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Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR

Specializări: Sistemica Transporturilor Autopropulsate (STA)

Conceptia si Managementul Proiectarii Automobilului (CMPA)
Siguranta si Performantele Circulatiei Rutiere (SPCR)

Sistemica Transporturilor Autopropulsate (STA)

Creşterea numărului fizic de autovehicule rutiere impune

organizarea sistemelor de transport rutier din punct de vedere al

siguranţei traficului, în scopul reducerii costurilor materiale şi

sociale legate de evenimentele rutiere.

Această specializare oferă un larg câmp de activitate

absolvenţilor. Astfel, există numeroase organisme implicate în

probleme de organizare şi sistematizare a traficului rutier, între

care trebuie avute în vedere în primul rând primăriile

oraşelor şi municipiilor, prin serviciile lor de specialitate.

Trebuie menţionate apoi instituţiile implicate în acţiunea de

sistematizare a drumurilor naţionale şi europene. Nu în ultimul

rând, absolvenţii acestei specializări pot avea un rol important

şi în cadrul întreprinderilor de transport auto.
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Conceptia si Managementul Proiectarii Automobilului 
(CMPA)

Programul este dezvoltat în colaborare cu Centrul de Proiectare -

Dezvoltare Renault Bucureşti. Obiectivele generale ale acestui

masterat sunt axate pe asigurarea absolventului cu

cunoştinţele necesare activităţii de cercetare - proiectare în

domeniul automobilului, precum şi a activităţilor de testare şi

mentenanţă a acestora, astfel încât ei să poată fi integraţi

cu succes în cadrul acestui centru modern. Absolvenţii

dobîndesc cunoştinţe din domenii de graniţă precum şi

competenţe privind tehnicile şi metodele moderne de

cercetare-proiectare.

Siguranta si Performantele Circulatiei Rutiere (SPCR)

Siguranţa traficului rutier este strâns legată de performanţele în

domeniul siguranţei pasive şi active a autovehiculelor. Unul

dintre domeniile de bază studiate îl constituie urmărirea şi

dirijarea traficului rutier. Absolvenţii dobândesc cunoştinţe şi

noţiuni specifice legate de investigarea şi expertizarea

accidentelor rutiere, aplicând cunoştinţe din diverse domenii ale

ştiinţei şi tehnicii. Programul formează absolvenţii în domeniile

de gestionare a traficului, mijloace moderne în transportul rutier,

metode şi tehnici referitoare la siguranţa transporturilor rutiere, în

concordanţă cu legislaţia actuală.

Oferta actuală pentru absolvenții specializărilor din domeniul 

INGINERIA AUTOVEHICULELOR

In ultimii trei ani oferta locurilor de muncă a fost mai mare decât numărul absolvenților!



Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
FACULTATEA DE MECANICĂ

Domeniul: INGINERIE MECANICĂ

Specializarea: DIAGNOZE ŞI EXPERTIZE TEHNICE 

ÎN INGINERIA MECANICĂ (D.E.T.I.M.)

Programul de studii „Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică” este continuatorul unei traditii de peste 100 ani de 

activitate didactică şi cercetare în domeniul Ingineriei mecanice. Misiunea lui este: 

pregătirea de specialişti in domeniul Inginerie mecanică cu specificitate pentru  domeniul diagnozelor şi expertizelor, cu 

subdomenii precum: verificarea instalaţiilor de ridicat şi transportat, verificarea recipientelor sub presiune, defectoscopie, 

elemente de mecanica ruperii, siguranţa şi integritatea structurilor;

profesionalizarea de înalt nivel, capabilă sa conducă la accederea la studii masterale si de doctorat si formarea de abilităţi de 

cercetare ştiinţifică;

formarea de competenţe pentru diagnosticarea şi expertizarea componentelor industriale in vederea monitorizării proceselor 

tehnologice si evaluarea riscului industrial.

Studii universitare de MASTER – 2 ani 

Bd. Dimitrie Mangeron 61, Iași – 700050

www.mec.tuiasi.ro 

Tel/fax: 0232 23.23.37

e-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Structura programului de studii D.E.T.I.M.

