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1. Contextul proiectului 

 

Pentru a valorifica experiența echipei de proiect în implementarea activităților cu grupul țintă, prezentul report se dorește a fi un instrument la 

îndemâna unităților de învățământ secundar precum și a instituțiilor de învățământ superior pentru a sprijini elevii și studenții în dezvoltarea 

carierei și pentru a facilita o mai ușoară și rapidă inserție și integrare a lor pe piața muncii. 

 

a. Obiective 

 

Proiectul ”Practica – primul pas în carieră” are ca obiectiv general: Creșterea gradului de angajabilitate a elevilor și studenților din regiunea NE, 

prin participarea a 100 de elevi și 120 de studenți din domeniul tehnic la programe de învătare la locul de muncă. 

 

Obiectivele secundare care sprijină îndeplinirea obiectivului general sunt: 

O.1. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ implicate prin încheierea și operaționalizarea de 

parteneriate pentru practică. 

O.2. Dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați. 

O.3. Dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor și studentilor din grupul țintă, în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii. 

 



 
b. Activități 

 

În derularea proiectului au fost prevăzute următoarele activități: 

A.1: Elaborarea parteneriatelor și convențiilor între Solicitantul finanțării și unitățile de învățământ secundar și terțiar 

A.2: Organizarea și derularea de sesiuni de orientare și consiliere profesională 

A.3: Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă 

A.4: Derularea unei competiții profesionale 

A.5: Dezvoltarea unor instrumente de corelare a nevoilor pieței muncii din domeniul ingineriei cu programa de pregătire din mediul 

preuniversitar și universitar 

 

Având în vedere obiectivele stabilite, activitățile derulate cu elevii și studenții participanți le-au adus acestora o serie de beneficii: 

- Dobândirea unei mai bune cunoașteri a propriei personalități, aceasta fiind de folos pentru o auto-evaluare precum și pentru sporirea 

încrederii în forțele și capacitățile proprii 

- Învățare despre cum să creeze un profil cât mai atractiv pe piața muncii, absolut necesar pentru a atrage atenția viitorilor angajatori 

- Dezvoltarea unor abilități și competențe profesionale practice, care să le permită cât mai rapid să devină independenți la locul de muncă 

- Exersarea împreună cu consilierii a unor tehnici utile de interviu, pentru a le permite să accentueze punctele forte care îi diferențiază de 

ceilalți candidați pentru același post 

- Învățare să pregătească documente de marketing personal pentru piața muncii (CV, scrisoare de intenție etc.) – esențiale pentru a depăși 

prima etapă a procesului de recrutare pentru un post vizat 



 
- Dobândirea unui nivel superior de cunoaștere privind piața muncii și cerințele angajatorilor, informații de un real folos pentru orientarea 

corectă și crearea unor așteptări realiste în privința ofertei și condițiilor de muncă 

- Creșterea gradului de angajabilitate pe piața muncii prin stagii de pregătire practică în domeniu, alături de specialiști cu experiență 

- Acordarea unei subvenții în valoare de: 

o 700 lei pentru elevii de liceu și studenți 

o 900 lei pentru elevii de școli profesionale 

- Acordarea a 22 de premii în valoare de câte 450 lei fiecare în cadrul competiției profesionale bazate pe proiectele de practică întocmite 

de participanți, premii acordate în baza unor criterii stricte de evaluare 

- Facilitarea inserției în câmpul muncii, prin oferirea de referințe, scrisori de recomandare privind participarea la activitățile derulate în 

cadrul proiectului, recomandări către alte organizații partenere 

- Oferirea posibilității de angajare în cadrul companiei în care au desfășurat stagiul de practică, în funcție de locurile vacante și de gradul 

de îndeplinire a cerințelor necesare pentru ocuparea acestora 

 

c. Grup țintă 

 

Grupul țintă vizat pentru participarea la proiectul de față este format din 220 de persoane, structurat astfel: 

- Elevi: 100 - ISCED 2-3, nivele de calificare 4 (filiera tehnologică) 

- Studenți: 120 - ISCED 6/7, nivel de calificare 6/7 (licență/ master) 

 

Specializări: 



 
o tehnologică, electromecanică, instalator, electrician, technician (elevi); 

o automatică și calculatoare, construcții și instalații, inginerie chimică, inginerie electrică, mecanică (studenți) 

 

Aria de implementare: Regiunea Nord-Est 

 

Mediul de rezidență:  rural și urban 

 

Alcătuirea grupului țintă care a beneficiat de activitățile derulate în cadrul proiectului: 

 

Unitatea de învățământ Elevi 

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida – Iași * 35 

Colegiul Tehnic Mihail Sturdza – Iași 16 

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi – Iași ** 10 

Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu – Iași 38 

Total 99 

* 11 elevi școală profesională, 24 elevi liceu 

** 10 elevi școală profesională 

 

Elevii au provenit de la specializările: 



 
1. Electrician Proiecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații electrice  

2. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze  

3. Tehnician în automatizări 

4. Tehnician în instalații electrice 

5. Tehnician în activități economice 

 

 

Instituția de învățământ Studenți 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi - Iași 124 

Total 124 

 

Studenții participanți în proiect au provenit de la facultățile: 

o Mecanică 

• Inginerie Mecanică 

• Sisteme și Echipamente Termice 

• Mecatronică 

• Robotică 

o Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 

o Inginerie Chimică și Protecția Mediului 



 
o Construcții Mașini și Management Industrial 

o Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

o Automatică 

 

d. Rezultate 

Pe parcursul derulării activităților prevăzute cu grupul țintă, atât experții în experții în informare și consiliere profesională care au activat în 

cadrul proiectului din partea Beneficiarului, cât și tutorii de practică ce au activat în cadrul proiectului din partea Partenerului, au formulat o 

serie de observații generale și specifice cu privire la gradul de pregătire, implicare și ariile de interes ale participanților, precum și o serie de 

recomandări pentru unitățile de învățământ preuniversitar și pentru instituțiile de învățământ universitar utile pentru o mai bună viitoare 

pregătire a elevilor și studenților din generațiile următoare. 

 

Specializări tehnice – elevi 

 

Observații generale 

• Elevii de la specializările tehnologice au dat dovadă de foarte bune înclinații practice, precum și de un interes ridicat pentru domeniul de 

studii (în mod special acest lucru a fost observat la elevii de școală profesională, interesul lor pentru inserția pe piața muncii fiind mult mai 

ridicat decât la elevii de liceu, dintre care o bună parte sunt interesați de continuarea studiilor, ceea face ca inserția pe piața muncii să devină 

un obiectiv mai puțin apropiat în timp) 

• Majoritatea elevilor susțin că își doresc să se angajeze după terminarea studiilor, o parte dintre ei își doresc să lucreze în afara țării, unii având 

chiar planuri concrete de a-și urma rude sau prieteni în țări din vestul Europei, având deja o cale bătătorită la dispoziție și mirajul unui câștig 

substanțial cu efort scăzut de lucru și cerințe minime din partea angajatorilor cu privire la pregătirea profesională 



 
• Elevii de liceu și-au ales profilul fiind atrași de tehnică în general, însă mulți dintre ei sunt atrași de domenii paralele (construcții, mecanică 

auto), prin urmare manifestă un interes scăzut pentru specializarea pe profilul urmat 

• Mulți dintre elevi sunt angrenați din pasiune în diverse activități sportive – fotbal, arte marțiale – fiind practicanți activi, ceea ce le 

completează simțul practic de a obține rezultate prin eforturile proprii, precum și spiritul de echipă (acolo unde este vorba de sport de echipă) 

dar și spiritul competitiv, indiferent dacă este sport individual sau de echipă. Cu toate acestea, dorința de a fi cel mai bun, sau de a aparține 

celei mai bune echipe, nu se prelungește și în sfera domeniului de pregătire, fiind influențată de interesul scăzut menționat mai sus 

• Puțini elevi din domeniul tehnologic își doresc continuarea studiilor, și foarte puțini dintre ei plănuiesc să continue studiile în același domeniu. 

Alternativele pe care le explorează sunt: Jandarmerie/Poliție, considerând că aceste instituții le oferă un loc de muncă stabil, o muncă ușoară 

și un salariu bun; cei pasionați de sport își doresc să urmeze studii de Educație Fizică și Sport pentru a deveni fie arbitri sau antrenori de 

fotbal, fie kinetoterapeuți; cei care își doresc să continue studiile la Mecanică își doresc acest domeniu fiind fascinați de mecanica auto, 

tuning și câștigurile sigure pe termen lung pe care le promite acest domeniu. 

 

Cunoștințe generale în domeniu 

• Nivelul de pregătire teoretică a elevilor a fost sub așteptările tutorilor. Lipsa unor cunoștințe de bază a condus la necesitatea explicării unor 

noțiuni de bază din fizică sau matematică la unele grupe, pentru a putea aduce toată grupa la același nivel și pentru a putea fi înțelese 

noțiunile specifice cu care urmau să ia contact și practic 

• De asemenea, s-a observat că unora le lipseau cunoștințe de bază din domeniul tehnologic, deși acestea fuseseră parcurse în școală (de 

exemplu, un elev nu știa ce este un șubler) 

• Odată ce au asimilat aceste noțiuni, elevii au putut face interconexiuni și au fost capabili să ofere exemple similare pentru a dovedi că au 

înțeles  

• Cu toate acestea, pe măsură ce subiectele deveneau mai abstracte sau mai complexe, elevii își pierdeau gradual interesul și se lăsau distrași 

de la prelegerile tutorilor 

• Activitățile practice au ajutat fixarea cunoștințelor dobândite anterior sau prezentate la începutul stagiului 



 
 

Gradul de implicare în activitățile practice 

• Inițial gradul de implicare în activitățile practice a fost scăzut la elevii de liceu, însă odată cu dezvoltarea subiectelor și prezentarea exemplelor 

practice, au devenit atenți, implicați, și au început să pună întrebări. Cu toate acestea, interesul s-a estompat odată cu creșterea complexității 

cunoștințelor folosite. 

• Elevii de școală profesională au fost foarte dornici să acumuleze noi cunoștințe teoretice și practice, îndemânare, manifestând interes crescut 

pentru activitățile practice. 

• Unii elevi au petrecut mult timp neatenți, folosind telefonul mobil, neinteresați să studieze documentația tehnică pusă la dispoziție de către 

tutori. Alții au fost foarte respectuoși, răspunzând la sarcinile primite. 

Arii de interes 

• Elevii de la profilurile tehnologice s-au dovedit destul de interesați de a vedea și a înțelege cât mai multe lucruri în instalațiile electrice vizitate 

• Cele mai dinamice momente ale stagiilor de practică au fost observarea senzorilor și vizita în uzină cu prezentarea concretă a noțiunilor, 

dispozitivelor, ansamblurilor descrise teoretic, elevii fiind foarte entuziasmați de ocazia de a vedea cum funcționează în exploatare  

• Unii dintre elevi și-au exprimat dorința ca la finalul studiilor să își găsească un loc de muncă la Veolia, fiind atrași de tipul de muncă, 

deschiderea specialiștilor cu care au intrat în contact precum și de oportunitățile de dezvoltare 

• Dorința de a se specializa a fost manifestată destul de puternic de elevi, însă cu interes de a lucra în străinătate, salariile mai mari oferite în 

anumite țări din vestul Europei primând ca interes pe termen mediu (1-3 ani) 

• Elevii au demonstrat o foarte bună implicare în activitățile de grup, s-au arătat dornici să lucreze în echipă și să colaboreze pentru rezolvarea 

temelor primite, însă stângăciile, stăpânirea precară a unor cunoștințe și timpul relativ scurt avut la dispoziție, au limitat acest impuls de 

ajutor reciproc 

 

Specializare comercială – elevi 



 
 

Feedback general 

• Elevi de la specializarea comercială s-au dovedit a fi foarte serioși, implicați, preocupați de viitorul lor și entuziaști în legătură cu orice 

experiență nouă 

• Din punct de vedere al prezenței lor, s-au dovedit a fi disciplinați, respectuoși, responsabili, având o atitudine cuviincioasă 

• Încă de la momentul recrutării s-au arătat curioși și chiar nerăbdători să afle ce vor învăța la practică, demonstrând o dorință arzătoare de a 

se dezvolta, de a vedea cum funcționează procesele economice cu care au avut contact doar la nivel teoretic 

• Majoritatea elevilor de economic își doresc continuarea studiilor, însă nu toți în domeniul economic – unii dintre ei nu s-au regăsit în profilul 

ales, alții, similar cu elevii de la profilurile tehnologice, nu au ales profilul din pasiune ci mai degrabă la îndrumarea celor apropiați (părinți, 

profesori, frați mai mari sau alte rude care au parcurs aceste studii și activează în domeniul economic) 

 

Cunoștințe generale în domeniu 

• Nivelul de pregătire teoretică demonstrat a fost foarte bun, elevii stăpânind cunoștințele de bază ale domeniului și răspunzând cu 

promptitudine 

• Nu au fost surprize, nu a fost necesară reluarea unor teorii sau explicarea unor cunoștințe pe care ar fi trebuit să le dețină 

• Transpunerea cunoștințelor în practică a fost un pic mai dificilă, fiind vorba de o activitate economică de amploare, cu documente stufoase 

și rigori legale importante 

 

Gradul de implicare în activitățile practice 

• Având un interes general ridicat pentru toate activitățile în care au fost implicați, elevii au participat cu entuziasm 



 
• S-au străduit să asocieze noțiunile teoretice dobândite în cadrul orelor de curs cu cele practice prezentate în cadrul activității economice 

desfășurate 

 

Arii de interes 

• Elevii au manifestat o dorință foarte mare de a învăța din activitățile practice, pentru a se putea descurca pe cont propriu la un eventual loc 

de muncă similar 

• Dornici să își descopere vocația, înclinațiile, abilitățile, posibilitățile de dezvoltare a carierei – discuțiile avute atât în cadrul sesiunilor de 

consiliere de grup, cât și a celor individuale, au fost marcate de un grad de interes ridicat pentru autocunoaștere și pentru autodezvoltare 

• De asemenea, elevii au manifestat un grad ridicat de interes pentru toate detaliile practice ale activității de zi cu zi în domeniul economic 

• Curioși să afle cum se desfășoară în realitate activitatea unui agent economic, acesta fiind pentru ei primul contact de acest gen cu activitatea 

reală a unui agent economic de pe piață 

 

 

Specializări tehnice – studenți 

 

Feedback general 

• Ca și elevii, unii dintre studenți au ales profilul de studii din pasiune, alții vizând doar o diplomă de studii superioare pentru a putea accede 

pe viitor la un loc de muncă mai bun 

• Admiterea fără examen, pe bază de dosar, la unele facultăți a ușurat accesul celor indeciși asupra domeniului, în detrimentul dorinței de 

specializare 



 
• Toți studenții au fost extrem de dornici de activități practice, nerăbdători să observe cum se derulează activitatea profesională în domeniu, 

entuziasmați de contactul cu instalațiile și echipamentele aflate în exploatare 

 

Cunoștințe generale în domeniu 

• Unii dintre studenți au ajuns în facultate cu lacune mari în domeniu – le lipseau cunoștințe de bază din liceu, pe care le recuperează greu în 

timpul facultății, sau chiar cunoștințe predate în facultate 

• O discuție inițială între profesori și tutori înainte de începerea stagiilor de practică ar fi utilă pentru a înțelege mai bine nivelul de pregătire 

teoretică precum și nevoile studenților pentru activități practice 

 

Gradul de implicare în activitățile practice 

• S-a observat un grad de interes mai ridicat din partea studenților, comparativ cu elevii 

• Cu toate că parcurgerea stagiului de practică era obligatorie, studenții și-au dat interesul, inclusiv pentru a-și completa partea practică de la 

lucrarea de licență, profitând de accesul la agentul economic precum și de disponibilitatea inginerilor pentru a le explica procese tehnologice 

sau a le pune la dispoziție documentație tehnică, sau chiar pur și simplu pentru a le răspunde la întrebări 

• Studenții au demonstrat o capacitate mare de absorbție a cunoștințelor în timp scurt, provenită și din dorința de angajare în domeniu 

 

Arii de interes 

• Preocupați de modul în care ar putea să-și câștige existența cu specializarea lor, studenții au pus multe întrebări despre desfășurarea 

activității de zi cu zi a inginerilor cu care au intrat în contact, creându-și astfel o imagine potențială pentru viitorul carierei lor 

• Fiind interesați și de oportunități de angajare după terminarea studiilor, și-au dat silința să parcurgă materialele puse la dispoziție și să învețe 

cât mai multe din stagiul de practică 



 
• S-a observat o tendință pentru căutarea online a unor soluții rapide, de-a gata, folosind laptop-ul sau smartphone-ul, în detrimentul judecății 

proprii pe baza cunoștințelor deținute, sau a consultării cu experții care îi îndrumau 

 

2. Analiza cerințelor pieței muncii 

 

În vederea adaptării curriculei școlare și universitare pentru a răspunde cât mai mult necesităților angajatorilor, o analiză corelativă a pieței 

muncii și a ofertei de formare profesională trebuie să țină cont și de contextul socio-economic actual. 

 

a. Gradul de ocupare și rata șomajului 

La nivelul anului 2019 pe teritoriul întregii țări, ponderile cele mai mari ale populaţiei ocupate după nivelul de instruire reveneau persoanelor cu 

studii liceale (39,9%). Ponderea persoanelor cu studii universitare a fost de 21,2% (din care 52,0% erau femei), iar cea a persoanelor cu nivel de 

instruire primar sau fără şcoală absolvită era de 2,6%, ponderea bărbaților în această categorie de persoane fiind de 62,4%. 

