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Istoric
Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează
Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul
1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România,
Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 mai 1993,
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi. Ca urmare a unor reforme
de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din
Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi.
Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial
(CMMI) a luat ființă în cadrul Universitatii „Gheorghe Asachi” din Iasi o
data cu divizarea, în ianuarie 1990, a Facultatii de Mecanică, înfiintata în
octombrie 1948. În anul 2005, tinand cont de domeniile de studii si
cercetare ale facultatii, s-a hotarat schimbarea numelui facultatii in
Constructii de Masini si Management Industrial.
Facultatea de Constructii de Masini şi Management Industrial
este o comunitate academică distinctă în cadrul Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior de stat, de
educație și cercetare avansată, a cărei activitate se desfăşoară în
condiţiile autonomiei universitare, în conformitate cu Legea Educației
Naționale nr. 1/2011 şi cu dispoziţiile Cartei Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
își asumă misiunea de a organiza activități de învățământ tehnic
superior și cercetare, corespunzător celor trei cicluri de studii (licenţă,
masterat şi doctorat), în vederea formării profesionale de specialiști
competitivi pe piața muncii, contribuind astfel la dezvoltarea
intelectuală, profesională şi socială a individului şi la dezvoltarea
societăţii.
Pornind de la această misiune asumată, Facultatea de
Construcţii de Mașini și Management Industrial asigură oferta de
programe de studii în domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică
și Inginerie și Management, capabilă să susţină standardele de calitate
în ceea ce priveşte cercetarea, în mediul local şi regional, şi integrarea
internaţională, în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii din
societatea bazată pe cunoaştere şi tehnologie informatică.
Industria constructoare de mașini produce toate tipurile de
mașini, utilaje, echipamente, scule, aparate și bunuri de larg consum,
precum și produse militare.

STRUCTURĂ






Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM)
Departamentul de Mașini-unelte și Scule (MUS)
Departamentul de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice (MFMAHP)
Departamentul de Mecanică Teoretică (MT)
Departamentul de Fizică

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (4 ani)
Diploma de INGINER
Domeniul Inginerie industrială
 Tehnologia construcțiilor de mașini (TCM)
 Sisteme de producție digitale (SPD)
 Ingineria sudării (IS)
Domeniul Inginerie mecanică
 Mecanică fină și nanotehnologii (MFNT)
 Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice (MSHP)
Domeniul Inginerie și management
 Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM)

PARTENERI INDUSTRIALI

ADMITERE LICENȚĂ 2020

DOSARUL DE ÎNSCRIERE




Facultatea de Construcţii de Maşini şi
Management Industrial organizează Admiterea
2020 la studii universitare de licenta (4 ani) pe trei
domenii de studii, cu formă de finanţare buget sau
taxă.
Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare
dintre cele trei domenii şi oricare dintre cele două
forme de finanţare, în ordinea preferinţelor.
La finalizarea studiilor universitare de licență
absolvenţii primesc Diploma de licenta si calificarea
de Inginer în domeniul si programul de studii
absolvite.
Admiterea la studii universitare de licență se
organizează pe universitate, cu distribuirea
candidaților pe facultăți și domenii de studii.
Metoda de selecție:










Concurs de dosare
MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat




Cerere de înscriere – disponibilă online aici.
Candidații care se înscriu online vor primi cererea
tipărită și completată în momentul în care vin cu
dosarul la comisia de înscriere de la facultate.
După ce o semnează, aceasta va fi inclusă la
dosar.
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
cu aceasta, în original sau în copie conformă cu
originalul;
Certificatul de naştere, în copie conformă cu
originalul;
Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă
este cazul), în copie conformă cu originalul
(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească
etc.);
Adeverinţă medicală în care trebuie să se
specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli
psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat
este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul
psihologului/psihiatrului că poate urma forma
respectivă de studii;
Adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare);
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu
aceasta/diploma de absolvire, în original sau
copie conformă cu originalul (pentru cei care
doresc să urmeze o a doua specializare);
2 fotografii color, 3 x 4 cm;
Alte documente stabilite de Comisia de admitere
pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la
Diploma de bacalaureat) – pentru informații
suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a
facultății care reprezintă prima dumneavoastră
opțiune.

TCM
Programul de studii de TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAŞINI (TCM) oferă un
curriculum bazat pe completarea cunoștințelor teoretice cu experiențele practice în
domeniul problematicii complexe și diverse a tehnologiilor clasice și
neconvenționale de prelucrare prin așchiere sau prin deformare plastică la rece, a
tehnologiilor de fabricație asistate de calculator și cu ajutorul comenzii numerice, a
proiectării produselor complexe, a proceselor și echipamentelor de prelucrare, a
controlului și calității proceselor, a tehnologiilor de asamblare, a tehnologiilor din
sistemele de fabricare flexibile, a managementului industrial.