Programul de studii „Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică” 
este continuatorul unei tradiţii de peste 100 ani de activitate didactică şi cercetare în domeniul Ingineriei 

mecanice. Misiunea lui este: 

pregătirea de specialişti în domeniul Inginerie mecanică cu specificitate pentru  domeniul diagnozelor 

şi expertizelor, cu subdomenii precum: analize de risc, expertizare tehnică, defectoscopie, elemente de 

mecanica ruperii, siguranţa şi integritatea structurilor, analiza avariilor;

profesionalizarea de înalt nivel, capabilă să conducă la accederea la studii de doctorat şi formarea de 

abilitaţi de cercetare ştiinţifică;

formarea de competenţe pentru diagnosticarea şi expertizarea componentelor industriale în vederea 

monitorizării proceselor tehnologice şi evaluarea riscului industrial.

Pentru specializarea D.E.T.I.M. studenţii parcurg discipline precum:

Metode şi tehnici avansate de analiză şi proiectare asistată; Achiziţia şi prelucrarea datelor 

experimentale; Mecanica ruperii; Analiza experimentală a tensiunilor; Norme şi standarde în Ingineria 

Mecanică; Managementul proiectelor; Analiza riscului şi Expertize în ingineria mecanică; 

Defectoscopie; Legislaţie şi norme ISCIR; Analiza inginereasca a avariilor; Fluaj, oboseală termică şi 

durabilitate; Expertize metalografice; Structuri din materiale compozite; Elemente avansate de Analiză 

cu elemente finite; Elasticitate şi plasticitate; Identificarea caracteristicilor mecanice şi elastice; 

Tensiuni remanente.

Laboratoare:

Oferta actuală pentru absolvenții specializării D.E.T.I.M.

Firme de prestigiu din domenii precum industria automobilelor, industria aerospaţială, producţia

de sisteme inteligente, industria de IT, industria alimentară şi de electrocasnice etc. oferă în ultimii ani

locuri de muncă pentru absolvenţii acestor specializări.

Numeroşi absolvenţi ai specializărilor de Ingineria Mecanica lucrează în prezent în firme

prestigioase din ţara: Reanault-Dacia, Continental, Delphi, BMT, REMAR Paşcani etc.

In ultimii trei ani oferta locurilor de muncă a fost mai mare decât numărul absolvenților!

 Achiziţia si prelucrarea datelor experimentale;

Mecanica ruperii;

Defectoscopie;

Analiza riscului;

Fluaj, oboseala termică si durabilitate;

Expertize metalografice;

Structuri din materiale compozite;

Elemente avansate de AEF;

Identificarea caracteristicilor mecanice şi elastice;

Tensiuni remanente;

Elasticitate şi plasticitate.

Competenţe, cunoştinţe, abilităţi cognitive, finalităţi generale

• să comunice informaţii, idei, probleme şi soluţii atât specialiştilor, cât şi nespecialiştilor (în scris şi pe cale orală);

•să se adapteze tehnologiilor în continuă schimbare, precum şi noilor tehnici ca parte a procesului de educaţie continuă şi

autoperfecţionare;

•să funcţioneze eficient în proiecte de colaborare sau în lucrul pe echipe;

•să înţeleagă interacţiunile dintre persoanele care lucrează în echipă şi să se poată adapta cerinţelor impuse de mediul său

de lucru;

•să prezinte înţelegerea influenţei activităţilor inginereşti asupra vieţii şi mediului şi să demonstreze o abordare etică şi

morală a sarcinilor inginereşti;

•să conceapă şi să conducă procese specifice domeniului studiat;

•să îşi poată aplica deprinderile de învăţare pentru a continua cu un program de perfecţionare profesională sau academică;

•să evalueze în mod critic raţionamente, ipoteze, concepte abstracte şi date pentru a-şi crea propriile raţionamente care să

contribuie la soluţionarea unor probleme complexe dintr-un proces creativ;

•să înţeleagă caracterul uneori nesigur, ambiguu, precum şi limitările cunoaşterii;

•identificarea, formularea şi rezolvarea de probleme din domeniul ingineriei mecanice;

•planificarea expertizării, efectuarea de simulări, măsurarea, analiza şi interpretarea datelor obţinute;

•utilizarea de tehnici, instrumente specifice şi practici moderne în activitatea inginerească;

•rezolvarea de probleme manageriale, de comunicare, de etică profesională, legislaţie specifică şi protecţie a mediului.

•abilitatea de a lucra in echipe multidisciplinare.

•asumarea responsabilităţii, a riscului;

•capacitatea de a conduce echipe de specialişti;

•control şi iniţiativă în situaţiile dificile;

•capacitatea de autoperfecţionare;

•disponibilitatea şi puterea de a continua pregătirea de nivel superior prin studiile doctorale.

De  ce DIAGNOZE SI EXPERTIZE TEHNICE IN INGINERIA 
MECANICA (D.E.T.I.M.)?

