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Informaţii generale 
Cerinţe: absolvent ciclul licenţă 
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Limba programului: română 
Forma de învăţământ: cu  frecvenţă  
Titlu profesional acordat absolvenţilor: Absolvent Master în specializarea Sisteme Feroviare Moderne. 
 
Descrierea specializării 
Programul de studii master SISTEME FEROVIARE MODERNE  pregătește specialiști în domeniul proiectării şi exploatării 
vehiculelor feroviare de tip modern, creând astfel perspectiva unei bune integrări pe piaţa muncii, la nivel național și 
european. 
Se urmărește dezvoltarea unor abilităţi și deprinderi  tehnice specifice sistemelor feroviare moderne, dar și a celor 
economice, necesare proceselor de planificare și implementare a sistemelor de transport feroviar în conformitate cu 
criteriile de eficacitate, eficienţă tehnico-economică şi de dezvoltare durabilă.  Se urmăreşte  aprofundarea cunoştinţelor 
din domeniul studiilor de licenţă, dar şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică bazate pe concepţii moderne, 
asistate de calculator, cu referiri directe şi la aplicaţii specifice. 
În același timp, în contextul dezvoltării pe scară largă a coridoarelor europene de transport feroviar care vor străbate ţara 
noastră, a integrării acestora în rețeaua transeuropeană de transport, specializarea are în vederea pregătirea specialiștilor 
în asigurarea interoperabilității feroviare, respectând normele comunitare de siguranță și securitate.  
 
COMPETENTE  
Competenţele formative au în vedere aspectele cognitiv, practic-aplicativ precum şi de comunicare şi relaţionale, fiind 
structurate astfel:  
 construcţia sistemelor de acţionare, automatizare şi comandă a vehiculelor feroviare moderne; 
 cunoașterea, explicarea și interpretarea fenomenelor dinamice pentru asigurarea siguranței circulației vehiculelor 

feroviare moderne; 
 exploatarea reţelelor feroviare; 
 cunoașterea și utilizarea competențelor și tehnologiilor specifice; 
 dezvoltarea capacității de cercetare științifică. 

 
IMAGINI LABORATOARE  

 

 

 
Stand simulare instalație de semnalizare feroviară 

 
 
 
 



 
 
 

 
Stand experimental: Studiul vehiculelor neconvenționale pe pernă magnetică 

 
 

 
Perspective ale absolvenţilor 
- realizarea de calcule, demonstrații și aplicații în proiecte profesionale specifice, documentații și reprezentări grafice; 
- proiectarea  infrastructurii, respectiv a vehiculelor feroviare moderne; 
- exercitarea activități și roluri specifice muncii în echipă, cu luarea de decizii; 
- implementarea de măsuri de siguranță a traficului feroviar; 
- efectuarea de expertize tehnice în cazul evenimentelor feroviare; 
- implementarea metodelor de întreținere şi control a vehiculului şi a căii de deplasare. 
 
După absolvirea ciclului de master, specializarea SISTEME FEROVIARE MODERNE, formaţia specialistului îi va permite să îşi 
desfăşoare activitatea în domeniul de proiectare, cerecetare pentru vehicule feroviare, în exploatarea vehiculelor feroviare 
aflate în reţeaua C.F.R. sau a companiilor private de transport feroviar, în unităţi de inspecţie ale Autoritaţii Feoviare 
Române (A.F.E.R.) precum şi în cadrul regiilor autonome de transport local care utilizează ca mod de 
transport în comun mijloace din categoria tramvaie sau metrouri. 
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