
 

 

 

 

 

 

 

Devino inginer în Inginerie Biomedicală. 

 Cu noi în comun cu    

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testimiţanu” 



  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



10 motive pentru a alege Programul Ingineria 
Sistemelor Biomedicale 

 

 

 

 

Ingineria Biomedicală ocupă locul 6 în top-ul 
specialităților inginerești pe mapamond.  

 

Programul de studii oferă o pregătire profesionala în domeniul 
ingineriei biomedicale clinice şi asigură pregătirea unor specialişti capabili 
să se integreze în mediul medical modern şi să contribuie la perfecţionarea 
actului medical, capabili să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare 
şi asistenţă  tehnică in mediul medical - clinic. 

Ingineria biomedicală este una din specializările de avangardă din 
Universitatea Tehnică din Moldova. Solicitarea specialiștilor în ingineria 
biomedicală este în ascendență continuă. În 2017 Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale a solicitat dublarea numărului bioinginerilor 
pregătiți anual cu scopul asigurării necesităților domeniul medical din țară. 

 Lumea tehnologiei sănătăţii include peste un milion de produse şi 
brănduri, 50% din toate metodele de tratament şi diagnostică folosite 
astăzi nu existau 10 ani în urmă. 

 

1. Vei studia Ingineria  Biomedicală 

  – una din specialitățile de vârf 
ale ingineriei 

Locul 6 în top-ul 

specialităților inginerești 



 

 

 

recunoscute prin:   
 
 
 (2010) decoraţia „European Quality” – 

 (EBA, Oxford, Marea Britanie) - „Calitate Europeană”
pentru efort continuu în realizarea calităţii înalte a studiilor 
în corespundere cu standardele europene; 

 
 
 (2017) premiul “Cristalul Calităţii” şi 

Diploma de recunoştinţă conferite Departamentului 
 (Agenția Microelectronică şi Inginerie Biomedicală UTM

Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare – 
pentru calitatea procesului educational). 

 

 

Aceste aprecieri înalte demonstrează nivelul  calitativ, 
corespunzător standardelor naționale și europene, al 
procesului didactic, de cercetare și inovare practicat la 
UTM. 

 

 

 
2. Vei fi parte a UTM – universitatea 

care oferă servicii de educaţie de 
calitate europeană  

 



 
 

 

 

 

 

la ingineria biomedicală predate în opt Disciplinele 
semestre de studii şi se referă la   

 

După finisarea programului vei deţine  competenţe 
de: 

 Organizarea şi executarea cercetărilor  

diagnostice,procedurilor de tratament;  

 Asigurarea suportului tehnic şi operaţional pentru 

utilizatorii de echipamente clinice şi de tehnologie  

medicală, efectuarea întreţinerii, planificării  

echipamentelor medicale pentru asigurarea eficacităţii, 

siguranţei şi utilizării dispozitivelor medicale;  

 Prelucrarea informaţiei biomedicale, crearea 

şi exploatarea datelor medicale, de expert,sistemelor 

de monitorizare, utilizarea pachetelor moderne de  

programe aplicate pentru susţinerea informaţională 

a proceselor de diagnostică şi tratare;  

 Utilizarea şi optimizarea tehnologiilor 

medicale în instituţiile medicale; 

 Managementul tehnologiilor medicale. 

 
•  Matematica superioară 
•  Mecanica  
•  Grafica inginerească 
•  Programarea calculatoarelor 
•  Fizica 
• Biologie și biochimie  
•  Structuri de date şi algoritmi 
•  Anatomia și fiziologia umană 
•  Biofizica  
•  Circuite şi dispozitive electronice 
•  Programarea  orientată  pe obiecte  
•  Dispozitive microoptoelectronice 
•  Biomateriale 
•  Măsurări electronice 
•  Electronica medicală 

 

Fundamentale 

•  Educaţie fizică  
•  Etică, comunicare şi drept  
•  Limba străină 
•  Limba română (pentru alolingvi)  
•  Securitatea activităţii vitale 

Generale 

 
• Filozofia / Filozofia culturii tehnice  
• Fundamente economice ale ramurii / Teoria economică și 

integrarea economică 
• Management şi Marketing / Antreprenoriat  

 