Perspective după finalizarea studiilor specializării D.E.T.I.M.
•Expert în cadrul domeniilor de cercetare-dezvoltare abordate de colective care efectuează diagnoză, expertiză şi estimare

tehnică;

•Expert tehnic în domeniul juridic;

•Expert evaluator în cadrul comisiilor de analiză tehnico-economică;

•Inspector tehnic pentru calitatea în Ingineria Mecanică;

•Expert în cadrul comisiilor de analiză a avariilor, exploziilor şi a cedărilor de echipamente din domeniul Ingineriei Mecanice;

•Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini;

•Inginer de cercetare în echipamente de proces;

•Inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord;

•Inginer de cercetare în electromecanică;

•Inginer de cercetare în metrologie;

•Inginer montaj;

•Inginer producţie;

•Inspector coordonator asigurări;

•Inspector coordonator daune;

•Inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;

•Inspector de specialitate asigurări;

•Inspector de specialitate daune;

•Inspector de specialitate inginer mecanic;

•Inspector ISCIR;

•Inspector în management;

•Inspector metrolog;

•Inspector de specialitate protecţia muncii.



Aspecte din laboratoarele specializarii

FACULTATEA DE MECANICĂ IAŞI
Specializarea:

TEHNICI NEPOLUANTE ÎN INDUSTRIA 

AGROALIMENTARĂ

•România îşi poate lua riscul de a pierde 

independenţa alimentară?

•Putem neglija ?

- producerea materiilor prime 

- noile norme ale producţiei şi  siguranţei 

alimentelor 

- mediu climatic incert

- demografia mondială crescândă

Agricultura şi industria alimentară trebuie să 

răspundă la acest deficit tehnologic şi să distingă 

noile căi privind biomateriile, agroresursele, sănătatea 

alimentelor, gestionarea apei şi solului, etc.

Pregătirea personalului care va exercita 

responsabilităţi în două domenii primordiale ale

economiei naţionale, agricultura şi industria 

alimentară, este misiunea noastră.

ADMITERE – iulie 2013
Studii universitare de licenţă – 4 ani 

Adresa: Bdul Dimitrie Mangeron 61, 
Iaşi, cod 700050; www.mec.tuiasi.ro 

Tel/fax:0232 23.23.37, 
e-mail:decanat@mail.tuiasi.ro

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

•Calitatea proceselor de lucru şi siguranţa 

produselor agroalimentare

•Dezvoltarea durabilă în agricultură

•Tehnici nepoluante în agricultură

•Echipamente pentru combaterea dăunătorilor

• Energii alternative în industria agroalimentară

•Tehnici nepoluante în industria alimentară

•Condiţionarea produselor agroalimentare

•Conservarea produselor agroalimentare

•Reciclarea rezidurilor agroalimentare

•Logistica tehnică a echipamentelor 

agroalimentare

•Optimizări în tehnica agricolă

•Instalaţii frigorifice şi de climatizare nepoluante în 

industria agroalimentară

•Culturi agricole protejate

Studenti in vizite de documentare la unitati economice de profil

ADMITERE  FĂRĂ EXAMEN (concurs de dosare)

STUDENŢII BENEFICIAZĂ DE:
•Condiţii moderne de studiu şi de informare
•Cazare în cămine cu conectare la internet
•Burse sociale, de studiu şi de merit
•Conditii pentru practicarea sportului şi agrement

•PERSPECTIVE PROFESIONALE
•Flexibilitate pe piaţa muncii în ţară şi străinătate
•Burse de specializare în străinătate

DE CE?

Deoarece evoluţia societăţii umane impune implementarea conceptului de 

dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi siguranţa alimentară pentru 

populaţie

Vei obţine competenţe de nivel internaţional în domeniul agriculturii şi 

industriei alimentare, a proceselor sigure şi sănătoase îm conformitate cu 

cerinţele consumatorilor

Vei dobândi cunoştinţele necesare aplicării în practică a tehnologiilor 

nepoluante în domeniu

VEI PUTEA DECIDE ASUPRA PROPRIULUI VIITOR PRIN CREAREA SI 
DEZVOLTAREA  PROPRIEI AFACERI!