 



 

 

 

(sursa: INS, https://insse.ro/cms/ro/content/for%C5%A3a-de-munc%C4%83-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-ocupare-%C5%9Fi-%C5%9Fomaj-%C3%AEn-anul-2019-romana, 

date prelucrate) 

Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a Romaniei sub aspectul numarului de locuitori şi al suprafetei detinute. Aceasta 

este compusă din următoarele judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. Conform rezultatelor ultimului Recensământ al Populaţiei, 

regiunea Nord-Est avea o populaţie totală de 3302.2 mii persoane, fiind astfel cea mai populată regiune a ţării.  

La 01.01.2017, conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii au fost în număr de 2010.3 mii persoane, din care populaţia 

ocupată civilă reprezenta 55.5%. Rata şomajului înregistrat la data de 31 decembrie 2017 a fost de 5.8%, fiind înregistraţi 66.6 mii şomeri.  

Beneficiind de trei centre universitare în regiune, forţa de muncă din Regiunea Nord-Est prezintă un grad înalt de pregătire profesională şi un 

nivel adecvat de educaţie.  
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Din punct de vedere al participării la principalele activităţi economice, ponderea populaţiei ocupate civile în agricultură, silvicultură şi pescuit 

este de 31% în timp ce în servicii este de 42%, iar în industrie şi construcţii este de 27%.  

La nivelul trimestrului IV 2017, cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în următoarele ocupaţii: specialişti (studii superioare) în diverse 

domenii de activitate (ştiinţă şi inginerie, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, administrativ comercial, sănătate, juridic, social şi cultural); 

operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi echipamente; lucrători în domeniul serviciilor; muncitori necalificaţi; muncitori calificați și 

asimilați.(Sursa: INS, februarie 2018).  

La nivelul lunii februarie 2018 cel mai mare număr de şomeri (top 5) s-a înregistrat pe următoarele ocupaţii: muncitor necalificat în agricultură; 

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide; vânzător; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci 

mozaic, faianţă, gresie, parchet; manipulant mărfuri. (Sursa: ANOFM, februarie 2018).  

Din datele pe care le deținem, cei mai importanţi angajatori din regiune ca număr de angajaţi erau: SC Dedeman SRL – Bacău; SC Grup Est Security 

SRL, Delphi Diesel Systems România SRL – Brătuleni, Iaşi; Altex România SRL – Piatra Neamţ; Xerox Business Services - Iaşi; SC Agricola 

Internațional - Bacău; SC Rulmenți SA Bârlad, SC Aerostar SA, Antibiotice SA. De asemenea, Veolia Energie Iași joacă un rol important pe piata 

din Iasi. Grupul Veolia este lider mondial în furnizarea serviciilor de energie, apă și de salubritate, cu peste 168.000 salariați în toată lumea. Veolia 

Energie Iași este unul din singurii operatori privați din România al întregului sistem centralizat de incalzire: productie, transport si distributie de 

energie termica, cu productie de energie electrica in cogenerare. 

 

b. Domeniul energetic în România  

Energetica este știința tehnică având ca obiect descoperirea, inventarierea și exploatarea surselor de energie, transformarea, transmisiunea și 

utilizarea energiei, precum și construcția și utilizarea sistemelor energetice. Printre preocupările de actualitate în acest domeniu se includ 

exploatarea energiei potențiale osmotice, a fotosintezei artificiale și a surselor electrochimice.  

Principalele ramuri ale energeticii sunt:  

o Termoenergetică  



 
o Hidroenergetică  

o Energetică eoliană  

o Energetică nucleară  

o Electroenergetică  

o Energetică generală  

Industria prelucrătoare românească este susținută de un sector energetic dezvoltat și funcțional în care resursele interne de agenți purtători de 

energie asigură cea mai mare parte a consumului, iar importurile de completare constau din gaze naturale (cca. 25-30% din total consum) și 

păcură.  

Producția de energie electrică și termică a României se realizează în cea mai mare parte în termocentrale (60%). Ponderea energiei realizate în 

hidrocentrale este mai redusă (cca.30%) iar cea bazată pe combustibil nuclear este de cca.10%.  

 

 

c. Abilităţi căutate de angajatori în 2020 

 

În urmatorii ani, angajatorii vor căuta persoane cu abilităţi foarte diferite decât cele din prezent. Mai mult de o treime din competenţele necesare 

unei profesii actuale vor cuprinde aptitudini care nu sunt încă considerate importante la locul de muncă. Recent, Forumul Economic Internaţional 

(WEF) a lansat studiul „Viitorul locurilor de muncă” prin care se trage un semnal de alarmă asupra modului în care avansează tehnologia şi explică 

cum aceste progrese vor forţa piaţa muncii să evolueze. Studiul arată că până la finalul anului 2020 peste 7 milioane de locuri de muncă vor 

dispărea iar sarcinile acestora vor fi preluate de roboţi şi maşini automate. De aceea, tinerii care vor să se pregăteasca pentru meseriile viitorului, 

trebuie să se adapteze noilor cerinţe şi să-şi dezvolte abilităţile care vor deveni obligatorii la locul de muncă până în 2020.  

Cele 10 competenţe pe care specialiştii le consideră de viitor și foarte importante pentru mediul de lucru din 2020:  



 
1. Abilitățile complexe de rezolvare a problemelor 

Chiar şi cu o creştere în prelucrarea electronică a datelor, pentru a se asigura că vor lua cea mai buna decizie, angajații vor fi nevoiți să devină 

din ce în ce mai abili în ceea ce privește rezolvarea problemelor complexe. De fapt, profesioniștii se așteaptă ca 36% din totalul de muncă din 

toate industriile să plaseze capacitatea complexă de rezolvare a problemelor ca una de bază în solicitările angajatorilor.  

2. Gândirea critică 

Capacitatea de a utiliza logica şi raţionamentul pentru a identifica punctele forte şi punctele slabe ale diferitelor soluţii şi abordări este o abilitate 

care va fi în continuare necesară chiar dacă automatizarea devine din ce în ce mai răspândită.  

3. Creativitatea 

Odată cu atacul noilor tehnologii, oamenii de creație vor fi foarte căutați pentru a implementa schimbările survenite, adapta modul de lucru și, 

binențeles, pentru a crea produse și servicii noi.  

4. Îmbunătățirea abilităților de leadership 

Întotdeauna va fi nevoie de un lider al echipei care să-i motiveze pe cei din jur, să-i ajute să se dezvolte și să identifice cei mai buni angajați ai 

organizației. Conform raportului, aceste abilități vor fi foarte căutate în domenii precum cel energetic, dar și în mass media.  

5. Colaborarea și coordonarea eficientă cu alte persoane 

Și aceste abilități se află sub umbrela obținerii unor competențe sociale și presupun capacitatea de te adapta și a adăuga plus valoare lucrului în 

echipă, de a realiza o foarte bună colaborare cu viitorii tăi colegi.  

6. Educarea inteligenței emoționale 

Roboţii pot fi capabil să facă o mulţime de lucruri la locul de muncă, însă nu pot citi oamenii așa cum o fac alţi oameni. Cel puţin nu încă… De 

aceea, va deveni mult mai important pentru angajaţi să aibă un nivel mai ridicat al inteligenței emotionale. Dezvoltarea capacității de a relaționa 

cu ceilalți, de fi în măsură să înţelegi de ce aceștia reacţionează diferit va deveni o prioritate pentru angajați până în 2020.  

7. Capacitatea de luare a deciziilor 



 
Specialiștii viitorului trebuie să își dezvolte capacitatea de a înțelege modul în care evoluează propria organizație, să identifice noile oportunități 

de creștere și să poată lua deciziile potrivite în situațiile majore.  

8. Orientarea spre servirea clienților 

Atitudinea deschisă către rezolvarea problemelor clientului va fi una dintre cele mai căutate competențe pe care profesioniștii trebuie să o 

dobândească.  

9. Abilitățile de negociere 

În general, abilitățile sociale vor deveni tot mai importante pe piața muncii. Până în 2020, abilitățile de negociere vor deveni o aptitudine cheie, 

solicitată în domeniul artelor și designului, dar și specialiștilor din domeniul IT (în special analiștilor și dezvoltatorilor de software).  

10. Flexibilitatea cognitivă  

Flexibilitatea cognitivă reprezintă abilitatea unei persoane de a se gândi la mai multe concepte simultan. Potrivit raportului, o gamă largă de 

locuri de muncă vor necesita un nivel superior al acestei aptitudinii, care include creativitatea sau raționamentul logic.  

Soft skills și Hard skills  

Cea mai des utilizată definiție a noțiunii de competență este aceea care consideră competența suma cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care 

contribuie la capacitatea unei persoane de a-și îndeplini eficient (la standardele agreate anterior) sarcinile si responsabilitățile postului (pe scurt, 

de a fi performant).  

Lucrul în echipă, abilitatea de a comunica și relaționa, buna organizare sunt acele competențe denumite soft skills căutate în majoritatea 

domeniilor de activitate. Angajatorii spun că hard skills, competențele specifice unui anumit domeniu, sunt cele care te ajută să obții locul de 

muncă dorit, iar competențele soft, cele care te ajută sa ți-l păstrezi.  

Soft skills pot fi definite ca abilități interpersonale și cunostinte non-tehnice, dintre care fac parte diplomația, tactul, amabilitatea, seriozitatea, 

orientarea către ceilalti sau echilibrul emoțional.  



 
Unele dintre aceste abilitati se pot dobândi prin învățare, în timp ce altele sunt ”calități” cu care ne naștem. Sunt asociate inteligenței emoționale 

și depășesc granița aptitudinilor profesionale și a celor teoretice pe care ni le dezvoltăm la școală.  

Soft skills sunt grupate in 5 mari grupe de competențe:  

o identificarea si alocarea de resurse 

o lucrul in echipă 

o dobândirea și utilizarea informațiilor 

o înțelegerea relațiilor complexe 

o capacitatea de a lucra cu o varietate de tehnologii  

Desi pot fi greu cuantificate, competentele soft sunt tot mai mult luate în considerare în procesul de selecție și recrutare al angajatorilor. Dintre 

toate, cele mai căutate sunt orientarea către rezultate, flexibilitatea/adaptabilitatea și abilitățile de comunicare.  

Competențele soft sunt cel mai apreciate în domeniile care presupun interacțiunea directă cu oamenii (vânzări, învățământ/formare, relații cu 

clienții), dar sunt necesare în orice arie de activitate, într-o mai mică sau mai mare măsură (în domeniul IT, de exemplu, nu sunt foarte întâlnite). 

Capacitatea de a lucra în echipă este una dintre abilitățile interpersonale nu doar apreciate, ci chiar cerute în orice domeniu, deoarece contribuie 

la atingerea obiectivelor și indică un potențial de dezvoltare indicat.  

 

Hard skills se referă la compețentele specifice unui domeniu de activitate, pe care le poți dobândi prin învățare. Ele sunt mai ușor de evaluat 

decât competențele soft, iar deținerea lor este confirmată pentru angajator prin diplomele/certificările pe care candidatul le specifică în CV.  

Potrivit analizei efectuate de experții proiectului ”Practica – Primul pas în carieră”, angajatorii vor căuta în următorii ani la capitolul hard skills 

urmatoărele competențe: managementul strategiei IT, inginerie mecanică, operarea stivuitoarelor, marketing și publicitate, inginerie aeriană, 

optimizarea motorului de căutare (SEO), securitate cibernetică, analiza datelor, analiză financiară. 



 
d. Posturi disponibile analizate 
 

În perioada iunie-iulie 2020 a fost analizată oferta de muncă disponibilă pentru absolvenți de studii medii și superioare cu specializările de 

proveniență ale grupului țintă din proiect. Au fost identificate 32 de posturi cu cerințe de studii superioare și 9 posturi cu cerințe de studii medii.  

Posturi cu cerințe de studii superioare 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

1. Inginer 
proiectant 

electrotehnică, 
Büsing Ingenieure 

gmbh - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

Studii finalizate însoțite de diplomă de licență, diplomă de master 
sau alte studii de specialitate 

Minim 3 ani experiență profesională în domeniul de proiectare şi 
de urmărire a echipamentelor tehnice din domeniul de 

electrotehnică   

neprecizat 

2. DevOps Engineer, 
CalCrom - Iasi 

(www.bestjobs.eu) 

You have a degree (Bachelor, Master or Diploma) in Informatics, 
Computer Science, Electronics or similar.You have already 

working experience as a DevOps, tester, developer, system or 
network administrator.You have English language skills (speaking, 

reading and writing).You have previous experience with 
versioning systems (Subversion, Git, etc.) and continuous 

integration systems (TeamCity or Jenkins).You have coding skills: 
C#, Windows batch scripting, MS-SQL scripting.You have database 

basic knowledge.You have good understanding of web 
applications and networking.You are a good team player.  

Build .NET software using automation (VisualStudio, 
TeamCity)Ensure stability and proper configuration of 

developed applications in various environments 
(Windows servers, Azure Cloud, mobile devices, 

etc.).Deploy software systems in testing and production 
environments using automation and various tools 

(Octopus, VisualStudio, TeamCity, etc.).Deploy upgrades 
and fixes.Manage and migrate system databases (T-SQL 

scripts, FluentMigrator).Conduct system tests for 
security, performance and availability.Analyze and debug 

production errors.Manage version control systems 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

(Subversion, Git, etc.).Manage continuous integration 
systems (TeamCity or Jenkins).  

3. Inginer / 
Tehnician reparatii 
utilaje , Mateco - 

Oradea, Jilava, 
Bucuresti, Iasi 

(www.bestjobs.eu) 

studii tehnice medii / superioare; 
cunostinte de mecanica, electrica, hidraulica; 

experienta pe un post similar (avantaj); 
cunostinte limba engleza - nivel mediu(obligatoriu); 

permis de conducere cat. B; 
disponibil la deplasari; 

organizat, meticulos si eficient. 

operatiuni de reparare, revizie si intretinere a utilajelor 
din flota companiei: nacele, stivuitoare, compresoare, 

generatoare, pompe, macarale etc;efectuarea diagnozei 
si constatarea defectiunilor utilajelor;stabilirea necesarul 

de piese si consumabile pentru repararea/revizia 
utilajelor;remedierea defectiunilor si asigurarea bunei 
functionari a utilajelor/echipamentelor;pregatirea si 

verificarea utilajelor la livrare si receptie 

4. Inginer Șef, 
Mecanex - Iași ; 
Piatra Neamț ; 

Suceava ; Botoșani ; 
Roman ; 

(www.bestjobs.eu) 

 Studii superioare tehnice;- Experienţă minim 5 ani în domeniu;- 
Persoana inovativă, orientată spre performanţă, rezistentă la 

stres;- Capacitate decizională şi de analiză; 

- Coordonarea secţiei de prelucrări mecanice din cadrul 
societăţii;- Asimilarea de noi produse funcţie de cerinţele 

pieţii- Validarea tehnologiilor proiectate;- Dezvoltarea 
produselor noi;- Elaborarea documentaţiei tehnologice 

pentru oferta de preţ, prototip, preserie, serie;- Validarea 
produselor;- Îmbunătaţirea tehnologiilor de fabricaţie în 

vederea creşterii productivităţii 

5. Professional 
Embedded 

Developer, Miele - 
Iasi, Suceava  

(www.bestjobs.eu) 

- Master degree in Computer Science, Electronic/Electrical 
Engineering or a related field; 

- Strong proficiency in advanced C/C++, as well as in scripting 
languages like Perl and Python; 

- 4+ years professional experience of development related tools & 
practices (configuration management, debugging and refactoring 
of legacy code, software lifecycle, V-model, agile methods, review 

techniques, continuous integration and delivery, etc.); 

- Design and development of software components, from 
low-level drivers up to GUI, to be integrated into our 

custom embedded platform for various types of 
appliances; 

- Model efficient data structures and algorithms;- Ensure 
that deliverables meet quality goals, time and cost 

constraints; 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

- Good knowledge of system design and requirements analysis 
methodologies; 

- Familiarity with model based systems engineering, SysML or 
similar 

- Practical experience with safety concerned software designs and 
rules (. MISRA, Software Safety Classes); 

- Profound knowledge of microcontroller technology and 
electronic components; 

- Proven track record of delivering projects on time and to 
specification; 

- Excellent spoken and written English; 
- Knowledge of German language is an advantage; 

- Positive attitude to be working in team in an international 
environment, with a self-starter attitude and eagerness to tackle 

unknowns; 
- An interest in keeping up with current and upcoming 
developments and technologies in the field of software 

engineering; 
- Willingness to go on business travel to the German HQ and 

relating plants. 