TCM = teorie + experiență practică/proiecte.

Învăț cum se fabrică mai repede, mai bine,
mai puțin costisitor!

Noi proiectăm, noi realizăm prototipuri, noi
analizăm, noi testăm, noi construim.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE








ingineri conceptie si conducere a proceselor de
fabricatie a sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor;
proiectanti de sisteme productive;
manageri la diferite niveluri;
experti, consultanti în probleme tehnice;
activitati de management si de asigurare a calitatii;
ingineri proiectare CAD – CAM;
cadre didactice în scoli și în învatamântul superior.

IS
Programul de studii INGINERIA SUDĂRII (IS) pregătește ingineri în proiectarea, cercetarea și
implementarea tehnologiilor și a echipamentelor de sudură.
Prin Planul de Învățământ se aloca importanță studierii tehnologiilor de sudare atât clasice cât și
neconvenționale, a echipamentelor utilizate, dar și dobândirii unor cunoștințe de bază în ceea ce
privește prelucrarea prin așchiere sau controlul și proiectarea tehnologiilor cu ajutorul calculatorului.
Ingineria sudării este o specializare de tradiţie, cu vechime de 25 de ani. Abordarea domeniului se face
în baza prescripţiilor Federaţiei Europene (Internaţionale) de Sudare (EWE/EWI) şi Institutului
Internaţional de Sudură (IIS/IIW), care la rândul lor sunt dependente de cerinţele de ultimă oră din
exploatare.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE







concepția și conducerea proceselor de sudură
proiectanți de sisteme productive;
manageri la diferite niveluri;
întreprinzători particulari;
activități de management și de asigurare a
calității;
proiectare CAD – CAM.

Problematica tehnologică şi constructivă a sudării se regăseşte
în multe domenii ale activităţii industriale şi, ca urmare,
specialiştii în ingineria sudării îşi vor putea pune în valoare
cunoştinţele dobândite în anii de instruire în facultate.

SPD
Programul de studii SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE (SPD) pregăteşte ingineri specializaţi în concepţia,
proiectarea, programarea şi exploatarea sistemelor de fabricaţie moderne, conduse, controlate şi asistate
cu sisteme digitale (numerice, cu calculator).
Programul acoperă un domeniu ingineresc esenţial al dezvoltării economice actuale, bazat pe sinteza,
proiectarea, construcţia, programarea, exploatarea şi optimizarea maşinilor, roboţilor industriali şi a
sistemelor de fabricaţie. Tratează domeniul sistemic, funcţional, interdisciplinar, pe direcţii de mare
impact, cu utilizarea celor mai noi oportunităţi teoretice şi experimentale ale ştiinţelor aplicate
(informatică aplicată, automatică, mecatronică, mecanică, fizică, electronică-electrotehnică, acţionări),
valorificate în sinteza sistemelor de fabricaţie moderne, cu potenţial ridicat de flexibilitate funcţională.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE






specialişti în exploatarea si întretinerea masinilor –
unelte;
ingineri proiectare, cercetare, implementare si
mentenanta a masinilor;
proiectanti de sisteme productive;
consultanti în probleme tehnice;
ingineri proiectare CAD – CAM.
Absolvenții vor dobândi abilităţi şi competenţe de
interdisciplinaritate, în domeniul ingineriei industriale, precum
şi de factură mecanică, cu potenţial ridicat de inserţie pe piaţa
muncii.

MFNT
Programul de studii MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII (MFNT) pregătește
specialişti care să poată face faţă cerinţelor din domenii de vârf ale tehnologiei: producerea
şi exploatarea maşinilor unelte de precizie ridicată, protetică biomedicală, aparatură de
măsură şi control, aparatură optică şi echipamente de prelucrare a pieselor optice,
proiectarea şi execuţia de scule pentru aşchiere şi ştanţare de precizie.

Miniaturizarea diferitelor elemente, a instrumentelor de control şi de lucru,
a devenit una dintre direcţiile majore de dezvoltare ale secolului XXI.
Cu greu se poate imagina astăzi o tehnologie sau un produs care să poată
funcţiona fără aplicarea principiilor de producere specifice mecanicii de
precizie, a micro sau nano-tehnologiilor.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE






ingineri pentru aparatură de măsurare
ingineri pentru aparatura biomedicala
ingineri pentru echipamente optice,
optoelectronice, aparate spectrale si fotometrice
ingineri pentru echipamente de telecomunicatii si
birotică.
specialişti în tehnologii de mecanica fina,
micromecanica si optică.