S.C. KOKET - Vaslui

Studii universitare de master - 2 ani 

Biodiesel si uleiuri vegetale

MARSAT Roman, Morarit-Panificatie Roman, Fabrica de zahar AGRANA Roman



Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
FACULTATEA DE MECANICĂ

Specializare: 

Maşini Termice, Frigotehnie şi Climatizare
(MTFC)

De  ce  MTFC ? (scurtă descriere a programului de studii)

Specializarea Maşini Termice, Frigotehnie şi Climatizare (MTFC) are ca scop

aprofundarea studiilor de pregătire fundamentală complexă, atât în domeniul

termic cât și în specializări înrudite profilului mecanic.

Programul de studiu abordează procesele din:

•cazane de abur și turbine cu abur și gaze pentru termoenergetică

•instalații termice industriale și casnice

•instalații frigorifice și de condiționare a aerului

•sisteme cu resurse regenerabile de energie (solare, eoliene, geotermale, etc.)

Laboratoare de specialitate

Studii universitare de master – 2 ani Bd. Dimitrie Mangeron 43, Iași – 700050

www.mec.tuiasi.ro 

Tel/fax: 0232 23.23.37

e-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Structura programului de studii  MTFC

Combinația pachetului de cursuri, laboratoare, seminare și proiecte asigură o

pregătire în perspectivă energetică, de mobilitate și adaptabilitate pe întreg

spectrul ingineriei mecanice, inclusă în compunerea oricărei industrii.

Acest domeniu pregătește și specialiști pentru domenii noi, dezvoltate conex

acestei specializări: audit energetic, bilanțuri energetice, proiectare sisteme

termice cu resurse regenerabile de energie etc.

Perspective după finalizarea studiilor

Unități industriale cu rețele de aer comprimat, mașini hidraulice și termice,

tehnica frigului, utilizarea aburului, bilanțul și economia energiilor primare,

climatizare spatii, protecția mediului sau în proiectare:

•de cazane, arzătoare, schimbătoare de căldură

•de motoare cu ardere internă, automobile, mijloace de transport

•de instalații de refrigerare și climatizare

•de aparatură casnică (centrale de apartament) și în agricultură și industria

alimentară sau în domeniul energiilor regenerabile și procedeelor depoluante

Alte opțiuni disponibile:

•expertize tehnice judiciare și nejudiciare, inspectori de daune în domeniul

asigurărilor, în învățământ

Oferta actuală pentru absolvenții specializării

MAŞINI TERMICE, FRIGOTEHNIE ŞI CLIMATIZARE

Competențe  dezvoltate

Competențe aprofundate în proiectarea, construcția, mentenanța, gestiunea

sistemelor și echipamentelor termice utilizate în mediul industrial și casnic.

•construcția instalațiilor termice actuale și tendințele de dezvoltare

•tehnologii de fabricare, montare, probare și exploatare a mașinilor termice

•starea tehnică a instalațiilor termice și organizarea lucrărilor de mentenanță

•reducerea pierderilor de energie în activitatea de exploatare, cu condiția

respectării normelor de prevenire a poluării mediului ambiant

•ramuri înrudite din industria autovehiculelor, mecanizarea agriculturii,

construcții material rulant, mecanizarea construcției de drumuri și clădiri etc.

Modelarea și simularea proceselor de transfer

Energii regenerabile

Sisteme solare termice

Bilanț și audit termoenergetic

Centrale termice și generatoare de abur

Turbomotoare

Sisteme frigorifice și criogenie

Sisteme de propulsie ale autovehiculelor



Laboratoare şi infrastructura de cercetare

Preocupări recente în domeniul programului de master

▪ Colaborare internaţională cu INSA Lyon şi SNCF ALSTOM Franţa cu tema

„Dimensionarea şi calculul durabilităţii rulmenţilor motoarelor de tracţiune

feroviară, cu includerea efectelor cinematice şi dinamice induse de transmisia

dublu cardanică”

▪ Teză de doctorat în domeniu sub conducerea profesorului Spiridon Creţu:

„Influenta rugozităţii şi a uzurii asupra distribuţiei de presiune şi a stării de

tensiuni la contactul roata şina”

▪ Publicarea de lucrări ştiinţifice în ţară şi în străinătate I participarea la

diverse manifestari stiintifice Facultatea de Mecanică a fost inclusă în

Asociaţia Industriei Feroviare Română AIF.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ

Domeniul: INGINERIE MECANICĂ

Specializarea: SISTEME DE TRANSPORT PE CALE FERATĂ (STCF)

Misiunea programului de master
Programul de studii „Sisteme de Transport pe Calea Ferată” urmăreşte pregătirea de 

specialişti în domeniul Transportului pe Calea Ferată cu specificitate pe următoarele 
direcţii: material rulant, interacţiunea cu calea ferată, tracţiunea, verificarea 

instalaţiilor aferente, siguranţa şi integritatea traficului cu astfel de sisteme.