- Assume responsibility for the long term quality of 
deliverables by ensuring that the test concept and 

implementation meet the expected standards 
- Maintain a close working relationship with software 

engineers and architects at Miele Electronic in 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

6. Professional 
Embedded 

Developer, Miele 
Tehnica S.R.L - 
Suceava, Iasi 

(www.bestjobs.eu) 

- Master degree in Computer Science, Electronic/Electrical 
Engineering or a related field;- Strong proficiency in advanced 
C/C++, as well as in scripting languages like Perl and Python; 

- 4+ years professional experience of development related tools & 
practices (configuration management, debugging and refactoring 
of legacy code, software lifecycle, V-model, agile methods, review 

techniques, continuous integration and delivery, etc.); 
- Good knowledge of system design and requirements analysis 

methodologies; 
- Familiarity with model based systems engineering, SysML or 

similar 
- Practical experience with safety concerned software designs and 
rules (. MISRA, Software Safety Classes);- Profound knowledge of 

microcontroller technology and electronic components; 
- Proven track record of delivering projects on time and to 

specification; 
- Excellent spoken and written English; 

- Knowledge of German language is an advantage; 
- Positive attitude to be working in team in an international 

environment, with a self-starter attitude and eagerness to tackle 
unknowns; 

- An interest in keeping up with current and upcoming 
developments and technologies in the field of software 

engineering; 
- Willingness to go on business travel to the German HQ and 

relating plants. 

 Design and development of software components, from 
low-level drivers up to GUI, to be integrated into our 

custom embedded platform for various types of 
appliances; 

- Model efficient data structures and algorithms; 
- Ensure that deliverables meet quality goals, time and 

cost constraints; 
- Assume responsibility for the long term quality of 
deliverables by ensuring that the test concept and 

implementation meet the expected standards 
- Maintain a close working relationship with software 

engineers and architects at Miele Electronic in Germany. 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

7. Tehnician / 
Inginer service, 

NEWMEDICS COM 
SRL - Iasi 

(www.bestjobs.eu) 

Permis de conducere – categoria B 
Disponibilitate pentru deplasari interne/externe. 

Cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet) la 
nivel avansat. 

Cunoasterea limbii engleze. 
Cunoasterea limbii germane constituie un avantaj. 

Inginer service aparatura medicala 

Suport tehnic si stiintific in vederea participarii la licitatii 
in SEAP. 

Suport tehnic, comercial si consultanta de specialitate 
oferite colegilor din departamentul de vanzari. 

Asigurarea activitatii de instalare, punere in functiune si 
instruire personal medical; 

Mentenanta si servisarea aparaturii medicale. 
Realizarea service-ului aparaturii medicale din portofoliul 
firmei (punere in functiune, reparatii ale echipamentelor, 

calibrari si verificari periodice). 
Mentinerea unei bune relatii cu toti furnizorii de 

aparatura medicala. 

8. Inginer service 
aparatură medicală 
de laboratorInginer 
service aparatură 

medicală de 
laborator, PRAXIS 
MEDICA SRL IASI - 

Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

Absolvent studii superioare; 
Experiență de minimum 2 ani ca inginer de service în domeniul 

aparaturii medicale sau în domenii adiacente (IT, electronică etc.); 
Cunoașterea limbii engleze (nivel mediu); 

Cerințe comportamentale: prezență plăcută, decent în discuții, 
organizat, rezistent la stres prelungit;Permis de conducere 

categoria B (fără incidente majore în istoric); 
Disponibilitate pentru deplasări în țară pentru activități de service 

la clienții care au achiziționat aparatură medicală; 
Disponibilitate pentru efectuare training-uri prelungite în 

străinătate (1-2 săptămâni), conform necesităților angajatorului; 
Fără înscrieri în cazierul judiciar. 

Instalarea, punerea în funcțiune, repararea și 
mentenanța aparaturii medicale a laboratorului; 

Verificarea și monitorizarea echipamentului de măsurare, 
verificare și calibrare pentru ca acesta să fie în stare 
perfectă de funcționare și să aibă toate verificările 
metrologice și de securitate, conform legislației și 

recomandărilor producătorului; 
Întocmirea documentelor specifice activității. 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

9. INGINER 
INSTALATII-

MENTENANTA, 
Rewe Romania 

(Penny Market) - 
Bacau, Iasi 

(www.bestjobs.eu) 

 Studii superioare tehnice (inginer constructor, instalatii, 
energetica, mecanica); 

• Experienta in executie, inclusiv in coordonarea de echipe de 
muncitori-tehnicieni; 

• Cunostinte in domeniul management-ului de proiect, reprezinta 
un avantaj; 

• Cunoasterea domeniului de intretinere tehnica a cladirilor si 
instalatiilor aferente, experienta in domeniul de intretinere 

reprezinta un avantaj; 
• Ordonat, Muncitor, Punctual, Orientat catre solutii; 

• Cunostinte de operare PC : MS Office, ACAD,etc; 
• Limbi straine : engleza –mediu, germana (avantaj); 

• Permis de conducere categoria B; 
• Flexibilitate si disponibilitate de a calatorii in zona alocata-

Centru logistic Bacau, Turda, Stefanestii de Jos, se pune la 
dispozitie masina de serviciu, pentru deplasare-candidatul se 

poate localiza cu domiciliul in Bacau, respectiv localitati limitrofe. 

• Initial: supravegherea tehnica, coordonarea si controlul 
lucrarilor de instalatii aferente Centrului Logistic Bacau, 

aflat in faza de executie. Raportare directa catre Sef 
departament Logistica, Project manager, respectiv Top 

Management. 
• In paralel/Ulterior: supravegherea tehnica, 

coordonarea si controlul lucrarilor de intretinere si 
reparatii aferente Centrelor Logistice Bacau, Turda, 

Stefanestii de Jos-Ilfov astfel incat sa se asigure 
exploatarea in bune conditii, respectiv conform cerintelor 
legale. Desfasurarea de cereri de oferte, licitatii, selectii 

oferte, negocieri, contractare, coordonare firme 
contractate, management de contracte, intocmire plan 

de revizii, plan de verificari tehnice, coordonarea echipei 
de tehnicieni ce asigura reparatii in cadrul Centrelor 

Logistice-serviciul de mentenanta se realizeaza atat in 
sistem intern, cat si externalizat, inginerul va coordona 

sefi de echipa, respectiv tehnicieni; 
• Raportare directa catre Seful de departament-Logistica-
se asigura suport din cadrul Departamentului Constructii; 

• Executarea de proiecte de modernizare-
retehnologizare, in baza planului anual de proiecte, de la 
faza de licitatie, respectiv executie-de exemplu, inlocuire 
integrala sistem de iluminat, inlocuire integrala sistem de 

efractie, etc; 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

• Participa la receptiile la terminarea lucrarilor si cele 
finale; 

• Verifica remedierile efectuate si asigura eliminarea 
deficientelor; 

• Verifica si preia Cartea Constructiei; 
• Urmareste situatia garantiilor de buna executie si 

sumele restante catre antreprenori; 
• Urmareste respectarea standardelor de calitate REWE; 
• Verifica si solutioneaza problemele tehnice semnalate; 

• Verifica/confirma din punct de vedere cantitativ, 
calitativ si financiar toate lucrarile executate de 

prestatorii de servicii; 

10. Inginer / 
tehnician sisteme 
de securitate, S.C. 
VIRTUAL BUSINESS 

S.R.L. - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

- studii în domeniu ingineriei (automatizari, electronice, 
comunicări);- buna capacitate de organizare și analiza; 

- buna capacitate de comunicare; 
- abilitati de planificare; 

- capacitate de lucră în echipă; 
- minim 1 experiență în domeniul sistemelor electronice de 

securitate; 
- limba engleză - nivel minim mediu; 

- PC cunostinte operare- client orientare pentru client; 
- lucrul în echipă; 

- orientarea spread rezultate; 
- inițiativă, creativitate; 

- seriozitate și profesionalism; 
- permis de conducere auto. B; 

- instaleaza, Pune funcțiune ȘI efectueaza instalare, 
punere version functiune, servicii si mentenanta pentru 

sisteme securitate si automatizari, Sisteme video de 
supraveghere, Sisteme de acces de Controlul de etc 

- Realizeaza si de servicii Urmareste PLANUL; 
- Colaborare cu beneficiari sistemelor de securitate; 
- Realizați documente tehnice adaptate sistemelor; 
- Efectuează operațiuni tehnice ale sistemelor de 

securitate existente la beneficiari (cablare, conectare 
etc); 

- Testeaza si pregateste echipamente de service; 
- Urmareste graficul executiei pentru mentenanta / 

service 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

- Disponibilitate teren deplasari; - Punct de asigurare a calitatii lucrarilor si serviciilor 
executate conform proiectantului, tehnicilor specifice si 

normelor legale in vigoare; 

11. Inginer, SC MHP 
STORE SRL - Iasi, 

Bacau 
(www.bestjobs.eu) 

Cunostinte de proiectare; 
Studii superioare tehnice (mecanica, electromecanica, etc.) ; 

Cunoștințe medii de limbă engleză; 
Dorința și capacitatea de a învăța; 

Seriozitate și corectitudine profesională, punctualitate; 
Atitudine orientată către client. 
Buna capacitate de comunicare 
Permis conducere categoria B 

Disponibilitate la deplasari 

neprecizat 

12. inginer electric 
pentru proiectare, 
TEDRUM SRL - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

- studii superioare tehnice, profil electric; 
- cunostinte avansate de utilizare PC; 

- constituie avantaj experienta de 2-3 ani in domeniul proiectarii 
sistemelor de automatizare industriala si cunoasterea limbii 

engleze; 
- constituie avantaj disponibilitate la deplasari in tara si permis 

auto categoria B 

- proiectare din punct de vedere electric a tablourilor 
pentru fluxuri tehnologice industriale 

- asigura suport tehnic pentru departamentul de 
ofertare; 

- asigura suport tehnic pentru atelierul electric de 
productie interna 
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13. Remote Work: 
VPN Software 

Engineer at Tenta, 
Tenta - Iași 

(www.bestjobs.eu) 

Experiență serioasă în IP, TCP si conectare rețea 
Experiență în utilizare si/sau implementarea primitivelor de 

criptare și securitatea datelor 
Cunoștințe în Rust și/sau Go constituie un avantaj 

Dorință puternică de a învăța și lucra în echipă 

neprecizat 

14. QA Engineer, 
Tremend Software 

Consulting - 
Suceava, Iasi 

(www.bestjobs.eu) 

 Approach complex problem-solving and troubleshooting tasks 
with creativity. 

- Basic skills in OOP coding (ex. Java). 
- Nice to have experience with open source tools such as 

Selenium, Jenkins or Maven. 
- Basic experience with build infrastructure, continuous 

integration and agile development. 
- Fluency in English. 

- Good communication abilities.  

 Create and configure test environments. 
- Develop test plans. 

- Perform application, regression, performance and 
acceptance tests. 

- Report defects and follow-up their life cycle. 

15. Industrialisation 
Test Engineer, 

Vitesco 
Technologies 
Engineering 

Romania SRL - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

 Academic Degree in Electromechanical engineering, production 
technologies, electrical engineering, electronics or several years 

of relevant work experience; 
- Specific Automotive Expertise; 

- Good Knowledge in production technologies for Testing 
Electronic Product (SPI, AOI, AXI,ICT,Flash, Functional Test, Load 

Test, Frequency Test, Final test and Analyze); 
- Entrepreneurial and strategic thinking and innovational 

strength; 

 Plan and implement manufacturing Test for PCB, 
components and EOL testing of the product group 48V 

Mild Hybrid eDrives and Battery; 
- Participate in design for manufacturing workshops 

during the product development process; 
- Develop SW for implementing the Product Test 

Specification in the Production Equipment; 
- Develop together with the R&D test specification, PCB 

Layout and Test point layout; 
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- Goal-oriented approaching to tasks; 
- High capacity of teamwork and enthusiasm; 

- Good Communication skills and fluent level of English; 
- Travel readiness. 

- Define future layouts of production lines considering 
the requirements of lean manufacturing, budget and 

schedule; 
- Issue equipment’s requirement specifications for 

production lines based on technical regulations, P-FMEA 
and customer specifications; 

- Validate and compare offers of suppliers and contribute 
in supplier’s nomination; 

- Accompany the construction of the product line and 
machines at suppliers of the plants and responsible for 

release of the construction equipment; 
- Responsible for the acceptance of the plants at the 
supplier considering the specification requirements; 

- Coordinate the setup and start-up of the production line 
together with the suppliers and plant personnel; 

- Issue the documents in due time of the acceptance of 
the manufacturing plants; 

- Support the plant during the rump-up of the project and 
handover to the plant after achieving defined key figures 

to the production unit; 
- Improve existing manufacturing processes using 

statistical methods; 
- International assistance in problems and improvements 

of the manufacturing. 
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16. Software 
Developer Generic 
Memory Services, 

Vitesco 
Technologies 
Engineering 

Romania SRL - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

• University Degree in a relevant field (Computer Science, 
Electronics and Telecommunication, Informatics etc.) 

• Good C embedded programming skills 
• Microcontrollers knowledge 

• Fluency in English 
• Skills: problem solving, result oriented, good communication 

skills, ability to analyze and organize, team player 
• Microcontrollers knowledge 

• Analyze and understand customer requirements 
• Design, code and debug on the target microcontroller 
• Integrate modules using a source control tool and fix 

integration problems 
• Interact with the latest automotive technologies and 
products that haven’t been released on the market yet 

• Develop your technical skills 
• Work in international teams together with colleagues 

from all around the world 

17. System Engineer 
- Electrification 

Technology, Vitesco 
Technologies 
Engineering 

Romania SRL - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

 University Degree (technical profile: Computer Science, 
Electronics, Electrical Engineering, chemistry, physics or electro-

chemical background); 
• Experience on Change-, Version- and Requirements 

Management (. MKS, DOORS, EA); 
• Experience in implementation of ISstandards is an advantage 

• Knowledge of Matlab/Simulink; 
• Previous professional experience in the automotive sector is an 

advantage.• High quality orientation 
• Strong communication and team skills 

• Fluent English 
• Passion for working in an international team with many 

different customers 

 Development, selection and ensuring the efficient use of 
energy storage systems for automotive applications 

• Multi-disciplinary coordination of customer and system 
requirements with the various development areas 

• Concept development of features for battery 
management systems 

• Design and selection of components and system 
elements for battery management systems 

• Preparation and approval of specifications for battery 
management systems 

• Integrate BMS features in functional safety context 
• Support different discipline development teams 

• Feedback system test results in the development 
process 

• Manage problem resolution and change management 
process including impacts to project timing, cost, overall 

risks 
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• Travel for technical workshops, for analysis or fixes at 
customer (side or at) production site in case production 

issues arise 

18. Inginer 
Electroenergetica, 
Elsys Design SRL - 

Iasi 
(www.careerjet.ro) 

Studii: SuperiorExperienta necesara: Fara experienta (0-1 an) neprecizat 

19. Inginer 
Automatist, Adecco 

Romania - Iasi 
(www.ejobs.ro) 

• Absolvent de studii superioare tehnice: Facultatea de 
Automatica si Calculatoare; 

• Experienta profesionala minim 2 ani in domeniul 
automatizarilor; 

• Experienta de lucru relevanta cu echipamente industriale 
automatizate; 

• Experienta si cunostinte in diagnoza si configurare echipamente 
automatizari PLC (SIEMENS – SIMATIC S7); 

• Cunostinte platforme SCADA; 
• Cunostinte scheme electrice tablouri de automatizari; 

• Cunostinte protocoale de comunicatie industriala; 

Proiectarea sistemelor de automatizare; 
• Programarea, instalarea, testarea si implementarea 

software-ului de aplicatie a sistemelor de automatizare; 
• Configurarea si reconfigurarea echipamentelor la 

schimbarea produsului in fabricatie; 
• Dezvoltarea aplicatiilor SCADA; 

• Verificarea retelei de comunicatie si eliminarea 
eventualelor erori; 

• Proiectare circuitelor electrice, administrarea si 
corectarea schemelor electrice ale instalatiilor de 

automatizare; 
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• Cunostinte aplicatii si platforme specifice in domeniul 
automatizarilor; 

• Cunoasterea limbii engleze - nivel mediu; 
• Cunostinte operare PC: Microsoft Office; 

• Executarea lucrarilor de mentenanta preventiva, 
curenta, programata sau capitala conform graficului de 
mentenanta stabilit pe instalatii, utilaje si echipamente; 

• Verificarea si fixarea parametrilor limita de functionare 
conform proiect, documentatie tehnica si normative 
legale in vigoare pentru fiecare ehipament electronic 

si/sau de automatizare; 
• Monitorizarea sistematica a functionarii 

corespunzatoare a echipamentelor, la parametrii tehnici 
stabiliti, in timpul programului de lucru, in vederea 

identificarii anomaliilor de functionare; 
• Efectuarea reglajelor atunci cind i se semnaleaza 

necesitatea acestor operatii; 
• Propunerea de solutii de depanare si optimizare a 

instalatiilor de automatizare. 

