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Dragi studenţi, 
 

Începem un an nou de pregătire in domeniile ingineriei auto, a ingineriei mecanice, a 
mecatronicii si roboticii, într-o perioada în care România  face eforturi de  dezvoltare şi de 
armonizare a învăţământului tehnic superior cu marile provocări ale începutului de secol XXI: 
globalizarea, tehnologia informaţiei, concurenţa pentru resurse şi pentru studenţi. 
 Mă adresez în special, dumneavoastră, cei peste 400 de studenţi din anul I,  care trebuie sa 
fiţi mândri că începeţi să pătrundeţi în tainele ingineriei mecanice şi mecatronice într-o Şcoală cu 
vechi tradiţii de inginerie mecanică, poate cea mai veche din ţară, care a început să se contureze 
odată cu înfiinţarea la Iaşi în anul 1813, de către ilustrul cărturar Gheorghe Asachi, a Şcolii de 
inginerie. In decursul celor peste 200 de ani, în condiţii vitrege uneori, cu mutări la Cernăuţi sau la 
Deveselu, lângă Drobeta Turnu Severin, cu desfiinţări şi reînființări de catedre şi de discipline, 
învăţământul ingineresc mecanic s-a consolidat la Iaşi, devenind astăzi unul de referinţă în ţară, 
recunoscut şi apreciat în străinătate. Iluştri dascăli care au slujit Şcoala de Inginerie Mecanică de la 
Iaşi stau mărturie peste timp că în această facultate s-a făcut şcoală temeinică, s-au pregătit mii de 
ingineri mecanici valoroşi. 

Schimbările din anul 1990 au însemnat pentru Facultatea de Mecanică  deschiderea spre noi 
domenii moderne de pregătire, în context cu dezvoltările tehnologice specifice sfârşitului de secol 
XX. Astfel s-au dezvoltat noile specializări de Autovehicule Rutiere, de Mecatronică, de Robotică, 
specializări cu mari perspective pe piaţa muncii. S-au dezvoltat în ultimii 20 de ani puternice 
colaborări internaţionale între Facultatea de Mecanică şi facultăţi prestigioase din Europa. S-a 
dezvoltat puternic, în ultimii ani, baza materială a facultăţii (tehnică de calcul, echipamente 
moderne de laborator, spaţii noi de învăţământ) creându-se condiţii dintre cele mai bune pentru 
pregătirea viitorilor specialişti, la nivelul cerințelor unei piețe europene, în plină dezvoltare. 
 Suntem convinşi că pregătirea pe care o obțineți în Facultatea de Mecanică vă va fi o foarte 
bună carte de vizită pentru viitorul vostru loc de muncă.  

Să fiţi mândri că aţi ales Facultatea de Mecanică de la Iaşi!  
In numele Consiliului Facultăţii de Mecanică, vă  urez mult succes în noul an universitar!  

 
Stimaţi colegi, 
  

Vă rog să-mi permiteţi ca la acest început de an universitar să vă doresc, din toată inima, 
succes în efortul admirabil de a însoţi studenţii noştri pe drumul formării lor ca buni  specialişti, cu 
aceeaşi competenţă, responsabilitate, înalt profesionalism şi dăruire. 
 Vă doresc, de asemenea, multă sănătate, putere de muncă şi împliniri profesionale în noul an 
universitar! 
 
 Iaşi, 26 septembrie 2016 
 

                      Decan, 
Conf. Dr. Ing. Gelu IANUŞ 

 
 