MSHP
Maşinile şi sistemele hidraulice şi pneumatice au un rol esenţial în domenii tehnice importante: energia
eoliană, hidroenergetica, termoenergetica, energetica nucleară, acţionări şi automatizări hidraulice şi
pneumatice, instalaţii hidraulice şi pneumatic industriale şi civile, extracţia şi transportul petrolului şi
gazelor, sisteme de transport terestru, naval şi aerian.
Programul de studii Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice (MSHP) pregătește ingineri mecanici
calificaţi să lucreze în proiectarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor, echipamentelor,
instalaţiilor şi sistemelor hidraulice şi pneumatice.

Turbine eoliene
Centrale hidroelectrice

Stații de pompare
Acționări și automatizări
hidraulice și pneumatice

PERSPECTIVE DE ANGAJARE
Inginer mașini hidraulice și pneumatice cu
abilitati in:
 Proiectarea, constructia si exploatarea
masinilor și acționărilor hidraulice si
pneumatice;
 Proiectarea, constructia si exploatarea
sistemelor mecano-energetice: statii de
pompare, sisteme de ventilatie,
centrale hidroelectrice, centrale
eoliene, rețele de conducte;
 Proiectarea si constructia aparatelor de
masurare a parametrilor fluidelor;
 Inginer proiectant CAD, CAE;
 Specialist mentenanță mecanică
echipamente industriale
 Profesor în învățământul liceal,
postliceal.

IEDM
Ingineria şi Managementul - un domeniu care se impune, in condiţiile actuale ale economiei
româneşti, când agenţii economici, privaţi şi de stat, se confrunta cu probleme complexe atât în
domeniul ingineriei, cât şi în domeniul afacerilor. In mediul de afaceri, cunoştinţele inginereşti si
cele economice sunt complementare. Inginerul economist este cel care îmbină cunoştinţele tehnice
cu cele economice, element ce îi conferă un mare grad de universalitate si flexibilitate.
Programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM) are misiunea de a pregăti
ingineri prin studii interdisciplinare, atât inginereşti, cât şi managerial-economice, cu ingrediente de
natură socială şi juridică, care să fie capabili sa proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme productive
sau părţi ale acestora.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE










proiectanti de sisteme productive;
manageri la diferite niveluri;
întreprinzatori particulari;
experti, consultanti în probleme tehnicoeconomice;
inspectori de credite în banci; activitati de
îndrumare si control;
specialişti în activitati de marketing pe piata
interna si internationala;
specialişti în activitati de prognoza, planificare si
investitii;
specialişti în activitati de organizare si
management;
specialişti în activitati de asigurare a calitatii si
protectia mediulu.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (2 ani)
Diploma de MASTER
Domeniul Inginerie industrială





TehnologiI avansate de fabricație (TAF)
Managementul și tehnologia producției (MTP)
Concepția și fabricația asistată de calculator (CFAC)
Sisiteme micromecanice (SMM)

Domeniul Inginerie mecanică
 Mecanica fluidelor aplicată (MFA)
Domeniul Inginerie și management
 Antreprenoriat industrial (AI)

TAF
TEHNOLOGII AVANSATE DE FABRICAȚIE

MTP
MANAGEMENTUL ȘI TEHNOLOGIA PRODUCȚIEI

CFAC
CONCEPȚIA ȘI FABRICAȚIA ASISTATĂ DE CALCULATOR

SMM
SISTEME MICROMECANICE

MFA
MECANICA FLUIDELOR APLICATĂ

AI
ANTREPRENORIAT INDUSTRIAL

Viața în Campus
„Tudor Vladimirescu” este unul dintre cele mai mari campusuri studențești din România, are un
spirit aparte şi este centrul vieţii studenţeşti ieşene, fiind recunoscut astfel chiar și de către
studenții celorlalte universități din capitala Moldovei.
În Campus există 21 de cămine, o cantină studențeasă cu prețuri accesibile, săli și terenuri de
sport (dintre care șase terenuri de sport în aer liber, o sală de fitness, o sală de aerobic, o sală de
forță și o sală de jocuri în echipă – volei, fotbal, baschet, tenis de camp) și un dispensar medical.
Cmpusul este alimentat de echipamente termice de ultimă generație, majoritatea căminelor au
fost reabilitate, având o capacitate totală de 8000 de locuri. Toate camerele din cămine au acces
la internet gratuit și cablu TV.

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
- contact Adresa: Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 59A, Iași, 700050
Telefon: +40 232 242 109
Fax: +40 232 242 109
E-mail: secretariat.cmmi@tuiasi.ro

Pentru mai multe informații accesați:
Web: https://cmmi.tuiasi.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/facultatea.cmmi.iasi/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZMQcE2iv2IoeXAj75N8GVg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cmmi.iasi/