20. Inginer 
Automatist/Electro
nist, BTL Romania 

Aparatura Medicala 
- Iasi 

(www.ejobs.ro) 

 Limba engleză avansat - resprezinta un avantaj; 
- Operare PC (MS Office, Google Docs); 

- Permis de conducere categoria B - obligatoriu; 
- Disponibilitate la deplasari si efort sustinut pe zona alocata. 

 deplasare, e-mail si telefon; 
- Intocmirea contractelor de service si sustinerea 

acestora; 
- Deplasare la sediul clientilor in vederea diagnosticarii, 

reparatiei aparaturii medicale din portofoliul BTL; 
- Efectuarea reparatiilor de aparatura medicala, revizii 
periodice conform contractelor de service;- Intocmirea 
devizelor de lucru si al documentelor oficiale, aferente 
reparatiilor efectuate, oferte de pret si transmiterea 

periodica a raportului de activitate; 
- Raporteaza directorului tehnic. 
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21. Consultant IT 
Soluţii Distribuţie, 
Delgaz Grid S.A. - 

Suceava ,Iasi 
(www.ejobs.ro) 

Studii: SuperioareIT/tehniceLimbi straine: engleza (nivel mediu-
avansat) 

Cerinţe IT şi tehnice: Cunoaşterea tranzacţiilor specifice 
modulelor din aria de responsabilitate (SAP IS-U DM). Orice alt 

modul SAP IS-U cunoscut reprezintă un avantaj;  
Cunoaşterea structurii de tabele SAP; Folosirea tool-urilor de 

migrare CATT, EMIGALL;  
Cunoştinţe IDOC-uri;  

Cunoştinţe despre interfaţare (via SAP PI);  
Folosirea tranzacţiilor de monitorizare sistem;  

Debugging;  
Utilizare user exit-uri;  

Creare query-uri;  
Programare job-uri;  

Programare ABAP – avantaj 
Experienţă practică necesară: minim 3 ani de experienţă în 

sisteme specifice, pe aria de specializare SAP IS-U DM; 
Dovada a minim 4 contribuţii personale în proiecte/dezvoltări 

complexe SAP IS-U DM 

Realizezi activităţi de consultanţă în aria de specializare, 
implementezi, configurezi şi asiguri suportul pentru 

sistemul/modulele SAP din aria de responsabilitate (SAP 
IS-U DM); 

Implementezi soluţii/module SAP IS-U DM, customizezi 
sistemele/modulele SAP IS-U DM din aria de 

responsabilitate; 
Realizezi sau participi la realizarea modificărilor de sistem 

(CR-uri), monitorizezi sistemele din aria ta de 
responsabilitate, testezi modificările executate în sistem, 

întocmeşti documentaţie (manuale) pentru utilizatori 
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22. Inginer Field 
3G/4G, Delgaz Grid 
S.A. - Iași, Suceava, 

Bacău 
(www.ejobs.ro) 

Experienta in activitati telecom/IT/transmisiuni radio (experienta 
anterioara in GSM/UMTS constituie un avantaj); 

Disponibilitate pentru deplasari in tara; 
Absolvent studii medii tehnice, studiile superioare 

(telecomunicatii/electronica), constituie un avantaj; 
Disponibilitate pentru a lucra la inaltime; 
Disponibilitate pentru program on-call; 

Respectarea termenelor si rezolvarea unui volum mare dе munca; 
Rezistenta la stres;  

dе echipa; 
Permis categoria B, vechime minim 1 an. 

Rеzolvаrеа intеrvеntiilor pentru sitе-uri Node B si pеntru 
еchipаmentеlе de transmisiuni PDH/SDH, аnаlizаrеa si 

rеzolvаrеa problеmеlor аnuntаtе dе cаtre depаrtаmеntul 
dе monitorizarе; 

Rezolvarеa sаrcinilor dе lucru trimise spre еxеcutie de 
catre departamentele Planning, Drive Test, Transmisiuni; 
Executarea mentenantei preventive si corective asupra 

site-urilor 3G;Asigurarea mentenantei si operararii 
echipamentelor din retea 3G; 

Comisionarea, integrarea si acceptanta echipamentelor 
3G: setari ATM (VCI, VPI), setari IP, crosconect; 

Cunoasterea retelelor electrice AC/DC; 
Raportarea activitatii catre nivelul superior. 

23. Inginer stagiar 
electricitateInginer 
Stagiar Electricitate, 

Delgaz Grid S.A. - 
Iasi (www.ejobs.ro) 

Studii superioare de inginerie în specializarea 
energetică/electroenergetică; 

Experiență în domeniu între 0-5 ani; 
Dacă eşti o persoană flexibilă, dornică de a învăța, cu bune 

abilități de comunicare şi de operare a computerului, credem că 
ai tot ce e necesar ca facem lucrurile aşa cum trebuie. 

neprecizat 
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24. Inginer 
Hardware, Grupul 
de firme Electra - 

Iasi (www.ejobs.ro) 

Absolvent al uneia dintre Facultatile de Electronica, 
Electrotehnica sau Automatizari si Calculatoare; 

• Pasionat de electronica, cunostinte teoretice foarte bune de 
electronica; 

• Cunostinte si experienta in proiectare Orcad si dezvoltare 
module si produse electronice; 

• Abilitati practice, indemanare, creativitate; 
• Limba Engleza- cel putin nivel mediu; 

proiectare scheme electronice- proiectare PCB-uri- 
testare prototipuri de placi electronice/produse 

25. Inginer 
electrotehnist, 

Iasisting Grup S.R.L. 
- Iasi 

(www.ejobs.ro) 

legitimaţie electrician grad IIA + IIB în termen; 
studii tehnice finalizate; 

cunoştinţe specifice de legislaţie de profil; 
capacitatea de a comunica şi de a lucra în mod eficient în echipă; 

capacitatea de a colabora cu diferite tipuri de personalităţi; 
adaptabilitate şi deschidere în relaţiile cu partenerii companiei; 
capacitate de analiză, sinteză şi prioritizare a sarcinilor de lucru; 

responsabilitate, meticulozitate, atenţie la detalii;  
rezistenţă la stres şi la perioade de efort prelungit; 

capacitatea de concentrare şi de a gândi strategic, în vederea 
luării celor mai bune decizii, în funcţie de particularităţile fiecărei 

situaţii în parte; 
permis conducere categoria B. 

Responsabilităţi: 
efectuare verificări prize de pământ; 

efectuare verificări instalaţii de paratrăsnet; 
efectuare verificări instalaţii electrice interioare; 

emitere buletine de verificare; 
emitere procese verbale de sesizare a neregulilor 

identificate în urma verificărilor, acolo unde este cazul. 
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26. Inginer calificari 
echipamente, 
validat sistem 

computerizat, SC 
Antibiotice sa - Iasi 

(www.ejobs.ro) 

Absolvent studii superioare in domeniul tehnic (Inginerie Chimica, 
Electrotehnica, Automatizari, Calculatoare); 

Cursuri de specialitate- Validare sisteme computerizate; 
Experienta de minimum 2 ani in activitatea de calificare 

echipamente si validari sisteme computerizate 
Cunostinte solide cu privire la cerintele legislative specifice 

industriei farmaceutice; 
Abilitati excelente de organizare si planificare; 
Cunostinte de nivel mediu de limba engleza; 

Cunostinte de operare PC (MS Office); 
Disponibilitate de relocare in Iasi 

Responsabil pentru dezvoltarea, implementarea si 
urmarirea protocoalelor privind calificarea 

echipamentelor si a validarea sistemelor computerizate 
astfel incat sa se asigure respectarea cerintelor GMP, 

precum si a sistemului de Asigurarea Calitatii 
implementat in cadrul fabricii; 

Definirea politicii de calificare si validare in cadrul 
companiei; 

Participa la intocmirea cerintelor pentru facilitatile noi de 
productie, sisteme de utilitati si echipamente de 

fabricatie; 
Coordonarea intregii activitatii privind procesele de 

calificare si validare din companie; 

27. Inginer 
proiectant-

electronica, SC EMS 
ELECTRA SRL - Iasi 

(www.ejobs.ro) 

Ai studii superioare tehnice în electronica (sau electrotehnică); 
- Ai cunoștințe foarte bune de electronică (ești pasionat); 

- Cunoști la nivel mediu/avansat programe de proiectare circuite 
electronice (Orcad, Eagle,); 

- Cunoști la nivel mediu Excel-ul; 
- Ai cunoștințe cel puțin medii de limbă engleză; 

- Ești o persoana organizată, riguroasă și foarte atentă la detalii; 
- Ai flexibilitate și poți lucra cu termene; 

- Comunici eficient cu oamenii din jur și ai o atitudine pozitivă. 

Elaborarea soluțiilor tehnice de proiectare și reproiectare 
circuite electronice pe baza documentației primite de la 

client; 
- Realizarea documentației de studiu pentru produse noi 

sau dispozitive de testare solicitate de client; 
- Elaborarea documentației tehnologice preliminare 

pentru produsele (re)proiectate; 
- Implicare în realizarea prototipurilor, a sculelor și 

dispozitivelor necesare producției, în testarea și 
definitivarea acestora pentru producție; 

- Asigurarea suportului tehnic pentru ofertare și 
producție. 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

28. Technical 
Leader, ALTEN 
Romania - Iasi 
(www.hipo.ro) 

Bachelor’s Degree in electrical engineering, software or a closely 
related field;  

• Proven work experience as a Technical Leader in designing 
prototypes of electronic products for automotive industry; 

• Experience in developing High Voltage/Powertrain, or batteries 
new products; 

• Strong working knowledge of PCB design and HW 
(microcontrollers, digital interfaces); 

• Good knowledge of electrical arhitecture, design, topology and 
experience in testing and simulation; 

• Experience in writing technical reports, datasheets, requirments 
and project analysis; 

• Experience in managing multiple projects at the same time and 
prioritize them; 

• Experience in project management is a plus. 

• Responsible for new product definition, architecture 
and design test boards including PCB and test plans for 

electronic prototypes; 
• Supporting the development team in execution of daily 
tasks, including analysis and testing products, as well as 

ensuring all requirements are met; 
• Development and implementation of processes is also a 

central aspect of the role. 

29. Senior Front-
End Engineer, 

Cognizant Softvision 
- Iasi (www.hipo.ro) 

Strong understanding of JavaScript, its quirks, and workarounds 
- Knowledge of advanced JavaScript libraries and frameworks 

such as AngularJS, React JS, KnockoutJS, BackboneJS, EmberJS, 
NodeJS etc. 

- JavaScript unit testing frameworks (prefer Unit.js, Mocha, 
Jasmine) 

- Understanding of code versioning tools, such as {GIT / Mercurial 
/ SVN} 

- Very Good English communication skills (both verbal and 
written) 

- Client communication experience 

 Develop and provide solutions on JavaScript 
frameworks- Develop high-traffic, flawless web 

applications using JavaScript 
- Participate in code and design reviews to ensure 

consistency in architecture and design/code practice 
- Code with performance, scalability, and usability in 

mind 
- Work on new tools in leading industry trends, with new 
and emerging technologies, prototypes and engineering 

process improvements 
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- Work closely with next generation architecture 
development teams using cutting edge approaches and 

technologies 

30. Ingineri 
instalatii pentru 
constructii-Audit 

Tehnic, Iulius - Iasi 
(www.hipo.ro) 

- Studii superioare, absolvent – Facultatea de Construcții și 
Instalații – specializările Electrice și Instalații termice și HVAC; 

- Cunoștințe de limbă engleză nivel mediu; 
- Cunoștințe de operare calculator; 

- Abilitățile de management și cunoştinţe solide în domeniul 
instalaţiilor. 

- Vei coordona lucrările de proiectare și execuție care 
vizează instalațiile, în scopul funcționării acestora în 

condiții optime 
- Vei oferi consultanță ori de câte ori este solicitat sau se 

observă o anomalie în funcționarea instalațiilor din 
locațiile companiei 

- Vei avea rolul de a anunța imediat orice 
disfuncțonalitate a unei instalații sau a personalului din 

cadrul firmei 
- Vei răspunde de implementarea soluțiilor date de 
proiectant în cadrul unui proiect de execuție, prin 

aprobarea acestuia. 
- Vei răspunde de recomandările tehnice pe care le dă în 

orice locație din grup, doar după verificarea 
implementării acestora de către directorii tehnici ai 
locațiilor și a parametrilor utilajelor şi instalaţiilor 

implicate în acestea; 
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- Vei participa la şedinţele departamentului tehnic și la 
sedințele de coordonare în dezvoltare și exploatare 
- Vei face propuneri managerilor de locații, pentru 

achiziții de noi utilaje, instalații, comsumabile, accesorii și 
echipamente. 

- Vei verifica derularea proiectelor de 
reparaţie/întreţinere a instalaţiilor şi te asiguri că acestea 

sunt în conformitate cu normele în vigoare 
- Poate verifica lucrările desfăşurate de către chiriaşi şi se 

asigură de respectarea proiectelor tehnice pentru 
realizarea instalaţiilor în spaţiile închiriate 

- Vei verifica și da soluții în cazul unor disfuncționalități, 
sesizate de departamentele tehnice din diferite locații; 

- Vei verifica și urmari lucrările de execuție și mentenanță 
efectuate de terți executanți sau echipe de mentenanță; 

31. Inginer 
Electroenergetica, 

Das SRL  - Iasi 
(www.jobrapid.ro) 

Studii superioare neprecizat 
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32. Inginer De 
Sistem Software, 

Intelligent Bee Web 
SRL - Iasi 

(www.jobrapid.ro) 

neprecizat neprecizat 

 

Posturi cu cerințe de studii medii 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

1. Tehnician 
Operatiuni 

Telecomunicatii, 
[@Compania] - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

Nu este necesara experienta de munca in domeniu; 
Studii medii/ superioare in domeniul tehnic constituie un 

avantaj; 
Reprezinta un avantaj cunostintele generale tehnice 

specifice domeniului comunicatiilor prin cablu coaxial/ 
wireless/ etc.; 

Abilitati tehnice practice; 
Disponibilitate pentru deplasari; 

Permis de conducere cat B (cel putin 1 an); 
Abilitati de lucru la inaltime. 

Intervine si remediaza in termenele stabilite 
disfunctionalitatile echipamentelor/ elementelor de retea 
pentru care a fost dispecerizat (retea fixa si/ sau mobila); 

Verifica starea echipamentelor si efectueaza teste de 
functionare a serviciilor pentru a se asigura ca a fost 

remediata complet disfunctionalitatea; 
Asigura securitatea retelei in conformitate cu procedurile de 

securizare stabilite; 
Urmareste periodic functionarea parametrilor de lucru pentru 

echipamentele din retea; 
Responsabil pentru documentarea modificarilor executate in 

retea. 
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2. Tehnician 
service, 

[@Compania] - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

Studii tehnice de specialitate; 
- Experienta in domeniul diagnozelor electrice/ electronice 

si in automatizari; 
- Limba engleza la nivel mediu obligatoriu; 

- Cunostinte bune PC- Word, Excel, Outlook; 
- Permis de conducere- categoria B. 

Good English skills; 
Knowledge of High voltages and High electricity 

Experience in programming and testing electrical boards 
(PCBA); 

Ability to work independently and efficiently 
Ability to build strong relations with all departments; 

 Recepţionează echipamentele, le pune în funcţiune şi 
instruieşte operatorii care vor lucra cu ele; 

- Efectueaza diagnoza computerizata in vederea stabilirii 
defectului, utilizand metode specifice; 

- Efectueaza necesarul de piese de schimb utilizand 
cataloagele de piese ale producatorului; 

- Se deplasează la sediul clientului pentru întreţinerea 
echipamentelor; 

- Participa direct la activitati de marketing, targuri, expozitii, 
demonstratii. 

3. Inginer / 
Tehnician reparatii 

utilaje, 
[@Compania] - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

studii tehnice medii / superioare; 
cunostinte de mecanica, electrica, hidraulica; 

experienta pe un post similar (avantaj); 
cunostinte limba engleza - nivel mediu(obligatoriu); 

permis de conducere cat. B; 
disponibil la deplasari; 

organizat, meticulos si eficient. 

operatiuni de reparare, revizie si intretinere a utilajelor din 
flota companiei: nacele, stivuitoare, compresoare, 

generatoare, pompe, macarale etc; 
efectuarea diagnozei si constatarea defectiunilor utilajelor; 

stabilirea necesarul de piese si consumabile pentru 
repararea/revizia utilajelor; 

remedierea defectiunilor si asigurarea bunei functionari a 
utilajelor/echipamentelor; 

pregatirea si verificarea utilajelor la livrare si receptie 



 

4. Professional 
Embedded 
Developer, 

[@Compania] - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

- Master degree in Computer Science, Electronic/Electrical 
Engineering or a related field; 

 
- Strong proficiency in advanced C/C++, as well as in 

scripting languages like Perl and Python; 
 

- 4+ years professional experience of development related 
tools & practices (configuration management, debugging 

and refactoring of legacy code, software lifecycle, V-model, 
agile methods, review techniques, continuous integration 

and delivery, etc.); 
 

- Good knowledge of system design and requirements 
analysis methodologies; 

 
- Familiarity with model based systems engineering, SysML 

or similar 
 

- Practical experience with safety concerned software 
designs and rules (. MISRA, Software Safety Classes); 

 
- Profound knowledge of microcontroller technology and 

electronic components; 
 

- Proven track record of delivering projects on time and to 
specification; 

 
- Excellent spoken and written English; 

 Design and development of software components, from low-
level drivers up to GUI, to be integrated into our custom 

embedded platform for various types of appliances; 
 

- Model efficient data structures and algorithms; 
 

- Ensure that deliverables meet quality goals, time and cost 
constraints; 

 
- Assume responsibility for the long term quality of 
deliverables by ensuring that the test concept and 

implementation meet the expected standards 
 

- Maintain a close working relationship with software 
engineers and architects at Miele Electronic in Germany. 



