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Absolvenţii masterului Conversia energiei și controlul 

mişcării  pot activa în:

 societăți comerciale care produc echipamente 

pentru sisteme de conversie a energiei și controlul 

mișcării;

 societăţi comerciale în care există instalaţii 

tehnologice echipate cu sisteme de acţionare 

electrică, linii de fabricaţie robotizate;

 societăți comerciale care produc echipamente 

pentru automobile, vehicule feroviare;

 societăți comerciale în care se utilizează sisteme de 

conversie a energiei, echipamente pentru realizarea 

mișcărilor de rotație și de translație etc;

 cercetare.

Specializarea acestui master formează specialiști 

capabili să realizeze și să exploateze sistemele de 

conversie a energiei și controlul mișcării

Prin monitorizarea și analizarea datelor din sistemele de 

conversie a energiei, acești specialiști pot găsi soluții 

pentru automatizarea și optimizarea proceselor care să 

asigure eficientizarea acestora

Specializarea este foarte căutată pe piața muncii 

deoarece conceperea, proiectarea și exploatarea 

sistemelor de acționare electrică sunt aplicate în 

instalații tehnologice diverse: mașini unelte, laminoare, 

pompe, ventilatoare, mașini textile, vehicule feroviare, 

automobile, roboți industriali

Dobândirea de abilități practice pentru exploatarea 

sistemelor de înaltă tehnicitate de conversie a energiei și 

controlul mișcării

Voi studia convertoarele PWM utilizate în acționări 

electrice moderne

 

Voi studia algoritmi de comandă a roboților, de 

control adaptiv al sistemelor de acționare electrică

Voi dobândi cunoștințe despre sisteme de 

poziționare performante și comanda în timp real a 

vehiculelor

Voi studia controlul mișcării biomecanice

Voi afla metode de calcul și proiectare a sistemelor 

de conversie a energiei și control al mișcării

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Dezvoltarea fără precedent a noilor tehnologii 

industriale, a sistemelor de transport și a roboţilor 

a fost posibilă prin perfecționarea sistemelor de 

conversie a energiei și controlul mișcării. 

Îmbunătățirea performanțelor dinamicii 

sistemelor de acționare electrică sunt cerințe 

permanente în companiile industriale care sunt 

rezolvate de specialiștii în acest domeniu.
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