Număr de locuri: 19 (buget)  + 10 (taxa)
Admiterea se face pe bază de concurs.
Media concursului de admitere (MAdm) se calculează cu relaţia:
MAdm = 0,8*MF + 0,2*MTest
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MTest = media obținută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de
studiu
Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având
valoarea de 1 punct.
Tematica și Bibliografia pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de
studiu în vederea admiterii la master se poate accesa pe site-ul facultății de Mecanică:
http://www.mec.tuiasi.ro secțiunea Admitere la master.

Obiective generale ale programului de master
Formarea de competenţe profesionale pentru:

▪ Construcţie, exploatare, întreţinere şi reparare

▪ Proiectare, modernizare şi dezvoltare

▪ Optimizarea funcţionării şi a circulaţiei

▪ Siguranţa, confortul şi calitatea mersului

▪ Impactul asupra mediului înconjurător

▪ Utilizarea tehnologiilor informatice avansate

▪ Simularea funcţionării asistată de calculator

▪ Managementul activităţilor specifice de transport pe calea ferată

Studii universitare de master – 2 ani Adresa: Bdul Dimitrie Mangeron 61, 
Iaşi, cod 700050; www.mec.tuiasi.ro 

Tel/fax:0232 23.23.37, 
e-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

DISCIPLINELE DE STUDIU

Anul I

Semestrul I – 30 credite

- Metode şi tehnici de analiză şi proiectare asistată

- Prelucrarea datelor experimentale

- Calculul şi construcţia sistemelor de transport pe calea ferată I

- Propulsia electrică a sistemelor de transport pe calea ferata

- Materiale si tratamente termice specifice sistemelor de transport pe calea ferată

- Structuri si materiale compozite utilizate in cadrul sistemelor de transport pe calea ferată

Semestrul al II-lea – 30 credite

- Managementul proiectelor

- Analiza riscului şi expertize tehnice în ingineria mecanică

- Calculul şi construcţia sistemelor de transport pe calea ferata II

- Instalaţii de comanda şi control pe calea ferata

- Elemente avansate de analiză cu elemente finite

- Diagnosticare vibroacustică

ANUL II

Semestrul I- 30 credite

- Dinamica sistemelor de transport pe calea ferată

- Sisteme moderne de transport pe calea ferată

- Sisteme de transport urban pe calea ferata

- Tribologia sistemelor roata şină

- Legislaţie privind siguranţa şi securitatea transportului pe cale ferată

- Fiabilitatea şi mentenanţa sistemelor de transport pe calea ferată

Semestrul al II-lea – 30 credite

- Activitate de proiectare - cercetare şi elaborare a lucrării de disertaţie

Competenţe, cunoştinţe, abilităţi cognitive, finalităţi specifice

▪ Asigurarea siguranţei şi calităţii transportului pe calea ferată

▪ Dobândirea de cunoştinţe din domeniile calculului şi dinamicii sistemelor de transport

pe calea ferată, a fenomenelor de contact, a riscului acestor sisteme de transport

▪ Dobândirea de cunoştinţe suplimentare în ceea ce priveşte comportarea

componentelor mecanice în condiţii dinamice

▪ Noţiuni privind ingineria riscului, determinarea surselor de risc şi analiza cauzelor

avariilor

▪ Cunoaşterea structurii principalelor componente ale sistemelor de transport pe calea

ferată, şi evaluarea dinamicii evoluţiei acestora

▪ Modelarea şi simularea fenomenelor dinamice de transport

▪ Încercarea, diagnoza şi mentenanţa elementelor componente ale sistemelor mecanice

şi electrice

▪ Cunoaşterea şi aprofundarea practică a noţiunilor de siguranţa ghidării, a sistemelor de

transport integrate, a sistemelor de comandă şi control

▪ Cunoaşterea şi înţelegerea necesităţii monitorizării traficului şi transportului în

conformitate cu directivele europene

▪ Cunoaşterea principiilor fundamentale ale sistemelor de transport pe calea ferată ,

elemente de managementul calităţii în ingineria transporturilor şi legislaţie specifică

▪Analiza, calculul şi proiectarea elementelor componente ale sistemelor de transport pe

calea ferată şi achiziţii de date.