 
 

- Knowledge of German language is an advantage; 
 

- Positive attitude to be working in team in an international 
environment, with a self-starter attitude and eagerness to 

tackle unknowns; 
 

- An interest in keeping up with current and upcoming 
developments and technologies in the field of software 

engineering; 
 

- Willingness to go on business travel to the German HQ 
and relating plants. 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

5. Tehnician 
telecomunicatii, 

[@Compania] - Iași 
(www.bestjobs.eu) 

Limba engleza cel putin nivel mediu! 
Certificat de lucru la inaltime ( experienta minim 2 ani) - 

obligatoriu.  
Disponibilitate pentru deplasare in strainatate 

Minim 2 ani de experienta in lucrul cu site-uri de 
telecomunicatii mobile 

Cunoasterea echipamentelor/tehnologiilor 2G, 3G, 4G & 5G 
si cunostinte de asamblare/instalare/comisionare a 

echipamentelor de telecomunicatii 
Familiaritate cu echipamente si retele de electrice joasa 

tensiune (24V/48V) 
Orice certificare in telecom este un avantaj (GSM, retele) 

Permis de conducere (B) – obligatoriu. 

Trebuie sa fi disponibil pentru deplasari in strainatate 
Experienta in constructia de site-uri telecom (Pilon si terase) 
Experienta in instalare,comissionare si punere in functiune 

echipamente 2G/3G/4G & 5G, transmisiuni 
(MW/router/switch) 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

6. Inginer 
/tehnician sisteme 

de securitate, 
[@Compania] - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

 studii în domeniu ingineriei (automatizari, electronice, 
comunicări); 

- buna capacitate de organizare și analiza; 
- buna capacitate de comunicare; 

- abilitati de planificare; 
- capacitate de lucră în echipă; 

- minim 1 experiență în domeniul sistemelor electronice de 
securitate; 

- limba engleză - nivel minim mediu; 
- PC cunostinte operare 

- client orientare pentru client; 
- lucrul în echipă; 

- orientarea spread rezultate; 
- inițiativă, creativitate; 

- seriozitate și profesionalism; 
- permis de conducere pisica auto. B; 

- Disponibilitate teren deplasari; 

instaleaza, Pune funcțiune ȘI efectueaza instalare, punere 
version functiune, servicii si mentenanta pentru sisteme 

securitate si automatizari, Sisteme video de supraveghere, 
Sisteme de acces de Controlul de etc 

- Realizeaza si de servicii Urmareste PLANUL; 
- Colaborare cu beneficiari sistemelor de securitate; 
- Realizați documente tehnice adaptate sistemelor; 

- Efectuează operațiuni tehnice ale sistemelor de securitate 
existente la beneficiari (cablare, conectare etc); 
- Testeaza si pregateste echipamente de service; 

- Urmareste graficul executiei pentru mentenanta / service 
- Punct de asigurare a calitatii lucrarilor si serviciilor executate 
conform proiectantului, tehnicilor specifice si normelor legale 

in vigoare; 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

7. Electrician, 
[@Compania] - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

Absolvent dе studii liceale, profil electric 
Abilităţi dе organizare şi gestionare a timpului dе lucru, 

spirit dе iniţiativă 
Bune abilităţi dе comunicare şi dе lucru în echipă 

Capacitate dе asimilare a cunoştinţelor specifice postului, 
seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate 

Disponibilitate pentru lucru în schimburi 
Experienţa în domeniu poate constitui un avantaj 

asigurarea funcţionării normаlе а еchipаmеntеlor еlеctrice dе 
distribuţie şi utilizаre de joаsă tеnsiune (tablouri electricе, 

elеctromotoаrе, utilаje tehnologice); 
executarea reviziilor şi reparaţiilor ocazionale sau planificate 
conform Progamului de întreţinere preventivă la instalaţii şi 
echipamente electrice de iluminat, instalaţii şi echipamente 
electrice de forţă de 0,4 kV, instalaţii de legare la pământ ; 

executarea reglajelor parametrilor de funcţionare ai aparaturii 
electrice de comandă, măsură, protecţie, semnalizare, 

automatizare din instalaţiile electrice de distribuţie şi utilizare 
de 0,4kV. 

8. Remote Work: 
VPN Software 

Engineer at Tenta, 
[@Compania] - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

Experiență serioasă în IP, TCP si conectare rețea scăut 
Experiență în utilizare si/sau implementarea primitivelor de 

criptare și securitatea datelor 
Cunoștințe în Rust și/sau Go constituie un avantaj 

Dorință puternică de a învăța și lucra în echipă 
Experiență serioasă în IP, TCP si conectare rețea scăut 

Experiență în utilizare si/sau implementarea primitivelor de 
criptare și securitatea datelor 

Cunoștințe în Rust și/sau Go constituie un avantaj 
Dorință puternică de a învăța și lucra în echipă 

Tenta caută un inginer de software talentat și motivat pentru 
a lucra în colaborare cu o echipă internațională și 

multilaterală, la crearea unor experiențe inedite de VPN 
protocol. Candidatul ideal prosperă într-un mediu agil și simte 

necesitatea de a dezvolta coduri exigente, elegante și de 
înaltă calitate. 



 

Postul vacant Cerințe Responsabilități 

9. Tehnician 
telecomunicatii, 

[@Compania] - Iasi 
(www.bestjobs.eu) 

Limba engleza cel putin nivel mediu! 
Certificat de lucru la inaltime ( experienta minim 2 ani) - 

obligatoriu.  
Disponibilitate pentru deplasare in strainatate 

Minim 2 ani de experienta in lucrul cu site-uri de 
telecomunicatii mobile 

Cunoasterea echipamentelor/tehnologiilor 2G, 3G, 4G & 5G 
si cunostinte de asamblare/instalare/comisionare a 

echipamentelor de telecomunicatii 
Familiaritate cu echipamente si retele de electrice joasa 

tensiune (24V/48V) 
Orice certificare in telecom este un avantaj (GSM, retele) 

Permis de conducere (B) – obligatoriu. 

Trebuie sa fi disponibil pentru deplasari in strainatate 
Experienta in constructia de site-uri telecom (Pilon si terase) 
Experienta in instalare,comissionare si punere in functiune 

echipamente 2G/3G/4G & 5G, transmisiuni 
(MW/router/switch) 

 

Așa cum s-a remarcat la studiul gradului de ocupare (INS), mulți dintre absolvenții de studii superioare își găsesc un loc de muncă sub nivelul lor 

de pregătire. Acest lucru este favorizat și de către angajatori, care oferă locuri de muncă de nivel de tehnician, însă solicită studii superioare ca 

fiind un avantaj.Totuși, îndeplinirea acestui criteriu facultativ nu modifică responsabilitățile postului de tehnician.  În general aceste posturi sunt 

de domeniul punerii în funcțiune, mentenanței sau întreținerii aparaturii, utilajelor și echipametnelor aflate în exploatare. 

Această cerință facultativă este practicată de mai mulți angajatori, și poate fi în același timp o reflexie a nivelului insuficient de pregătire practică 

pe care absolvenții de studii superioare îl dețin la momentul absolvirii, fiind o oportunitate pentru aceștia de a căpăta o valoroasă experiență. 

De asemenea, unii angajatori oferă programe de pregătire pentru tinerii absovlenți de studii superioare, aceasta fiind o recunoaștere indirectă 

a faptului că pentru activitatea unui inginer este necesară o pregătire mai temeinică din punct de vedere practic. 



 
 

3. Analiza curriculei și a planurilor de învățământ 

 

Activitățile de învățare, competențele dezvoltate precum și cuantumul orelor de pregătire practică sunt prevăzute în planurile de învățământ 

din Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3500/29.03.2018 ”Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătirea 

practică și stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologicăȚ  și 

detaliate în Standardele de pregătire profesională (nivel 3 și 4) prevăzute în Anexa 2 și Anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016. 

Planurile de învățământ prevăd numărul de ore pe tipuri de activități pentru module – laboratoare tehnologice și instruire practică, precum și 

numărul de ore pentru stagiile de pregătire practică. 

Standardele de pregătire profesională prevăd cunoștințele, abilitățile și atitudinile dobândite prin participarea la activitățile de învățare precum 

și competențele cheie și rezultate specifice ale învățării acestora, integrate și dezvoltate în cadrul unității de rezultate ale învățării tehnice 

generale/specializate. 

Vom lua în considerare mai departe în analiza noastră acele specializări de la care au provenit membrii grupului țintă. 

 

i. Elevi – specializările tehnice 

 

1. Electrician Proiecții prin Relee, Automatizări și Măsurători în instalații electrice  

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRIC 

Calificările profesionale: Electrician constructor, Electrician exploatări miniere, Electrician 
nave, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician aparate și echipamente electrice și 
energetice, Electrician proiecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații electrice, 



 
Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, Electrician echipamente pentru foraj – 
extracție, Confecționer produse electrotehnice, Electrician de întreținere și reparații apartură 
electrocasnică 

 

Cultură de specialitate și pregătire practică 

Modul I. Măsurări electrice în curent alternativ   

 Total ore/an:  128 

 Din care: Laborator tehnologic 64 

  Instruire practică - 

Modul II. Aparate electrice   

 Total ore/an:  288 

 Din care: Laborator tehnologic 32 

  Instruire practică 192 

Modul III. Mașini electrice   

 Total ore/an:  256 

 Din care: Laborator tehnologic 32 

  Instruire practică 192 

    

Total ore/an = 21 ore/săpt. X 32 săptămâni = 672 ore 

Stagii de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală 



 
Modul V. .............................................................................   

 Total ore/an:  270 

Total ore/an = 9 săpt x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

 

 

Electricianul protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice sau PRAM se regãseste în toate unitãtile aflate pe fluxul cuprins între activitãtile 

de generare a energiei electrice pânã la distributia acesteia la fiecare consumator.  

În unitãțile de producere, transport si distributie de energie electricã, meseria este bine definitã, fiecare unitate având în componenta sa o 

structurã organizatoricã distinctã (sectie sau laborator PRAM). Principalele domenii în care îsi desfãsoarã activitatea electricienii PRAM sunt 

urmãtoarele:  

· Întretinerea, repararea, reconditionarea si verificarea aparatelor de mãsurã si înregistrare a fluxurilor de energie electricã;  

· Mãsurãtori si încercãri profilactice ale masinilor si instalatiilor electrice primare de producere, transport si distributie a energiei electrice;  

· Întretinerea, repararea, verificarea si reglarea instalatiilor de circuite secundare - comandã, protectie, semnalizare, blocaj si automatizare - 

aferente sistemului energetic;  

· Asigurarea bunei functionãri a instalatiilor de telecomunicatie, telefonie, radioficare si ceasoficare din fiecare filialã sau la nivel SEN;  

· Montarea, verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de circuite secundare noi;  

· Mãsurãtori si încercãri profilactice înainte de punerea în functiune a masinilor si instalatiilor electrice primare.  



 
Elevii Liceului TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAŞI, prin parcurgerea conţinuturilor modulului “ Aplicaţii practice pentru instalaţii PRAM ”, își 

dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri 

superioare de pregătire:  

- dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice;  

- respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor;  

- asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice.  

 

Studiile realizate la nivelul pieței forței de muncă din România, indică faptul că, după terminarea studiilor, absolvenții din domeniul tehnic își 

identifică repede un loc de muncă.  

Unitățile de învățământ ar trebui să aibă în vedere nu doar formarea unor competențe tehnice specifice domeniului școlar pe specializări ci și 

dezvoltarea acelor abilități care să permită tinerilor un bun management al carierei și capacitatea de a se adapta unei piețe a muncii aflată în 

schimbare.  

În cadrul organizației Veolia Energie Iași, Specialistul în domeniul Electric are în centrul preocupărilor modul de verificare si manevrare a tuturor 

echipamentelor electrice, releelor și aparatelor de măsură existente în cadrul unitatilor din CET 1 si CET 2.  

Rolul principal este acela de a sigura funcționarea continuă a sistemului electric și de a oferi suport permanent celorlalte departamente implicate 

în activitatea de producție a energiei termice și electrcice- mentenanță, exploatare turbine; exploatare cazane, etc.  

Acesta implică, în mod automat, asumarea unor responsabilități cu implicații complexe, știut fiind că de administrarea resurselor depind atât 

supraviețuirea societății, cât și bunăstarea ei. Ideile și soluțiile oferite de economiști, care produc efecte zilnic, nu se bazează pe experimente 

precum cele ale naturaliștilor în spațiile izolate ale laboratoarelor, ca atare și responsabilitatea asumată de economiști atunci când oferă modele, 

instrumente și politici este una imensă.  

In consecință, compania Veolia Energie Iași doreste ca tinerii ce vor lucra în cadrul deptamentul Electric PRAM ăa dețină următoarele 

competențe:  



 
- comunicare,  

- orientare către clienți,  

- identificare de soluții,  

- rezolvarea problemelor,  

- capacitatea de învățare rapida a softului de mentenanță;  

- atenție sporită  

- ascultare activă  

- îndemanare;  

- concentrare;  

- punctualitate;  

- capacitatea de a învăța;  

- aptitudini tehnice  

- cunostinte bune de utilizare PC (Microsoft Office, aplicații informatice specifice desfășurării activității)  

- dispus întotdeauna să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe  

 

Conform datelor analizate, pentru meseria de Electrician PRAM sunt căutate competențe precum:  

- spirit de observaţie;  

- capacitate de percepție şi prelucrare a informaţiei; 

- atenţie distributivă; lucru în condiţii de stres;  

- disciplină tehnologică;  

- capacitate de analiză şi interpretare a fenomenelor şi evenimentelor de natură electrică;  

- disponibilitate de lucru în program prelungit 

- Cunostinte operare AutoCAD si Excel – minim nivel mediu (inserare formule de baza si grafice)  

- Claritate, logică și usurință în comunicare;  



 
- Abilitati de negociere, putere de convingere;  

- Personalitate automotivată și dedicată procesului de testări/măsuratori de tip PRAM, PAT și analiza calității energiei ;  

- Personalitate ambițioasă.  

 

 

2. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze  

Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

Calificările profesionale: Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze; Instalator 
instalații tehnico-sanitare și de gaze; Instalator instalații de încălzire centrală; Instalator 
instalații de ventilare și de condiționare. 

 

Cultură de specialitate și pregătire practică 

Modul I. Desen pentru construcții și lucrări publice   

 Total ore/an:  32 

 Din care: Laborator tehnologic - 

  Instruire practică - 

Modul II. Desen pentru instalații   

 Total ore/an:  96 

 Din care: Laborator tehnologic 64 

  Instruire practică - 

Modul III. Măsurători în construcții și lucrări publice   



 
 Total ore/an:  64 

 Din care: Laborator tehnologic 32 

  Instruire practică - 

Modul IV. Măsurători în instalații   

 Total ore/an:  480 

 Din care: Laborator tehnologic 32 

  Instruire practică 384 

    

Total ore/an = 21 ore/săpt. X 31 săptămâni = 672 ore/an 

Stagii de pregătire practică – Curriculum în dezvoltare locală 

Modul V. .............................................................................   

 Total ore/an:  270 

Total ore/an = 9 săpt x 5 zile x 6 ore/zi = 270 ore/an 

TOTAL GENERAL: 942 ore/an 

 

Instalatorul tehnico-sanitar și gaze își desfășoară activitatea preponderent în companii din domeniul construcțiilor, în toate punctele de lucru ale 

acestora. Având în vedere tematica parcursă în timpul anilor de studii, absolvenții acestui profil tehnic reușesc să își găsească rapid un loc de 

muncă și în cadrul societăților de instalații, atât în țară cât și în străinătate, iar unii dintre aceștia reușesc chiar să își dezvolte propriile firme. În 

ultimii ani meseria de instalator a devenit o meserie bine plătită și căutată pe piața forței de muncă. 

Din punct de vedere profesional, în general, instalatorul tehnico-sanitar și gaze trebuie să știe să măsoare, să taie, să pozeze și să îmbine 

conducte, să realizeze treceri prin iduri și planșee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în 



 
funcțiune instalații, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările și garniturile acestora, să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile 

constatate la toate tipurile de instalații și utilaje / aparate de utilizre folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, 

stingere incendii, gaze naturale și să efectueze lucrări de întreținere a acestora. Activiatea instalatorului tehnico-sanitar și gaze se desfășoară în 

echipă și de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista și cazuri când această activitate se poate realiza și în exteriorul acestora, ăutând fi expus 

la frig, căldură și umiditate. 

Pentru realizarea activității sale, instalatorul tehnico-sanitar și gaze se folosește în general de echipamente specifice, respectiv: menghine, chei 

simple și reglabile, polizoare unghiulare, seturi filieră, clești, patent, ciocan, compresor aer, mașini de găuri, etc. și utilaje: vase tampon, pompe, 

hidrofoare, apometre, debitmetre, armături, compresoare, rezervoare, etc. 

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul tehnico0sanitare și gaze trebie să dețină cunotințe de bază de matematică, hidraulică, 

mecanică, mecanica construcțiilor, rezistența materialelor folosite în lucrările de instalații, de interpretare a documentațiilor și schemelor 

tehnologice, tehnologii de îmbinare, normative în domeniu și norme ISCIR, etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aătitudini, cum ar fi: 

atenție, ăndemânare, putere de analiză și decizie, spirit de echipă, adaătabilitate la situații noi, etc. 

