizat oserie de acţiuni care vizau în specialpentru depistarea conducătorilorauto aflaţi sub influenţa băuturilor al-coolice sau a substanţelor cu efect psi-hoactiv, dar şi alte încălcări ale regu-lilor rutiere. Ca urmare a abaterilorconstatate, au fost aplicate 460 de san-c6iuni contraven6ionale, în valoare to-tală de peste 120.000 de lei. De ase-menea, au fost re6inute, în vedereasuspendării dreptului de circula6ie, 23de permise de conducere şi au fost re-trase 7 certificate de înmatriculare.Poli6iștii rutieri argeșeni vor continuasă ac6ioneze, pe toate drumurile dinjude6, atât pentru respectarea reco-mandărilor medicale specifice stăriide alertă, cât și pentru depistarea con-ducătorilor auto care nu respectaregimul legal de viteză, și a celorafla6i sub influen6a alcoolului sau asubstan6elor cu efect psihoactiv. „Vărecomandăm să circulaţi cu viteză re-dusă, permanent adaptată condiţiilormeteo-rutiere şi adoptaţi o manierăpreventivă de condus. Nu vă angaja6iîn efecutarea de manevre riscante, nuuita6i de polite6ea rutieră și respecta6iindica6iile poli6iștilor, afla6i la datorie”,a transmis IPJ Argeş.