Facilităţi pentru studenţi : 
-Burse de studiu, 
-Cazare în căminele studenţeşti din Complexul Tudor Vladimirescu,
- Burse ERASMUS pe durata de 3 până la 10 luni la importante universităţi din 
Europa: INSA Lyon – Franţa, Universitatea Twente – Olanda, Universitatea Minho –
Portugalia, Universitatea Catolică din Leuven – Belgia, Institutul Francez de 
Mecanică Avansată, Clermont Ferrand - Franţa

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

- Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).
- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original.
- Adeverinţă absolvire (absolvenţi 2018)/Diplomă de studii superioare, forma lungă de 
învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.
- Certificat de naştere original + copie.
- Trei fotografii 3x4 cm.
- Dosar plic.
- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).
- Adeverinţă medicală.



Laboratoare pentru specializarea de Mecatronică Avansată

Realizări ale  studenţilor:

Imprimante 3D, Drone și guadcoptere, mână robotică, roboti mobili etc. 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ

Domeniul: MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ

Mecatronica  - Ştiinţa maşinilor inteligente

Mecatronica este ştiinţa maşinilor inteligente, acele maşini care sunt realizate prin integrarea
mecanicii cu electronica şi cu informatica, astfel încât maşinile să poată lua singure decizii.

În esenţă, o maşină inteligentă, numită şi sistem mecatronic, include un ansamblu de 3 tipuri
de sisteme interconectate:
1. Sistemul senzorial care percepe informaţia externă sau internă sistemului mecatronic;
2. Sistemul de comandă şi control care procesează informaţiile venite de la sistemul senzorial
şi le transmite sistemului de actuaţie;
3. Sistemul de actuaţie care execută diversele operaţii mecanice, în concordanţă cu
informaţiile procesate.
Cele 3 sisteme asigură funcţiile de bază ale unei maşini inteligente: percepţia, cunoaşterea şi
execuţia.
Robotul reprezintă un exemplu de sistem mecatronic: este dotat cu senzori pentru orientare,
are microprocesor pentru prelucrarea informaţiei şi are sisteme mecanice de deplasare şi de
manipulare a diverselor obiecte.

Număr de locuri: 20 (buget), 10 (taxa)
Admiterea se face pe bază de concurs.
Media concursului de admitere (MAdm) se calculează cu relaţia: MAdm = 0,8*MF + 0,2*MTest

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MTest = media obținută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea

admiterii la master se poate verifica pe site-ul facultății de Mecanică: http://www.mec.tuiasi.ro secțiunea

Admitere la master.

Unde se întâlnesc aplicaţii ale Mecatronicii

În prezent, pretutindeni în lume, mecatronica are o puternică dezvoltare. Ea reprezintă
răspunsul la revoluţia informatică ce produce saltul de la societatea avansat industrializată la
societatea informatizată.
Tot ceea ce numim azi produs de înaltă tehnicitate, reprezintă produs mecatronic.
Automobilele moderne, maşinile cu comandă numerică, tehnica de calcul, echipamentele de
birotică, tehnica de telecomunicaţii, roboţii, aparatura biomedicală, sistemele integrate de
fabricaţie etc. reprezintă exemple de produse mecatronice.

Studii universitare de master – 2 ani Adresa: Bdul Dimitrie Mangeron 61, Iaşi, 
cod 700050; www.mec.tuiasi.ro 

Tel/fax:0232 23.23.37, 
e-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Cum este structurată pregătirea studenţilor în 
specializarea de masterat Mecatronică Avansată

Pregătirea în specializarea Mecatronică Avansată se realizează pe 2 ani, studenţii parcurg
următoarele discipline:

Metode și tehnici de analiza și proiectare
asistată
Prelucrarea datelor experimentale
Microsisteme electromecanice (MEMS)
Mecatronica în domeniile serviciilor
Arhitectura sistemelor robotizate
Managementul proiectelor
Analiza riscului și expertize în ingineria
mecanică
Micro tehnologii
Actuatori neconvenționali

Echipamente mecatronice la automobile
Diagnosticarea vibroacustică
Bionica
Strategia dezvoltării personale
Vedere artificială
Realitate virtuală
Inteligenta artificială
Bazele cercetării experimentale
Modelarea și simularea structurilor
mecatronice
Tehnici avansate de analiza a materialelor din
structuri mecatronice
Educație pentru mecatronică

Unde pot lucra absolvenții specializării de masterat
Mecatronică Avansată

- Proiectarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi echipamentelor mecatronice din
industria automobilelor, industria electrocasnicelor, industria de calculatoare şi periferice,
birotica, în proiectarea şi exploatarea sistemelor de fabricaţie flexibile, în industria roboţilor
s.a.;
- Exploatarea şi întreţinerea sistemelor mecatronice din domeniul serviciilor bancare,
informatică industrială, din domeniul medical s.a.;
- În firme care utilizează echipamente automatizate de fabricaţie, cu diverse profile de
producţie;
- În domeniul expertizei tehnice judiciare şi nejudiciare;
- În învăţământul preuniversitar, în special în licee cu clase de profil mecatronic, existând
posibilitatea obţinerii definitivatului şi a gradelor didactice pe domeniul mecatronică şi
robotică;

Absolvenţii ciclului de masterat au posibilitatea de a-şi completa studiile prin doctorat.

