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Cătălin URSACHE preia conducerea activităților Grupului SEGULA 
Technologies în România 

 
Paris, 21 ianuarie 2022 – Grupul global de inginerie 

SEGULA Technologies anunță numirea lui Cătălin 

Ursache în funcția de Director General al SEGULA 

România. 

Cătălin Ursache este licențiat în Stiinta Sistemelor și 

a Calculatoarelor la Universitatea Transilvania din 

Brașov și Master în Tehnologia Informației și 

Telecomunicații de la aceeași instituție. Și-a început 

cariera ca dezvoltator de software. A ocupat apoi 

funcțiile de Business Unit Manager și Global Key 

Account Manager la SIEMENS, înainte de a se 

alătura Atos România în calitate de Director General 

și Country Manager.  

 
Pentru a descărca acest vizual,  

faceți clic aici. 

Legenda : Catalin Ursache 

 

Cătălin Ursache își va folosi experiența vastă în sectorul digital și al software-ului pentru a 

sprijini transformarea digitală atât a activităților grupului cât și a clienților săi importanți. 

Obiectivul său va fi de a implementa întreaga gamă de capacități ale SEGULA în noi sectoare 

industriale și de a poziționa grupul ca lider în proiectarea și industrializarea sistemelor 

integrate.  

 

Cătălin Ursache va asigura managementul consolidat al tuturor activităților grupului SEGULA 

în România secondat de Mihai Pavel, director general al activităților de inginerie auto, și 

Dragoș Bărăscu, director general al activităților de fabricare a sculelor și asamblare a liniilor 

robotizate. 

 

SEGULA Technologies activează în România de aproape 20 de ani, sprijinindu-și clienții din 

sectoarele auto, aerospațial, feroviar și naval. După mai mulți ani de creștere puternică, grupul 

are în prezent 750 de angajați în cinci locații: 

 În București, unde se află sediul administrativ, concentrând o mare parte din personal. 

 În jurul Piteștiului, cu 3 locații: un birou de proiectare, un atelier de laminare la 

Ștefănești și o fabrică de scule la Mioveni. 

 La Brașov, cu un birou de proiectare. 

 

Cu o gamă foarte largă de activități, SEGULA Technologies oferă clienților săi expertiză, de la 

proiectarea și testarea vehiculelor și motoarelor, la electronică, la fabricarea de scule și linii 

robotizate industriale. 

https://www.dropbox.com/s/bx66ylpac7fcbbb/Catalin%20Ursache.png?dl=0


 

 

 

 

SEGULA România este recunoscută și apreciată de clienții săi locali și internaționali pentru 

calitatea înaltă a serviciilor oferite și prin capacitatea de a gestiona din România, în mod 

autonom, proiecte complexe livrate de echipe internaționale. În conformitate cu nevoile 

clienților săi, Grupul a adoptat, de asemenea, o poziție de pionierat în domeniul 

electromobilității.  

 

Pentru a susține această creștere puternică, grupul intenționează să recruteze 300 de ingineri 

în 2022 și până la 500 pe an în următorii trei ani. Printre profilurile căutate se numără manageri 

de proiect în domeniul vehiculelor și motoarelor, arhitecți de vehicule, arhitecți și proiectanți de 

software, specialiști în simulare termică, acustică și aerodinamică și specialiști în gestionarea 

datelor. 

 

Adrien Guillemin, Director al Diviziei Centre de Livrări Offshore la SEGULA: " Sosirea lui 

Cătălin Ursache este o veste excelentă pentru toți angajații și clienții Grupului Segula din 

România! Prin acest demers se consolidează echipa de management ce are ambiția de a 

deveni un jucător important în domeniul ingineriei mecanice și al software-ului. Împreună cu 

Cătălin, continuăm o poveste minunată care a început acum aproape 20 de ani în România. 

Acum avem capacitatea de a gestiona din România proiecte de inginerie pentru numeroșii 

clienți internaționali. Vom continua să investim în România și să recrutăm în toate domeniile 

legate de dezvoltarea și industrializarea sectoarelor auto și feroviare, în special în noile 

provocări legate de electromobilitate. 

 

 

 
Pentru a descărca imaginea, faceți clic aici 

 
 
Despre SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies este un grup global de inginerie care servește competitivitatea tuturor 
sectoarelor industriale majore: auto, aerospațial, energetic, feroviar, naval, farmaceutic și petrochimic. 
Cu o prezență în peste 30 de țări și 140 de birouri în întreaga lume, Grupul favorizează relații strânse 
cu clienții datorită competențelor celor 10.000 de angajați ai săi. În calitate de inginer de top care 
plasează inovația în centrul strategiei sale, SEGULA Technologies realizează proiecte de anvergură, 
de la cercetare la industrializare și producție. 
 
Pentru mai multe informații : www.segulatechnologies.com 
Urmăriți SEGULA Technologies pe Twitter, Facebook și LinkedIn 

OPPEMENT DURABLE 
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SEGULA Technologies 
emilie.dubos@segula.fr  
+33 (0)1 41 39 47 22   
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