Socio-
umanistice 

• Proiectarea asistată în biomedicină / Simularea asistată de 
calculator a circuitelor electronice  

• Arhitectura calculatoarelor și rețele / Arhitectura sistemelor de 
calcul și rețele  

• Circuite integrate digitale 
• Circuite analogice şi de conversie / Structuri electronice de 

conversie de date                       
• Microprocesoare / Microprocesoare și interfețe 
• Modelarea sistemelor biomedicale / Analiza și modelarea 

sistemelor fiziologice 
• Elemente de medicină internă și chirurgie  
• Prelucrarea semnalelor și imaginilor medicale / Tehnici 

avansate de prelucrare digitală a semnalelor biomedicale  
• Sisteme electronice încorporate / Sisteme embedded 
• Traductoare și biosenzori 
• Dispozitive medicale pentru diagnostic și terapie / Dispozitive în 

medicina internă și gastrologie 
• Dispozitive medicale pentru cardiologie și oncologie 
• Dispozitive medicale pentru terapia intensivă și investigații de 

laborator 
• Informatica medicală / Sisteme computerizate în medicină 
• Ingineria clinică și managementul tehnologiilor medicale / 

managementul dispozitivelor medicale  
 

Opţionale 

3. Abordând această specialitate 
interdisciplinară vei primi educație 
polivalentă  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT: studii superioare de licență 



  

 

 

 

 

Noul Plan de învăţământ include mai multe 
discipline moderne din domeniul informaticii și 
calculatoarelor: 

 

 Programarea calculatoarelor 

 Structuri de date şi algoritmi 

 Programarea  orientată  pe obiecte  

 Programare în electronică 

 Proiectarea asistată în medicină/Simularea 
asistată de calculator a circuitelor electronice 

 Arhitectura calculatoarelor şi reţele/Arhitectura 
sistemelor de calcul şi reţele 

 Microprocesoare / Microprocesoare şi interfeţe 

 Informatica medicală /Sisteme computerizate în 
medicină 

 Sisteme electronice încorporate / Sisteme 
embedded 

 

 

4. Vei însuşi limbaje de programare 
generală și de programare 
orientată pe ingineria biomedicală 

Practici tehnologice și teze de licenţă 

realizate cu suportul sistemelor informaţionale 



 
 

 

 

  

       În cadrul Departamentului Microelectronică 

               şi Ingineria Biomedicală activează 

 
Cercul Studenţesc „Sisteme Electronice Dedicate şi Aplicaţii 

cu Microcontrolere” 
în cadrul căruia, anual, cca 30 de studenţi sunt inițiați în 
activităţi de cercetare din domeniile micro-opto-nanoelectronicii 
și ingineriei senzorilor biomedicali în baza rezultatelor inovative 
realizate în Departament. 

Obiectivele Cercului sunt: 
 atragerea studenţilor spre activităţi inovative inginereşti 
aplicate în domeniile microelecronicii și biomedicinii;  

 susținerea și promovarea ideilor inovative ale viitorilor ingineri; 
 educarea noii generații de ingineri în spirit competitiv deschis și 
transparent.  

  
Fiind activ în Cercul Studențesc obții practici inovative utile 
pentru: 
 testarea propriilor idei inovative; 
 participarea cu proprii rezultate la concursuri și expoziții 

naționale și internaționale; 
 schim de experiențe cu colegii cursurilor superioare; 
 realizarea tezei de licență; 
 lucrul ulterior în inginerie biomedicală. 

 5. Vei fi așteptat în Cercul studenţesc 
„Sisteme electronice dedicate şi 
aplicaţii cu microcontrolere” 



 
 

Anual este organizat Concursul Studenţesc 
Internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice - Sergiu 

, la care sunt prezentate realizări ale tinerilor ingineri Rădăuţan”
și studenți din domeniile: electronica, circuite programabile, 
sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, dispozitive 
semiconductoare biomedicale.  În anul 2018 au participat 34 de 
echipe din patru ţări. 