Ca urmare a finalizării studiilor, elevii Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”, profil Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze vor dezvolta 

valori și atitudini care vor înlesni adaptarea la cerințele pieței muncii și la dinamica evoluției tehnologice precum și accesul la niveluri superioare 

de pregătire. De asemenea, vor dobândi competențe tehnice precum: 

- Utilizarea documentației de execuție pentru întocmirea graficului de eșalonare pe etaăe tehnologice de montare a rețelelor exterioare pentru 

transportul și înmagazinarea apei 

- Utilizarea corectă a vocabularului comun și de specialitate specific lucrărilor de rețele exterioare de alimentare 

- Asamblarea conductelor rețelelor de transăort din materiale plastice prin operația de sudare pe etape tehnologice 

- Aplicarea prevederilor legale SSM, SU, norme de protecție a mediului pentru rețele exterioare de alimentare 

- Executarea lucrărilor specifice rețelelor de alimentare, conform normelor (lucrări preliminare pentru accesul la armatură, controlul 

parametrilor fucnționali, spălarea, dezinfectarea, izolarea și golirea unui tronson, întreținerea rețelelor), prin diagnosticarea 

disfuncționalitîților în vederea remedierii defecțiunilor și/sau avariilor apărute 

- Montarea utilajelor și accesoriilor în instalațiile de alimentare specific etapelor de: probare, montare, reglare, punere în funcțiune, exploatare 

și întreținere conform normativelor 



 
- Respectarea prescripțiilor documentației de execuție în vederea montării rețelelor exterioare pentru transport și înmagazinare pe baza 

graficului de eșalonare pe etape tehnologice întocmit în colaborare cu membrii echipei conform valorilor și obiectivelor firmei pentru 

păstrarea patrimoniului. 

- Pregătirea cu acuratețeli resăonsabilitate a suprafețelor conductelor din materiale metalice sau plastice destinate îmbinărilor demontabile 

și nedemontabile / sudate pentru rețelele de transport. 

- Tehnoredactarea cu simț de răspundere legală a protocolului de sudură variabilă sub supraveghere 

- Manifestarea curiozității și interesului prin instruirea din diverse surse (internet, proiecte de execuție de la locul de muncă, proiecte de 

specialitate europene, pliante, cataloage), pentru dezvoltarea profesională în vederea adaptăriid in mers la schimbările ivite în execuție 

privitoare la asamblarea conductelor din materale: metalice și/sau plastice prin operația de sudare a țevilor și fitingurilor din PEHD. 

- Asumarea responsabilității individuale și colective privind respectare cu strictețe a prevederilor legale de SSM, SU și norme de protecție a 

mediului pentru lucrări de rețele de alimentare 

- Montarea cu simț de răspundere a utilajelor și accesoriilor din instalații (rețele exterioare de alimentare cu apă), conform normativelor, în 

colaborare cu membrii echipei de lucru pe baza indicațiilor primite de la persoanele abilitate, referitoare la specificul fiecărei etaăe (probare, 

montare, reglare, punere în funcțiune, exploatare și întreținere) conform normativelor specifice. 

- Asumarea responsabilității individuale și colective privind erspectarea cu strictețe a prevederilor legale de SSM, SU și norme de protecție a 

mediului pentru lucrări de rețele de alimentare cu apă rece. 

În general, instalatorul tehnico-sanitar și gaze are un nivel de responsabilitate 3-4 și este muncitor calificat cu studii medii, avînd nevoie ca, 

pentru desfoțurarea activității sale, să aibă următoarele competențe cheie: 

- Comunicare în limba maternă 

- Competență matematică și competențe de bază în știință și tehnologie 

- A învăța să înveți 

- Competențe sociale și civice 

- Spirit întreprinzător și de inițiativă 

Unitățile de învățământ ar trebui să aibă în vedere nu doar formarea unor competențe tehnice specifice domeniului școlar pe specializări ci și 

dezvoltarea acelor abilități care să permită tinerilor un bun management al carierei și capacitatea de a se adapta unei piețe a muncii aflate în 



 
continuă schimbare. Învățământul în școli profesionale, aflat și pe lista de priorități a Ministerului Educației, le dă tinerilor șansa să învețe o 

meserie, să se familiarizeze cu un loc de muncă, în timpul practicii școlare, ca să își crească șansele de a se angaja după absolvire. Cu toate 

acestea, părințiid in România încă cred că este important să își direcționeze copiii după ce termină gimanziul către învățământul teoretic, fără a 

lua în calcul oportunitățile pe care o școală profesională le oferă. 

 

3. Tehnician în automatizări 

 

Calificarea: TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI 

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 

 

Cultură de specialitate și pregătire practică 

Modul I. Planificarea producției   

 Total ore/an:  62 

 Din care: Laborator tehnologic 31 

  Instruire practică - 

Modul II. Sisteme de reglare automată   

 Total ore/an:  124 

 Din care: Laborator tehnologic 62 

  Instruire practică - 

Modul III. Automate programabile   



 
 Total ore/an:  93 

 Din care: Laborator tehnologic 62 

  Instruire practică - 

Modul IV. .....................................Curriculum în dezvoltare locală*  

 Total ore/an:  62 

 Din care: Laborator tehnologic - 

  Instruire practică - 

    

Total ore/an = 11 ore/săpt. X 31 săptămâni = 341 ore/an 

Stagii de pregătire practică 

Modul V. Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice  

 Total ore/an:  150 

 Din care: Laborator tehnologic 90 

  Instruire practică 60 

Total ore/an = 5 săpt x 5 zile x 6 ore/zi = 150 ore/an 

TOTAL GENERAL: 491 ore/an 

 

Tehnicienii în automatizări sunt capabilisă îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțuine, utilizare și reăarare a 

sistemelor de automatizare, Tehnicienii ăn automatizări testează prototipurile, concep și realizează scheme de automatizrea, contribuie la 

estimarea cantităților și costurilor materiale și la estimarea forței de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în 

vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor sale. 



 
Ca urmare a finalizării studiilor, elevii dobândesc cunoștințe privind controlul, urmărirea și conducerea proceselor din cadrul sistemelor automate 

utilizate în aplicațiile industriale și nu numai. 

Tehnicianul în automatizări își desfășoară activitatea în unități de producție pe linii de asamblare a echipamentelor electronice și/ sau de 

automatizare a proceselor industriale, în unități economice care produc elemente de automatizare și în unități economice specializate în 

întreținerea și deăanarea mașinilor automate.  

Pentru realizarea cerințelor ocupației trebuie să posede un volum bogat de cunoștințe teoretice și practice din mai multe domenii (electric, 

electronic, mecanic, management) deoarece el trebuie să organizeze și să conducă echipe de lucru și poate spulini pe oricare din subalterni. În 

plus, are nevoie de o serie de aptitudini, inclusiv manageriale, strict necesare îndeplinirii sarcinilor care-i revin.  

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de PSI, 

organizarea locului de muncă, utilizarea informațiilor din documentația tehnică, asigurarea calității lucrărilor executate, realizarea activităților 

de instalare sau montaj echipamente, utilizarea aparaturii de măsură și control și a AMC-urilor și instrumentelor de proces, monitorizarea 

proceselor industriale, întreținerea instrumentelor.echipamentelor de proces, verificarea echipamentelor / instrumetnelor de proces.  

Prin parcurgerea conținutului modulului ”Tehnician Automatizări”, elevii colegiului Tehnic ”Mihail Sturdza” vor dezvolta valori și atitudini care 

vor înlesni adaptarea la cerințele pieței muncii și la dinamica evoluției tehnologice precum și accesul la niveluri superioare de pregătire. Printre 

rezultatele învățării se numără: 

- dezvoltarea abilităților de comunicare: comunicare eficientă în limba română și în limba engleză, înțelegerea textului de specialitate 

- operații aritmetice de bază pentru efectuarea de calcule algebrice simple cu numere raționale, noțiuni elementare de algebră, reprezentări 

grafice precum și noțiuni elementare de logciă matematică 

- vor dobândi abilitatea de a înțelege și interpreta fenomene fizice din electricitate (Electrostatica – electrizarea corpurilor, tensiunea electrică, 

electrocinetica – curentul electric) și Electromagnetism (forța electromagnetică, inducția electromagnetică) 

- Legea lui Ohm, Teoremele lui Kirchhoff, Legea lui Joule 

- Respect față de norme și reguli, autonomie, spirit de inițiativă, lucru în echipă și responsabilitate asupra propriilor acțiuni 

- Înțelegerea componentelor tehnologice și electronice: materiale semiconductoare, cablaje imprimate, SDV-uri specifice 

- Înțelegere asupra componentelor electronice și a circuitelor digitale. 



 
Unitățile de învățământ ar trebui să aibă în vedere nu doar formarea unor competențe tehnice specifice domeniului școlar pe specializări ci și 

dezvoltarea acelor abilități care să le permită tinerilor un bun management al carierei și capacitatea de a se adapta unei piețe a muncii aflate în 

continuă schimbare. 

 

ii. Elevi – specializarea comercială 

 

4. Tehnician în activități economice 

Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Domeniul de pregătire profesională: ECONOMIC 

 

Cultură de specialitate și pregătire practică 

Modul I. Politici de marketing   

 Total ore/an:  62 

 Din care: Laborator tehnologic 31 

  Instruire practică - 

Modul II. Analiza economico-financiară   

 Total ore/an:  62 

 Din care: Laborator tehnologic 31 

  Instruire practică - 

Modul III. Negociere și contractare   



 
 Total ore/an:  62 

 Din care: Laborator tehnologic 31 

  Instruire practică - 

Modul IV. Elemente de statistică, finanțe și asigurări   

 Total ore/an:  92 

 Din care: Laborator tehnologic 62 

  Instruire practică - 

Modul V. .....................................Curriculum în dezvoltare locală*  

 Total ore/an:  62 

 Din care: Laborator tehnologic - 

  Instruire practică - 

    

Total ore/an = 11 ore/săpt. X 31 săptămâni = 341 ore/an 

Stagii de pregătire practică 

Modul VI. Stagiu de pregătire practică în domeniul financiar-contabil 

 Total ore/an:  150 

 Din care: Laborator tehnologic 120 

  Instruire practică 30 

Total ore/an = 5 săpt x 5 zile x 6 ore/zi = 150 ore/an 

TOTAL GENERAL: 491 ore/an 



 
 

Modulele de pregătire pentru calificarea „Tehnician în activităţi economice”urmăresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de: 

- Identificarea oportunităţilor de piaţă 

- Realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor 

- Identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii 

- Utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari 

Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi economice îşi va dezvolta competenţe cheie importante pentru viitoarele activităţi de la 

locul de muncă: competenţe de comunicare, de utilizarea softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de 

muncă. În acest scop curriculum-ul a fost conceput pe module majore care vizează atât prezentarea conceptelor, principiilor şi noţiunilor 

esenţiale care formează sistemul teoretic, cât şi aplicabilitatea metodelor şi procedurilor larg utilizate în diferite demersuri la loculde muncă. 

Operaţionalizarea cunoştinţelor teoretice constituie elemente de lucru pentru profesorul de specialitate în scopul realizării următoarelor 

obiective: 

- Realizarea predării –învăţării în perspectivă interdisciplinară, valorificând informaţiile şi cunoştinţele însuşite de către elevi la disciplinele: 

„Contabilitate”, „Studiul calităţii produselor şi serviciilor”, „Economia întreprinderii”. 

- Reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice, aplicabile cu prioritate la agentul economic de profil 

- Punerea la dispoziţia elevilor a unor studii de caz la fiecare modul 

- Perfecţionarea profesională datorită schimbărilor rapide în ceea ce priveşte satisfacerea exigenţelor tot mai ridicate ale clienţilor 

Orele de laborator tehnologic de la următoarele module:Marketingul afacerii(1 oră) , Planificarea operaţională(1 oră), Organizarea resurselor 

umane(1 oră), se desfăşoară pe baza modelului de proiectare „firma de exerciţiu ”.Aceste ore de laborator sunt organizate în orarul şcolii în 

aceeaşi zi, grupate în calup de 3 ore/zi pentru a asigura eficienţa activităţii în firma de exerciţiu.Pentru asigurarea premiselor integrării 

profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de 



 
competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţa a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele 

impuse de dezvoltarea economică.  

Competenţele generale care pot fi dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exerciţiu, alături de competenţele tehnice specializate specifice 

modulelor de pregătire, dau posibilitatea elevilor ca la finalul unei secvenţe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate şi/sau cu 

maistrul instructor să: 

- organizeze şi să conducă activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor; 

- fundamenteze strategii. 

- elaboreze oferta de produse şi servicii a companiei; 

- ţină evidenţa contabilă a companiei;  

- efectueze analiza eficienţei economico-financiare a companiei 

 

Studiile realizate la nivelul pieței forței de muncă din România, indică faptul că, după terminarea studiilor, absolvenții din domeniul științelor 

economice își identifică destul de repede un loc de muncă. Angajatorii, în momentul în care preiau tinerii absolvenți doresc rezultate imediate 

care să justifice remunerația și să asigure productivitatea în munca necesară atingerii obiectivelor organizaționale.  

Procesul de orientare și consiliere în cariera este destinat identificării pentru orice individ a ocupației compatibile și dezvoltării pe parcursul 

carierei a competentelor pe care să le poată valorifica cât mai eficient la nivelul fiecărei etape pe care o poate traversa. Astfel consilierea și 

oreintarea în cariera ajuta de fapt la dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților necesare pentru un bun management al propriei cariere.  

Unitățile de învățământ ar trebui să aibă în vedere nu doar formarea unor competente tehnice specifice domeniului scolar pe specializări ci și 

dezvoltarea acelor abilitați care să permită tinerilor un bun management al carierei și capacitatea de a se adapta unei piețe a muncii aflata în 

schimbare.  



 
Trebuie astfel încurajate capacitatea de analiză și sinteză, empatizarea cu mediul social, abilitățile de negociatori, cele de mediatori, capacitatea 

de a gestiona situații de criza și conflict sau capacitatea de a analiza tendințele economice, sociale și politice în interesul dezvoltării personale și 

a evoluției în carieră. 

Competentele absolvenților de profil economic, la finalizarea studiilor:  

1. Comunicare în limba maternă 

Participarea responsabilă și creativă la o diversitate de interacţiuni în contexte, variate inclusiv profesionale și sociale, prin respectarea unor 

convenţii de comunicare  

2. Comunicare în limbi străine  

Participarea la interacţiuni verbale prin adaptarea limbajului la diverse contexte sociale și culturale, inclusiv de dialog intercultural  

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii  

Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii într-o varietate de context  

Utilizarea instrumentelor şi metodelor matematice pentru analiza unei situaţii date sau pentru rezolvarea unor probleme în situaţii diverse  

Realizarea, individual sau în echipă, a unor proiecte și explorarea unor procese naturale şi tehnologice din perspectiva avantajelor, limitelor şi 

riscurilor  

5. Competenţă digitală 

Participarea constructivă și creativă în comunităţi virtuale de învăţare, relevante pentru nevoile și interesele personale sau profesionale.  

5. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat  

Manifestarea iniţiativei, a creativităţii în punerea în practică a unor idei inovative în derularea unor activităţi, proiecte pe baza evaluării şi asumării 

riscurilor  



 
În cadrul companiei Veolia Energie Iași, Economistul are în centrul preocupărilor modul de administrare a bunăstării la nivel de micro și macro. 

El este cel care colectează și analizează informații, le procesează, monitorizează tendințe, elaborează prognoze, dar mai ales oferă soluții 

problemelor apărute ca urmare a comportamentului organizational și a dezechilibrelor ce derivă din acesta.  

Acesta implică, în mod automat, asumarea unor responsabilități cu implicații complexe, știut fiind că de administrarea resurselor depind atât 

supraviețuirea societății, cât și bunăstarea ei. Ideile și soluțiile oferite de economiști, care produc efecte zilnic, nu se bazează pe experimente 

precum cele ale naturaliștilor în spațiile izolate ale laboratoarelor, ca atare și responsabilitatea asumată de economiști atunci când oferă modele, 

instrumente și politici este una imensă.  

 

Pentru posturile cu profil economic, majoritatea angajatorilor își doresc absolvenți cu studii superioare finalizate. Acest criteriu nu este 

eliminatoriu însă reprezintă un avantaj competitiv.  

Candidatul ideal pentru angajatori din regiunea N-E:  

- Studii superioare economice, preferabil contabilitate - reprezintă un avantaj  

- Cunoştinţele de lucru cu SAP prezintă un avantaj;  

- Capacitate de analiză şi orientare spre a găsi soluţii într-un timp scurt;  

- Abilităţi de organizare, atenţie la detalii, bune abilităţi sociale şi de comunicare;  

- Comportament etic şi confidenţialitate;  

- Abilități PC (Excel) – nivel avansat;  

- Limba engleză – Nivel mediu.  

- Capacitate de înțelegere a unei afaceri si a mediului de business in care aceasta activează  

- Cunoștinte solide ale legislației și procedurilor financiare române  

- Abilități excelente de organizare, planificare, comunicare și relaționare  

- Capacitate de analiză, sinteză și decizie  

- Persoană cu inițiativa, pro activă, open minded  



 
- Excelente abilitați de people management  

- Deschidere către inovație și orientarea spre soluții  

- Atitudine consultativă si ușurință în relaționarea interpersonală  

- Capacitate de decizie rapidă și de adaptare la schimbarea de situații  

- Integritate și principii solide de etică profesională  

 

- Cunoştinţe de operare PC – MS Office, Internet;  

- Vorbitor fluent al limbii engleze  

- Persoană organizată, dispusă să se perfecţioneze în domeniu 

- Capacitate de adaptare imediată și de preluare a responsabilităților 

- Abilităţi de comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, dinamism, perseverenţă 

- Disponibilitate la efort prelungit 

- Disponibilitate pentru deplasări interne și externe 

 

iii. Studenți 

 

1. Mecanică, specializarea Inginerie Mecanică 

Programul de studiu Inginerie mecanică este inclus în domeniul fundamental Inginerie Mecanică, trunchiul comun fiind parcurs şi la alte 2 

specializări din cadrul Facultăţii de Mecanică. Programul asigură o pregătire inginerească de nivel general în domeniul mecanic, ce permite 

absolvenţilor să abordeze în continuare o gamă largă de specializări. 

