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Utilizarea eficientă a resurselor energetice şi 

valorificarea surselor de energii regenerabile, 

exploatarea raţională a sistemelor de alimentare 

cu energie electrică şi termică, automatizarea 

proceselor tehnologice pe baza sistemelor 

electromecanice inteligente, metrologia, 

standardizarea şi asigurarea calităţii necesită 

specialişti cu studii tehnice universitare

http://www.feie.utm.md/
http://www.fb.com/feie.utm.md


Studiază cu noi

Oferim programe de studii pentru cele 3 cicluri ale procesului educaţional: 

licenţă, masterat şi doctorat, precum şi multe oportunităţi interesante de a 

creşte profesional (mobilități academice, creativitate tehnică, participări la 

conferinţe, workshop-uri, training-uri, cursuri de perfecţionare, etc).

Fie că vrei să studiezi un program de licenţă sau unul de masterat – FEIE

este mai mult decât locul potrivit pentru o carieră de succes în inginerie.
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Studii Ciclul I: 
Licenţă

Avem cinci programe de studii (acreditate pe 5 ani !!!) şi fiecare oferă 

perspective deosebite şi garanţia unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor. 

Eşti curios? Informează-te despre fiecare în parte, urmează-ţi pasiunea şi 

aplică la unul dintre programele de studii:

Durata studiilor: 4/5 ani cu frecvenţă / frecvenţa redusă.

Studiile se realizează cu finanţare de la buget sau cu taxă de studii.

Taxa de studii în a.u. 2018-2019: 8500 lei la studii cu frecvenţă 

(frecvenţa redusă: 5100 lei)*.

*Remarcă: Anual se organizează concursul locurilor bugetare.
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ElectroEnergetica

Inginerii în electroenergetică inventează şi transformă viitorul lumii 

digitale. Odată ce ai decis să te alături lor, vei învăţa să dezvolţi proiecte 

tehnice inovatoare, să utilizezi echipamentele specifice domeniului şi să 

asiguri siguranţa în exploatarea lor. Încurajat şi susţinut de cadre didactice 

cu experienţă, vei studia şi aplica principiile de funcţionare ale sistemelor 

electroenergetice.
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Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experienţa obţinută şi cunoştinţele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să:

• dezvolţi staţii şi linii electrice;

• dezvolţi sisteme de alimentare cu energie electrică;

• elaborezi proiecte a staţiilor de transformare şi reţelelor de alimentare cu en.electrică

• iniţiezi şi să realizezi cercetări cu scopul dezvoltării tehnologiilor noi, modernizarea 

echipamentelor existente, creşterea eficienţei de producere, transport, distribuţie şi 

consum a energiei electrice, etc.



TermoEnergetica

Vei studia pe larg sistemele de producere, transformare şi consum a energiei

termice şi electrice. Cunoscând domeniul energeticii vei fi provocat de

problemele actuale şi încurajat să dezvolţi tehnologii noi de generare şi

utilizare durabilă a energiei, inclusiv a surselor de energie regenerabile, dar

şi să creşti eficienţa energetică.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experienţa obţinută şi cunoştinţele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi 

în cadrul:

• întreprinderilor de producere centralizată a energiei termice şi energiei electrice;

• întreprinderilor industriale;

• întreprinderilor cu sisteme centralizate şi autonome de alimentare cu energie termică;

• întreprinderilor de proiectare, montare şi reparare a sistemelor de încălzire autonomă

(Termostal, Romstal, Euroterm ş.a.)
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Ingineria Sistemelor 
ElectroMecanice

Formează ingineri integratori de echipamente de putere (motoare electrice,
convertoare electronice), de control (senzori, controlere programabile,
calculatoare) şi a softurilor (AutoCad, Eplan, SCADA, MatLab) în sistemele
electromecanice de acţionare şi automatizare a maşinilor (electrocasnice,
strunguri, roboţi, drone, electromobile) şi a liniilor tehnologice de producere,

cât şi pentru generarea energiei electrice (inclusiv din surse regenerabile).

www.feie.utm.md

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Competenţele obţinute îţi vor permite să activezi oriunde se utilizează acţionări cu

motoare electrice sau linii tehnologice automatizate:

• întreprinderi electrotehnice (Salonix, ElectroImport, TehElectro-SV, Volta, RTEC,

Energo-Rotor, Electromaş, Hidrotehnica, ElectroMotor-Service, LiftService);

• întreprinderi agroalimentare, industriale sau de prestare servicii;

• fondarea propriei firme de reparație transformatore şi motoare electrice sau de 

automatizare a proceselor tehnologice de orice destinaţie



Inginerie şi 
Managementul Calităţii

Pregateste ingineri pentru infrastructura calității, capabili să asigure

armonizarea standardelor naţionale cu cele europene, măsurarea mărimilor

electrice şi neelectrice, verificarea şi certificarea aparatelor de măsură

(contoare de apă, gaze, energie), testarea şi evaluarea conformităţii

produselor, protecţia consumatorilor, acreditarea laboratoarelor metro-

logice, implementarea şi auditul sistemelor de management ale calităţii.
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Ce vei face după finalizarea studiilor?

Legea obligă toate întreprinderile să aibă în state cel puţin un inginer metrolog. Pe de

altă parte, implementarea unui sistem de management al calităţii este imperativă

pentru recunoaşterea calităţii produselor şi serviciilor. Poţi activa în cadrul:

• Ministerelor şi organizaţiilor din cadrul infrastructurii calităţii (INM, ISM, CMAC);

• Organismelor de acreditare şi protecţia consumatorilor (MOLDAC, APC, AST);

• Laboratoarelor de  încercări/testări, etalonări şi verificări metrologice;

• Întreprinderilor  prestatoare de servicii (Apă-Canal, MoldovaGaz, GasNaturalFenosa, 

Red-Nord, Termoelectrica) şi Automotive (Draxelmaier, SEBN, Fujikura, Introscop)



Inginerie şi Management 
în Energetică

Explorezi întregul domeniu energetic – de la resursele energetice primare şi

tehnologiile de transformare a acestora în energie finală, până la 

managementul energiei şi a sistemelor energetice. Vei studia piaţa energiei 

electrice, gazelor naturale şi energiei termice, legislaţia în domeniu, 

economia şi managementul întreprinderilor energetice.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experienţa obţinută şi cunoştinţele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să 

activezi în domeniul ingineriei energetice (proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi 

sistemelor energetice) şi gestionării întreprinderilor energetice şi complexului energetic.

Poți activa în:

• sectorul electroenergetic;

• întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice;

• sectorul aprovizionare cu gaze;

• autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic, etc.
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Aplică

Utilizarea eficientă a resurselor energetice şi valorificarea surselor de energii 

regenerabile, exploatarea raţională a sistemelor de alimentare cu energie 

electrică şi termică, automatizarea proceselor tehnologice pe baza sistemelor 

electromecanice inteligente, metrologia, controlul şi certificarea producţiei, 

necesită specialişti calificaţi în aceste domenii.
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Cunoaşte-ne şi vino în 

echipa noastră. 

Noi credem în 

potenţialul studenţilor 

noştri şi investim 

energie pentru a-i ajuta 

să devină cei mai buni 

în acest domeniu.



Mulţumesc 

pentru atenţie!

Adresa: str. 31 August 1989, 78 (blocul de studii nr. 2)

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Tel: (022) 23-76-17
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Prezentarea este disponibilă pe site-ul facultăţii
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