Oferta actuală pentru absolvenţii masteratului de Mecatronică 
Avansată

Oferta socială a mecatronicii devine din ce în ce mai bogată, firme de prestigiu din domenii
precum industria automobilelor, industria aerospaţială, producţia de sisteme inteligente,
industria de IT, industria alimentară şi de electrocasnice etc. oferă în ultimii ani locuri de
muncă pentru absolvenţii acestor specializări.

Numeroşi absolvenţi ai specializărilor de Mecatronică lucrează în prezent în firme prestigioase
din ţara: Reanault-Dacia, Continental, Delphi, BMT, REMAR Paşcani etc.

Facilităţi pentru studenţi
Burse de studiu şi de performanţă;
Cazare în căminele studenţeşti din Complexul Tudor Vladimirescu;
Burse ERASMUS pe durate de 3-10 luni la importante universităţi din Europa: INSA Lyon –
Franţa, Academia Regală Militară din Bruxelles – Belgia, Universitatea Tehnică din
Saarbrucken – Germania, Institutul Tehnologic din Lisabona – Portugalia, Universitatea
Twente – Olanda, Universitatea Minho – Portugalia, Universitatea Artois – Franţa,
Universitatea Catolică din Leuven – Belgia, Institutul Francez de Mecanică Avansată, Clermont
Ferrand - Franţa
Participarea studenţilor la concursuri pe discipline, la Olimpiade de Mecatronică, la cercuri
ştiinţifice studenţeşti.

Laborator de Acţionarea sistemelor mecatronice
Laborator de Actuatori neconventionali
Laborator de Sisteme de achiziţii de date
Laborator de Echipamente periferice
Laborator de Mecatronica automobilelor
Laborator de Achiziţia şi procesarea semnalelor
Laborator de Microntrolere şi microprocesoare
Laborator de Microtribologie
Laborator de Materiale specifice sistemelor mecatronice
Laborator de Inteligenta artificiala
Laborator de  Vedere artificiala

Specializarea de master:  MECATRONICĂ AVANSATĂ



Laboratoare

Realizări ale  studenţilor

Diverse variante de roboţi mobili şi sisteme biomecanice

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
FACULTATEA DE MECANICĂ

Domeniul:MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ

Robotica  - Ştiinţa maşinilor inteligente

Robotica este ştiinţa care se ocupă cu studiul roboților și reprezintă legătura dintre
percepție și acțiune. Robotica este disciplina care implică: proiectarea, fabricarea și
programarea roboților, utilizarea roboților pentru efectuarea unor activități, studiul
metodelor de control, senzorilor și algoritmilor de control ale oamenilor și animalelor,
precum și aplicarea acestor metode și algoritmi la proiectarea roboților.
În esenţă, un sistem robotizat include un ansamblu de 4 tipuri de sisteme interconectate:
1. Sistemul mecanic care conține lanțuri cinematice închise sau deschise;
2. Sistemul de acționare contribuie la punerea în mișcare a robotului;
3. Sistemul senzorial culege informații din spațiul de lucru, care sunt transmise sistemului
de comandă.
4. Sistemul de comandă citește informațiile de la senzori și transmite semnale de control
către actuatori, interacționând cu sursa de comandă a operatorului.
Elementele prezentate mai sus, arată că robotica este un domeniu în care se îmbină

cunoştinţe din domenii ca: inginerie mecanică, inginerie electrică, ştiinţa calculatoarelor şi chiar

biomecanică.