Misiunea programului de studiu Inginerie mecanică este de a pregăti absolvenţi cu temeinice cunoştinţe de bază în ingineria mecanică, absolvenţi 

care să aibă o largă capacitate de adaptare pe piaţa muncii, în proiectare, în execuţie sau în cercetare. 



 
Obiectivele programului sunt reflectate în structura planului de învăţământ, care, prin disciplinele pe care le cuprinde, prin raportul între orele 

de curs şi cele de aplicaţii, cât şi prin modul în care se efectuează aceste activităţi, asigură: 

– pregătirea fundamentală în domeniul ştiinţelor inginereşti şi la disciplinele de bază ale ingineriei mecanice; 

– acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe de specialitate, la câteva grupuri de discipline, organizate pe pachete opţionale; 

– dobândirea de competenţe în aplicarea tehnicilor moderne de calcul, în utilizarea limbilor străine, crearea de aptitudini de comunicare şi de 

înţelegere a evoluţiei societăţii contemporane, formarea responsabilităţii de angajare pe calea propriei dezvoltări profesionale prin continuarea 

pregătirii de-a lungul întregii cariere. 

Propunerea de a introduce acest nou program de studiu în Facultatea de Mecanică a pornit de la discuţiile avute în ultimii ani cu diferiţi 

angajatori, întrucât apar situaţii când se solicită absolvenţi cu o pregătire mai largă, care să se poată adapta uşor la diferite locuri de muncă şi 

activităţi, eventual printr-o pregătire postuniversitară de scurtă durată, în funcţie de specificul şi de problemele firmei. Asemenea programe de 

studiu funcţionează deja în alte universităţi şi constituie o ofertă profesională apreciată. 

Absolventul de Inginerie Mecanică va fi capabil să înţeleagă şi să opereze cu noţiunile fundamentale ale ingineriei mecanice, dispunând în acelaşi 

timp şi de cunoştinţe de specialitate de larg interes; el va avea abilitatea să aplice mai eficient cunoştinţele teoretice în situaţii specifice întâlnite 

în practică, va avea capacitatea de a acţiona independent şi creativ, având totodată deprinderi pentru lucrul în echipă şi aptitudini de comunicare; 

el va fi conştient de necesitatea pregătirii permanente pe întreg parcursul vieţii. 

La absolvirea programului de studii universitare de licenţă absolvenţii domeniului de studiu Inginerie mecanică vor acumula suficiente cunoştinţe 

pentru a-i face competitivi pe piaţa forţei de muncă în domeniu. Competenţele acumulate sunt rezultatul firesc al corelării dintre disciplinele 

existente în planul de învăţământ şi competenţele stabilite la nivel naţional şi european. 

Competenţele şi cunoştinţele absolventului de la specializarea Inginerie Mecanică: 



 
- Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor fundamentale din matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa şi tehnologia materialelor, 

grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică, ingineria căldurii, informatică aplicată. 

- Bazele calcului şi construcţiei sistemelor mecanice. 

- Alegerea şi procesarea materialelor utilizate în ingineria mecanică. 

- Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea de software dedicat proceselor mecanice. 

- Conceperea sistemelor de acţionare în ingineria mecanică. 

- Controlul şi optimizarea proceselor mecanice. 

- Mentenanţă, fiabilitate şi integritate structurală. 

- Legislaţie, economie, management şi marketing. 

- Comunicarea, lucrul în echipa, cooperarea interdisciplinară şi capacitatea de inovare. 

 

2. Mecanică - specializarea Sisteme și Echipamente Termice 

Un viitor civilizat înseamnă, în primul rând, energie. Peste 90% din energia mecanică, termică şi electrică utilizată în lume se obţine din 

combustibilii clasici şi nucleari. 

Imaginaţi-vă cum ar fi lumea de azi şi de mâine fără motoare cu ardere internă, fără turbomotoare, fără instalaţii perfecţionate de ardere a 

combustibililor, fără reactoare nucleare, fără schimbătoare de căldură, fără maşini frigorifice, fără compresoare, fără cazane de abur, de apă 

fierbinte şi caldă şi fără specialişti în aceste domenii! Nu ar exista automobilele, autocamioanele, trenurile, avioanele, vapoarele, încălzirea 

centrală şi locală, instalaţiile de climatizare şi cele frigorifice, precum şi atâtea altele, fără de care nu mai concepem să trăim; nu s-ar mai produce 

80% din energia electrică pe care o consumăm. 



 
Istoria dezvoltării omenirii în ultimele două secole înseamnă, de fapt, în cea mai mare parte, istoria dezvoltării maşinilor şi echipamentelor 

termice. Numele profesiunii de inginer, ca şi englezescul engine, care înseamnă motor, maşină, provine de la latinescul ingenium, care înseamnă 

geniu sau abilitate naturală. 

Spectrul larg de pregătire asigură posibilităţi de angajare în: 

- Cercetare şi proiectare, inclusiv birourile private de proiectare pentru încălzire centrală şi climatizare; 

- Construcţia, întreţinerea şi exploatarea compresoarelor şi maşinilor frigorifice; 

- Centralele şi reţelele de termoficare urbană şi industrială; 

- Centralele termoelectrice; 

- Reţeaua TAROM, precum şi aviaţia militară şi civilă; 

- Construcţia de turbine şi compresoare; 

- Montarea şi repararea cazanelor de abur şi de apă caldă; 

- Serviciile mecanoenergetice din orice societate comercială; 

- Construcţia de motoare cu ardere internă; 

- Exploatarea motoarelor navale; 

- Construcţia şi exploatarea generatoarelor de abur; 

- Antrepozitele frigorifice; 

- Chimie, petrochimie. 

După 4 ani de studii se pot urma cursurile de masterat în specializarea ingineria Căldurii sau în alte specializări oferite de Facultatea de Mecanică. 

Scopul acestui program este de formare a specialiștilor în sisteme și echipamente termice cu pregătire complexă care să se încadreze rapid în 

activitatea productivă atât în domeniul termic cât și în alte specializări înrudite ale profilului mecanic și chiar ăn specializări care nu aparțin 

profilului mecanic. Programul de studiu abordează procesele din: 

- Instalații firgorifice și de condiționare a aerului 

- Motoare cu ardere internă pentru autovehicule rutiere și transporturi navale 



 
- Cazane de abur și turbine cu abur și gaze ăentru termoenergetică 

- Instalații termice industriale și casnice 

Obiectivele programului de studiu SET sunt formarea de specialiști care să: 

- Cunoască construcția instalațiilor termice ctuale și a tendințelor de dezvoltare a acestora 

- Cunoască tehnologiile actuale de fabricare, montare, probare și exploatarea sistemelor și echipamentelor termice 

- Gestioneze cu maximă eficiență energia electrică și termică, și să reducă la minim pierderile de energie în activitatea de exploatare, cu 

condiția respectării normleor de prevenire a poluării mediului ambiant 

- Încadreze sistemele termice în sistemele generale ce constituie obiectul teoriei sistemelor 

Specializarea Sisteme și Echipamente Termice urmărește asigurarea unei pregătiri fundamentale largi în nucleul ingineriei mecanice: utilizarea 

căldurii și a fenomenelor conexe, indiverent de domeniul de activitate. În plus, ărin combinația pachetului de cursuri, laboratoare, seminare și 

proiecte se asigură o pregătire în perspectivă energetică, de moblitate și adaptabilitate pe întreg spectul ingineriei mecanice, inclusă înt-o mîsurî 

mai mică sau mai mare în compunerea oricărei industrii. 

 

3. Mecanică – specializarea Mecatronică 

Termenul de mecatronică a fost brevetat în Japonia, în anul 1972. De atunci, mecatronica a fost recunoscută ca o realitate în continuă dezvoltare, 

atât în mediul economic cât şi în cel educaţional. 

Prima universitate care pregăteşte ingineri în acest domeniu a apărut, cum era şi firesc, în Japonia. În SUA, în anul 1998, numai pe coasta de vest 

existau peste 100 de universităţi în care se formau ingineri în această specializare. 

În Europa prima promoţie de ingineri cu diplomă de mecatronişti a apărut în Anglia în anul 1989. În prezent, pretutindeni în lume, mecatronica 

are o puternică dezvoltare. Ea reprezintă răspunsul la revoluţia informatică, ce a produs şi produce încă saltul de la societatea avansat 



 
industrializată la societatea informatizată. Definită ca fiind integrarea sinergetică a mecanicii de precizie cu electronica şi informatica în scopul 

dezvoltării şi fabricării de produse inteligente, specialistul în mecatronică este un inginer cu un orizont larg, cu o pregătire multi- şi 

interdisciplinară. După cum piaţa o demonstrează, produsele mecatronice (produse electrocasnice, automobile, sisteme integrate de fabricaţie, 

roboţi, comunicaţii etc.), cu o valoare adăugată ce le conferă un înalt grad de rentabilitate, cu o cerere în continuă creştere, reprezintă pentru 

domeniul mecanic un nou nivel de dezvoltare, care, odată atins, dă un suport solid pentru o dezvoltare economică durabilă.  

Practic se poate aprecia că societatea avansat informatizată în industrie (pierdută din vedere în contextual actual de înţelegere a acestui concept, 

când se insistă pe mediul virtual) este implementată de mecatronică, ceea ce pentru domeniul mecanic reprezintă un absolut necesar stadiu de 

dezvoltare. Pe de altă parte electronica (în special microelectronica) şi informatica au un suport puternic de dezvoltare în produsele industriale, 

găsind un câmp vast de aplicabilitate, ce le rezolvă o oarecare saturaţie ce s-a atins în interiorul propriilor domenii. 

Dintre numeroasele abordări ştiintifice, educaţionale şi/sau economice ale mecatronicii, pe plan mondial două referiri sunt definitorii: 

- Directiva Comitetului Consultativ pentru Cercetare şi Dezvoltare Industrială al Uniunii Europene: “mecatronica este un obiectiv major pentru 

cercetarea europeană şi pentru programele educaţionale”; 

- Raportul Clubului de la Roma, “Prima revoluţie globală; o strategie pentru revoluţionarea lumii”, lucrare editată de A. King (preşedinte de 

onoare) şi B. Schneider (secretar general), în capitolul “Progresul noilor tehnologii” enumeră şi argumentează tehnico-economic aporturile 

(în ordinea din lucrare) microelectronicii, automatizării şi roboticii, sistemelor integrate de fabricaţie, mecatronicii, telecomunicaţiilor, 

biologiei moleculare şi ingineriei genetice. 

Specializarea de Mecatronică fiinţează la Facultatea de Mecanică din anul 1991. Există deja o bază materială constând din laboratoare didactice 

şi de cercetare, realizate în mare parte prin eforturi proprii ale catedrelor implicate. S-au achiziţionat astfel prin contracte CNCSIS diverse 

echipamente pentru instruire, în valoare de aproximativ 20.000 Euro. 



 
De asemenea, specialiştii Facultăţii se numără printre fondatorii Asociaţiei Române de Mecatronică (SROMECA) alături de colegii de la facultăţile 

similare din Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Brasov. Rezultatele promovării continue a mecatronicii au început să-şi arate rezultatele, specialitatea 

de mecatronică regăsindu-se şi în învăţământul preuniversitar. 

Ca urmare a recunoaşterii valorii învăţământului din Facultatea de Mecanică, s-au realizat acorduri de cooperare cu peste 10 universităţi de 

marcă din Europa unde, anual, peste 15 studenţi din Facultate fac stagii de perfecţionare în cadrul programelor SOCRATES-ERASMUS, contribuind 

astfel la dezvoltarea spiritului european în rândul tinerilor specialişti. Absolvenţi ai specializării de Mecatronică sunt în prezent implicaţi în 

proiecte de cercetare la INSA Lyon în Franţa, Universitatea Twente din Olanda, Universitatea Tehnică a Saarlandului din Saarbrucken – Germania. 

Viitorul absolvent al sectiei de mecatronică va fi un inginer de sistem, cu abilităţi atât în domeniul mecanic cât şi în domeniul electronic şi 

al informaticii. Acest lucru se reflectă în ponderea disciplinelor din cele cele trei domenii (40%, 33% si respectiv 27%). Pe lângă gândirea sistemică, 

studenţii trebuie să-şi însuşească modul de lucru în echipă, specific noilor abordări, atât în exploatare cât şi în proiectare. O mare atenţie se 

acordă instruirii practice, a lucrului pe echipamente mecatronice. 

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. oferind locuri de muncă pentru 

absolvenţii acestei specializări. Sunt cunoscute demersurile unor firme ca Siemens, Continental, Amado, Dacia-Renault şi altele în acest sens. 

- să proiecteze tehnologii, maşini şi utilaje; 

- să devină expert tehnic judiciar sau nejudiciar în probleme tehnice; 

- să lucreze în calitate de cadru didactic în învăţământul preuniversitar sau universitar; 

- să continue pregătirea prin doctorat, etc. 

 

4. Mecanică – specializarea Robotică 



 
Roboţii industriali reprezintă sisteme automate mobile cu aplicaţii universale, cu mai multe axe, ale căror mişcări sunt liber programate într-o 

anumită succesiune şi, în anumite cazuri, comandate de senzori. 

Această definiţie, impusă de standardul german DIN 2801, demonstrează că robotica reprezintă un domeniu de vârf al tehnicii mondiale, cu un 

caracter interdisciplinar, care poate influenţa cercetările în diverse domenii de ştiinţă: productică, medicină, protecţia mediului, biologie, 

aeronautică, geografie, etc. 

Existenţa pe plan mondial a programelor de introducere pe scară largă a roboţilor în domeniile precizate mai sus impune pregătirea de specialişti 

în robotică. 

În acest context, specializarea Robotică din cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi asigură viitorilor 

studenţi o pregatire interdisciplinară în urmatoarele domenii: 

- inginerie mecanică; 

- informatică aplicată (programare, control); 

- inginerie electrică şi electronică (senzori, actuatoare, interfeţe); 

- ingineria producţiei (planificarea proceselor de fabricaţie). 

Disciplinele de studiu din planul de învaţământ al specializării acoperă întregul spectru al roboticii: industrie, servicii, spaţiu, aplicaţii speciale. 

Cadrele didactice care contribuie la formarea viitorilor specialişti în robotică au o bogată experienţă în domeniu, probată prin numeroase 

publicaţii (cărţi şi lucrări ştiinţifice), colaborări cu universităţi de prestigiu din străinătate (Universitatea Liberă din Bruxelles, Academia Militară 

Regală din Bruxelles, Universitatea Catolică din Leuven, Universitatea Tehnică din Karlsruhe, Universitatea Tehnică din Kaiserslautern, etc.), 

contracte de cercetare ştiinţifică. 



 
Competenţa va fi încurajată: cei mai buni studenţi ai acestei specializări vor putea beneficia de burse ERASMUS la diferite universităţi din Europa, 

pentru o perioada de 3-10 luni. 

Absolvenţii specializării Robotică vor dispune de cunoştinţe necesare activităţilor specifice inginerului mecanic şi competenţe profesionale în 

domeniile: 

- proiectarea asistată de calculator a sistemelor mecanice, utilizând programe performante (AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, Catia, 

etc.); 

- proiectarea, exploatarea şi întreţinerea roboţilor, respectiv a sistemelor de fabricaţie robotizate; 

- programarea şi controlul mişcării roboţilor; 

- conceperea şi execuţia sistemelor complexe, care combină soluţiile avansate de acţionare mecanică cu elemente de electronică şi 

automatizare. 

 

5. Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 

Studiile universitare de licenţă sunt studii la învăţământul de zi, cu durata de patru ani. Absolvenţii acestor studii obţin Diploma de Inginer, în 

domeniul şi programul de studii pe care l-au absolvit. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face pe domenii. 

În primii doi ani de studii, planurile de învăţământ sunt identice pentru toate programele de studii ale unui domeniu. 

Diferenţierea conţinutului formării pe programe de studii (specializări) se face în anii al treilea şi al patrulea de studii. Toate programele de studii 

şcolarizate de facultate sunt acreditate. 

Nomenclatorul programelor de studii de licenţă şcolarizate de facultate: 

Domeniul Inginerie electrică: 



 
- Electronică de putere şi acţionări electrice 

- Instrumentaţie şi achiziţii de date 

- Sisteme electrice 

- Informatică aplicată în inginerie electrică (anii I si II) 

Domeniul Inginerie şi management: 

- Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 

Domeniul Inginerie energetică: 

- Ingineria sistemelor electroenergetice 

- Managementul energiei 

Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate: 

- Informatică aplicată în inginerie electrică (anii III si IV) 

 

6. Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Funcţionează din anul 1990, înfiinţarea fiind justificată de: 

- cerinţa de ingineri cu o mai bună pregătire în sfera proiectării tehnologice a utilajului chimic; 

- necesitatea formării despecialiştiîn conducerea proceselor din industria chimică, petrochimică şi de rafinării 

- existenţa specializării în oferta educaţională a majorităţii universităţilor consacrate din lume.  