Pentru a V-a vară consecutiv, Clubul Ingineresc 
Microlab organizează şcoala de vară "Dezvoltarea Sistemelor 
Embedded" - Ediţia 2018. Conceptul principal al 
evenimentului: 

  - pe întreaga perioadă a taberei de vară, participanţii vor lucra Team work
în echipe; 

  - mentori calificaţi în domeniu vor împărtăşi experienţa şi Lecţii teoretice
cunoştinţele lor; 

  - echipele vor realiza proiecte personale implicând cunoştinţe Lecţii practice
elementare de programare; 

  - la final de zi lucrătoare vor avea loc competiţii între Concurenţă
dispozitivele create de fieacre echipă; 

 - MicroLab este  un “meeting-point” pentru oamenii interesaţi Comunitate
în tehnologiile embeded, iar participanţii vor avea oportunitatea să se 
alăture comunităţii. 

Prin intermediul Centrului Național de Suport al Securității Nucleare și a 
Autorității de Securitate Radiaologică din Suedia ai posibilitatea să participi la 
școli de vară din Odessa (Ukraina) și Triest (Italia), precum și la alte evenimente 
internaționale. 

 

Al VIII Concurs Studenţesc Internaţional  

„Ingineria sistemelor microelectronice –  

Sergiu Rădăuţan” – 2018 

6. Ai opțiuni  de participări la 
Concursuri studenţeşti  

și Şcoli de vară 

 

 



 
 
 

 

 
 

: Direcţiile principale de cercetare știinţifică ale departamentului
 

 Ingineria sistemelor microelectronice  

si dispozitivelor medicale. 
 Tehnologii noi cost-eficiente pentru  

nanomateriale si nanodispozitive. 
 Elaborarea si cercetarea senzorilor si 

 nanosensorilor pentru industrie si biomedicina. 
 Managementul Tehnologiilor Medicale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        7. Vei putea fi îcadrat în cercetarea ştiinţifică de avengură 



 
Publicaţii ale profesorilor departamentului MIB 

 
 
 
 
 

Pentru studii sunt disponibile săli de curs moderne dotatee         
,  cu echipamente multimedia, laboratoare didactice şi de cercetării

 Centrului Naţional de Inginerie Biomedicală,  
 Centrului Național de Studii și Testare a Materialelor,  
 Centrului Nanotehnologii şi Nanosenzori, 
 Centrului Național de Suport a Securității Nucleare, 
 Centru-Pilot Managimentul Tehnologiilor Medicale 
 Cinci laboratoare specializate ale Departamentului 

Microelectronica şi Inginerie Biomedicală şi a 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testimiţanu”,Filiale la instituţiile medicale 

  Săli dotate cu utilaj pentru realizarea potenţialului 
creativ al studenţilor. 

 Săli de calculatoare conectate la Internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8. Studii în săli de curs renovate 
şi laboratoare specializate 
dotate cu utilaj performant 

Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală 

 



 
 

 
 
 
 
 
Viaţa universitară cuprinde și alte activități – sport, 

artistice de amatori, etc.  
Universitatea oferă condiții pentru activităț 

extracuriculare în cadrul:   
 Ansamblului de dansuri populare „Tinereţea”, fondat 
în anul 1965, sub conducerea lui Petru Furnică.  

 Orchestrei de fanfară a UTM fondată în anul 1975, 
sub conducerea lui Vasile Simion. 

 Cercurilor sportive pentru practicarea fotbalului, 
baschetului, atleticii etc.  

 Echipele UTM participă în toate cele 18 probe 
sportive ale universiadei republicane la care ocupă 
locuri premiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Posibilitatea de participare la 
un spectru larg de activităţi 
extracuriculare 

Activităţi extracuriculare 



 
 
 
 
 
 
Corpul de studii nr. 3 - clădire cu şapte nivele situat în 

 situat într-una din cele mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/7,
mai verzi zone din capitală, având în raza de 200 metri: 

 cămine studenţeşti. 
 cantina studenţească (actualmente Centrul Didactico-
Metodic și de Producție),  

 Centrul de Agrement şi Sport al UTM, 
 Pitorescul Parc Dendrologic – muzeu UTM al tehnicii 
în aer liber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpul de studii nr. 3 10. Vei face studii în Corpul de 
studii nr. 3, situat într-una din 
cele mai vibrante şi interesante 
regiuni din capitală 