U sursa

Număr de locuri: 20 (buget)  și  25 (taxa)
Admiterea se face pe bază de dosar.
Media concursului de admitere (MA) se calculează cu relaţia:  MA = 0,8*MF + 0,2*MTest

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare; 
MTest = media obținută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Unde se întâlnesc aplicaţii ale Sistemelor Robotizate

Sistemele robotizate se întâlnesc în aplicații industriale , dar și în aplicații neindustriale
(medicină, construcții, supraveghere, inspecție, gospodărie și petrecerea timpului liber).
În prezent, pretutindeni în lume, robotica are o puternică dezvoltare. Ea reprezintă

răspunsul la revoluţia informatică și a componentelor electronice care produc saltul de la
societatea avansat industrializată la societatea automatizată și informatizată.
Principalele aplicații robotizate sunt: sudură, debitare metale, montaj, controlul calității

pieselor, intervenții chirurgicale, supraveghere copii și supraveghere sau companie a
bolnavilor.

Studii universitare de master – 2 ani Adresa: Bdul Dimitrie Mangeron 61, Iaşi, 
cod 700050; www.mec.tuiasi.ro 

Tel/fax:0232 23.23.37, 
e-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Cum este structurată pregătirea studenţilor în specializarea  
Sisteme Robotizată

Pregătirea în specializarea Sisteme Robotizate se realizează pe o perioadă de 2 ani.

În anul I de studiu sunt abordate disciplinele care stabilesc cunoștințele de bază din acest
domeniu.

Disciplinele din al doilea an de pregătire  abordează  probleme  avansate  din domeniul  
Sistemelor  Robotizate.

Disciplinele importante pe care le parcurg studenții în cei doi ani sunt următoarele:

Metode şi tehnici de analiză şi proiectare
asistată
Prelucrarea datelor experimentale
Microsisteme electromecanice
Arhitectura sistemelor robotizate
avansate
Managementul proiectelor
Analiza riscului si expertize tehnice în
ingineria mecanică
Dinamica avansată a sistemelor
robotizate
Senzori şi traductoare specifice roboţilor

Servomecanisme
Metode de programare pentru sisteme
robotizate
Robotică medicală
Vedere artificială
Inteligenţă artificială
Roboţi păşitori
Sisteme de control al roboţilor
Microrobotică

Unde pot lucra absolvenţii specializării

- Proiectarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi echipamentelor robotizate din
industria automobilelor, industria electrocasnicelor, industria de calculatoare şi periferice,
birotica, în proiectarea şi exploatarea sistemelor de fabricaţie flexibile, în industria roboţilor
s.a.;
- Exploatarea şi întreţinerea sistemelor robotizate din domeniul informatică industrială, din
domeniul medical, ș.a.;
- În firme care utilizează echipamente automatizate de fabricaţie, cu diverse profile de
producţie;
- În domeniul expertizei tehnice judiciare şi nejudiciare;
- În învăţământul preuniversitar, în special în licee cu clase de profil robotic, existând
posibilitatea obţinerii definitivatului şi a gradelor didactice pe domeniul mecatronică şi
robotică;

Absolvenţii ciclului de master au posibilitatea de a-şi completa studiile prin doctorat.

Oferta actuală pentru absolvenţii
Oferta socială a roboticii devine din ce în ce mai bogată, firme de prestigiu din domenii
precum industria automobilelor, industria aerospaţială, producţia de sisteme inteligente,
industria de IT, industria alimentară şi de electrocasnice, medicină etc. oferă în ultimii ani
locuri de muncă pentru absolvenţii acestor specializări.

Absolvenţi ai specializării Sisteme Robotizate lucrează în prezent în firme prestigioase din
ţară: Reanault-Dacia, Continental, Delphi, BMT, REMAR Paşcani, Electra etc.

Facilităţi pentru studenţi

Burse de studiu şi de performanţă;
Cazare în căminele studenţeşti din Complexul Tudor Vladimirescu;
Burse ERASMUS pe durate de 3-10 luni la importante universităţi din Europa: INSA Lyon –
Franţa, Academia Regală Militară din Bruxelles – Belgia, Universitatea Tehnică din
Saarbrucken – Germania, Institutul Tehnologic din Lisabona – Portugalia, Universitatea
Twente – Olanda, Universitatea Minho – Portugalia, Universitatea Artois – Franţa,
Universitatea Catolică din Leuven – Belgia, Institutul Francez de Mecanica Avansata,
Clermont Ferrand - Franţa
Participarea studenţilor la cercurile ştiinţifice studenţeşti.

Laborator de Roboţi industriali
Laborator de Roboţi mobili
Laborator de Acţionarea roboţilor
Laborator de Metode  de programare a sistemelor 
robotizate
Laborator de Calculul şi construcţia roboţilor
Laborator de Biomecanica
Laborator de Sisteme senzoriale

Specializare: SISTEME ROBOTIZATE