Obiectivul specializării: Formarea de specialişti pentru: 



 
- exploatarea instalaţiilor în industria chimică; 

- cercetare în domeniul ingineriei chimice; 

- conceperea şi proiectarea utilajului chimic; 

- transpunerea rezultatelor cercetărilor de laborator la scară industrială 

Discipline de specialitate: 

- fenomene de transfer de impuls, căldură şi masă; 

- operaţii hidrodinamice şi mecanice; 

- operaţii termice; 

- operaţii cu transfer de masă; 

- modelarea şi proiectarea reactoarelor chimice; 

- reologie; 

- transpunerea la scara a proceselor din industria chimică; 

- conducerea cu calculatorul a proceselor; 

- proiectare asistată de calculator; 

- automatizare în industria chimică. 

Posibilităţi de dezvoltare a carierei: 

- în industria chimică şi de materiale; 

- în cercetare şi proiectare; 



 
- în uzinele de construcţie a utilajului chimic; 

- în industria petrochimică şi de rafinării; 

- în conducerea proceselor industriale; 

- în învăţământul universitar şi preuniversitar. 

 

7. Construcții Mașini și Management Industrial 

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, pregătește pentru 

studiile universitare de licenţă (4 ani), ingineri în domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică şi Inginerie şi Management. 

Perspective profesionale la terminarea studiilor:  

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

- ingineri concepție și conducere a proceselor de fabricație a sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor; 

- proiectanți de sisteme productive; 

- manageri la diferite niveluri; 

- întreprinzători particulari; 

- experți, consultanți în probleme tehnice; 

- activități de organizare și management; 

- activități de management și de asigurare a calității; 

- ingineri proiectare CAD – CAM; 



 
- profesori în scoli și licee sau chiar în învătamântul superior 

Specializarea Masini-Unelte si Sisteme de Productie 

- specialişti în exploatarea si întretinerea masinilor – unelte; 

- ingineri proiectare, cercetare, implementare si mentenanta a masinilor; 

- proiectanti de sisteme productive; 

- întreprinzatori particulari; 

- ingineri proiectare CAD – CAM; 

 

Specializarea Ingineria Sudării  

- specialişti în conceptia si conducerea proceselor de sudura; 

- proiectanti de sisteme productive; 

- manageri la diferite niveluri; 

- întreprinzatori particulari; 

- specialişti în asigurarea calitatii; 

- ingineri proiectare CAD – CAM 

 

Specializarea Mecanica Fina si Nanotehnologii 

- calculatoare si informatica industriala 



 
- ingineri pentru aparatura de masurare 

- ingineri pentru aparatura biomedicala si organe artificiale 

- ingineri pentru echipamente optice, optoelectronice, aparate spectrale si fotometrice 

- ingineri pentru echipamente de telecomunicatii si birotica 

- specialişti în tehnologii de mecanica fina, micromecanica si optica 

 

Specializarea Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice 

Inginer mașini hidraulice și pneumatice cu abilitati in: 

- Proiectarea, constructia si exploatarea masinilor hidraulice si pneumatice; 

- Proiectarea, constructia si exploatarea actinonarilor 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; 

o Inginer proiectant CAD, CAE; 

o Specialist mentenanță mecanică echipamente industrial;  

o Inginer mecanic;  

o Consilier inginer mecanic;  

o Profesor în învățământul liceal, postliceal;  



 
o Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională;  

o Referent de specialitate inginer mecanic.  

 

Specializarea Inginerie Economica în domeniul Mecanic 

- proiectanti de sisteme productive; 

- manageri la diferite niveluri; 

- întreprinzatori particulari; 

- experti, consultanti în probleme tehnico-economice; 

- inspectori de credite în banci; activități de îndrumare si control; 

- specialişti în activități de marketing pe piata interna si internationala; 

- specialişti în activități de prognoza, planificare si investitii; 

- specialişti în activități de organizare si management; 

- specialişti în activități de asigurare a calitatii si protectia mediului; 

 

8. Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv 

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de 

învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii 

cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate. 



 
Specializarea Electronică aplicată a fost concepută să pregătească ingineri electronişti care să fie capabili să proiecteze şi să întreţină 

echipamente electronice industriale din cele mai diverse domenii de activitate. Dupa educaţia generală în domeniul electronic efectuată în primii 

doi ani sunt predate discipline de specialitate astfel alese încât să asigure o pregătire cât mai largă în domenii precum electronica industrială, 

electronica medicală, electronica auto, sisteme de televiziune, procesarea digitală a semnalelor, microprocesoare şi microcontrolere, aparate 

electronice de măsură şi control, sisteme inteligente folosite în echipamentele medicale. O atenţie specială este acordată pregătirii în domeniul 

modelării şi simulării diverselor echipamente, precum şi a proiectării asistate de calculator a circuitelor electronice. 

Pregătirea de specialitate în domeniul Tehnologiilor şi sistemelor de telecomunicaţii oferă cursuri şi activităţi de laborator şi de proiectare în 

direcţii precum: 

- proiectarea, productia şi utilizarea circuitelor şi sistemelor de comunicaţii digitale pe diverse canale (radio, microunde, fibră optică), în care 

instruirea se face prin disciplinele de radiocomunicaţii, microunde, comunicaţii pe fibre optice, transmisiuni de date şi altele. 

- proiectarea şi exploatarea sistemelor de radiocomunicaţii fixe şi mobile, domenii în care se predau discipline precum radiocomunicaţii 

mobile, antene şi propagare, radioremisie, radiorecepţie şi altele. 

- proiectarea, realizarea şi exploatarea reţelelor de calculatoare reprezintă un domeniu în care instruirea se realizează prin disciplinele de 

reţele de calculatoare, proiectare orientată pe obiecte, tehnologii Internet şi altele. 

- proiectarea circuitelor electronice, a plăcilor de cablaj, a aparatelor şi sistemelor electronice sunt domenii de activitate de producţie, pentru 

care pregătirea se asigură prin discipline precum tehnologie electronică, compatibilitate electromagnetică, proiectare asistată de calculator 

şi altele. 

- proiectarea şi exploatarea sistemelor telefonice, domeniu în care se predau disciplinele centrale telefonice electronice şi sisteme de 

comunicatii. 

În afara acestor domenii, absolventii au asigurată şi o pregătire „cu spectru larg” care le permite să lucreze în domeniul proiectării circuitelor 

integrate – mai ales pentru telecomunicaţii, al concepţiei şi exploatării echipamentelor cu logică programată şi al echipamentelor de măsură şi 



 
control. Aceasta se realizează prin discipline precum prelucrarea numerica a semnalelor, măsurări, arhitectura sistemelor cu microprocesor şi 

microcontrolere, automate programabile, circuite integrate analogice şi digitale. 

Pe baza cunoştinţelor acumulate pe parcursul primilor doi ani, studenţii de la specializarea Microelectronică, optoelectronică şi 

nanotehnologii se instruiesc în proiectarea circuitelor integrate pe scară larga (VLSI), analogice şi digitale, sub directa îndrumare a unor cadre 

didactice cu experienţă. Programele analitice ale disciplinelor predate vizează atât aspecte de proiectare cât şi cele de implementare propriu-

zisă, cu accent pe detalii specifice tehnologiilor CMOS, bipolar şi BiCMOS, descriere hardware, trasare de layout, încapsulare, testare. Calitatea 

procesului didactic este demonstrată de rezultatele remarcabile obţinute de către studenţii acestei specializări la fazele naţionale ale 

concursurilor ştiinţifice de specialitate. Astfel, merită subliniat faptul că in ultimii patru ani, studenţii noştri s-au clasat pe primul loc la concursul 

de proiectare a circuitelor integrate analogice “Tudor Tanasescu”, cu rezultate superioare celor obţinute de către colegii lor din celelalte centre 

universitare. 

Studenţilor de la această specializare li se oferă următoarele direcţii de pregătire: 

- pregătire tehnologică, prin cursuri precum Bazele tehnologice ale microelectronicii, Optoelectronica, Sstructuri, tehnologii, circuite, Limbaje 

de descriere hardware, Modelarea componentelor electronice 

- pregătire în domeniul proiectării circuitelor integrate digitale prin cursurile de Circuite integrate de prelucrare a semnalelor, Tehnici de 

proiectare VLSI digitale, Algoritmi şi structuri paralele de calcul, Circuite VLSI reconfigurabile, Testare şi testabilitate 

- pregătire în domeniul proiectării circuitelor integrate analogice prin cursurile de Tehnici de proiectare VLSI analogice, Sinteza circuitelor 

analogice.  

 

9. Automatică 

Misiunea Facultății de Automatică și Calculatoare constă în formarea unor specialiști de înaltă performanță și competență în domeniile 

Calculatoare și Tehnologia informației și Ingineria sistemelor. Facultatea noastră oferă studenților o educație care combină studiul academic 



 
riguros cu stimularea activităților creative, pregătind ingineri cu competențe în: structura și arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe 

microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicații software, inteligență artificială și sisteme expert, ingineria sistemelor de control, 

sisteme evoluate de conducere, roboți și sisteme automatizate de producție, automatizări industriale. 

Facultatea de Automatică și Calculatoare a adoptat procesul Bologna, oferind astfel programe de studiu de licență, masterat și doctorat, 

compatibile cu sistemul european de credite transferabile: 

- ciclul I cu o durată de 4 ani, care pregătește ingineri cu studii de licență; 

- ciclul II cu o durată de 1,5 sau 2 ani, care pregătește ingineri cu diploma de master; 

- ciclul III cu o durată de 3 ani, care pregătește specialiști cu diploma de doctor inginer, în cadrul Școlii Doctorale. 

Suplimentar, facultatea organizează studii postuniversitare. 

Facultatea de Automatică și Calculatoare cuprinde două departamente: 

- Automatică și Informatică Aplicată 

- Calculatoare 

Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul celor trei centre de cercetare acreditate CNCSIS și în cadrul laboratoarelor de cercetare. 

Cercetarea științifică este orientată pe proiecte și programe naționale, europene și internaționale. Facultatea are numeroase colaborări cu 

universități europene, mulți dintre studenții de la licență, masterat sau doctorat efectuând stagii de pregătire în aceste universități. 

Misiunea celor două programe de studii din cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației (CTI) este aceea de a forma specialiști cu 

mare competență în domeniul sistemelor de calcul, al sistemelor bazate pe calculatoare încorporate și al tehnologiilor axate pe informație. Prin 

planurile de învățământ propuse se vizează o pregătire inginerească temeinică, care să acopere atât partea hardware cât și cea a ingineriei 

programării și să permită abordarea unor problematici specifice, dar și a unora cu un caracter interdisciplinar. 



 
Durata studiilor este de 4 ani, dintre care primii trei ani sunt comuni, iar pentru al patrulea an studenții au de ales între programul de studii 

Calculatoare și programul de studii Tehnologia informației. 

Principalele competențe dobândite sunt referitoare la: 

- Proiectarea și integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii și medii de programare 

- Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații 

- Proiectarea sistemelor inteligente 

Conceptele studiate la cele două programe de studii, Calculatoare și Tehnologia informației, sunt dintr-o arie tematică largă care îi permit 

studentului absolvent să se angajaze la companii atât din zona hardware, cât și din zona software. 

- Programare și algoritmică 

- Elemente fundamentale de matematică și electronică 

- Sisteme distribuite și rețele de calculatoare 

- Arhitectura și structura calculatoarelor 

- Baze de date 

- Programarea cu microprocesoare și dispozitive mobile 

- Tehnologii web 

- Inteligență artificială 

- Tehnici de prelucrare a imaginilor 

- Securitate 

- Proiectarea și managementul sistemelor hardware/software complexe 



 
Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă) 

Competențe profesionale – Calculatoare 

- Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii. 

- Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații. 

- Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor. 

- Îmbunătățirea performanțelor sistemelor hardware, software și de comunicații. 

- Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații. 

- Proiectarea sistemelor inteligente. 

Competențe transversale – Calculatoare 

- Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei. 

- Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă și descrierea clară și 

concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

- Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională. 

Competențe profesionale – Tehnologia informației 

- Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii. 

- Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații. 

- Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor. 

- Proiectarea și integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii și medii de programare. 



 
- Întreținerea și exploatarea sistemelor hardware, software și de comunicații. 

- Utilizarea sistemelor inteligente. 

Competențe transversale – Tehnologia informației 

- Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei. 

- Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă și descrierea clară și 

concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

- Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională. 

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România) 

- Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214) 

- Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301) 

- Administrator baze de date (252101) 

- Asistent de cercetare în calculatoare (215237) 

- Asistent de cercetare în informatică (214918) 

- Inginer de sistem software (251205) 

- Manager proiect informatic (251206) 

 

 



 

4. Concluzii și recomandări 

 

i. Elevi – specializările tehnice 

 

- Sunt necesare discuții legate de carieră și planuri de viitor în cadrul școlii – mulți participanți din proiect și-au pus pentru prima dată problema 

ce vor face după terminarea studiilor, și, deși există consilieri școlari, aceștia nu fac față volumului de elevi alocați pentru a putea purta 

discuții fructuoase pe tema carierei cu toți elevii, această activitate fiind de cele mai multe ori rezumată la rarele ocazii în care se solicită de 

către elevi 

- Mai mult timp alocat pentru practică: timpul scurt petrecut împreună cu tutorii pentru explicații și pentru înțelegerea corectă a 

fenomenologiei poate rămâne în amintirea elevilor ca o vizită rapidă la un muzeu, din care probabil le-a rămas întipărit de ce se rotește un 

motor când este alimentat cu energie electrică, însă alte elemente importante să fie estompate în memoria lor întrucât aprofundarea lor nu 

a fost posibilă 

- Analogiile și exemplele din viața de zi cu zi au reușit să le capteze atenția asupra unor noțiuni complexe, diverse și abstracte cum sunt cele 

din domeniul automaticii și senzoristicii. Această metodă simplă de stimulare a gândirii poate aduce elementul de interactivitate necesar 

pentru a trezi interesul cu privire la domeniul de studii, chiar dacă acesta nu a fost ales pe baza unei preferințe personale 

- Evitarea prezentării subiectelor cu formule sau detalii matematice le-a menținut atenția vie. Din păcate, realitatea demonstrează că elevii nu 

sunt atât de mult interesați de latura teoretică, aridă, de care au suficientă parte în cadrul orelor de clasă, aplicabilitatea practică a 

cunoștințelor deținute fiind de obicei mult mai atractivă 

- Ieșirea din mediul școlar, interacțiunea cu specialiști în energetică și prezentarea tematicii la un nivel accesibil elevilor i-a ajutat să-și mențină 

interesul 



 
- Renunțarea la rigoarea profesor-elev și repoziționarea ca specialist-ucenic a facilitat relaționarea, elevii fiind puși în situația de a contribui și 

perspectiva de a fi responsabili de anumite procese, instalații sau echipamente tehnologice 

- Înaintea începerii stagiilor de practică este util să aibă loc discuții preliminare cu profesorii, pentru corelarea tematicii și calibrarea temelor 

de practică la nivelul de cunoștințe ale elevilor 

 

ii. Elevi – specializarea comercială 

 

- Având în vedere că ambele generații de elevi de la specializarea comercială au manifestat un interes ridicat pentru autocunoaștere și 

autodezvoltare, se observă o nevoie acută pentru o preocupare mai mare pentru dorințele, talentele și abilitățile individului, pentru a-l ajuta 

să se regaseasca în ce va face, interesul său pentru domeniul de studii fiind deja ridicat 

- Încurajare a interacțiunii cu profesorul pe teme specifice: întrebările De ce?, Cum?, etc. să fie o constantă a procesului de formare. Elevii 

participanți în proiect s-au dovedit a fi foarte dezinvolți în interacțiune, însă au demonstrat tendința de a prelua informațiile ca atare, fără a 

se întreba de ce există anumite reguli sau norme, sau care este sensul unor anumite activități. Acest tip de înțelegere îi poate ajuta pe viitor 

să asimileze cunoștințele mult mai ușor și să le poată folosi pe termen lung. 

 

iii. Studenți 

- Timpul scurs între momentul în care învață teoria si fixarea prin practică este uneori destul de lung. Volumul mare de informații și timpul 

scurt au afectat eficiența stagiului de practică. De aceea, una dintre recomandările experților din proiect este aceea de a planifica stagii de 

practică fie mai dese, pentru a fi mai apropiate de momentul învățării teoriei, sau de durată mai lungă, pentru a permite aprofundarea 

cunoștințelor dobândite  



 
- Se recomandă activități practice și în primii doi ani - chiar dacă studenții nu ajung curând la elementele teoretice care explică cele observate 

în practică, aceștia pornesc totuși de la o imagine pe care construiesc 

- Practica înaintea teoriei – unii studenți susțin că ar înțelege mai ușor teoria după ce au văzut cum fucnționează practic. Cert este că au nevoie 

de aplicabilitatea practică a cunoștințelor teoretice dobândite pentru a ajuta la fixarea lor. 

- Se recomandă mai mult contact cu instalațiile – studenții manifestă tendința de a rezolva probelmele cât mai rapid, căutând soluții de-a gata 

pe internet. Uneori sunt aplicabile, alteori nu, însă este necesară cultivarea capacității de a găsi soluții bazate pe propriile cunoștințe 


