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“Bioingineria integrează principiile fizicii, 
chimiei, matematicii şi pe cele inginereşti pentru 
studiul biologiei, medicinei, comportamentului 
sau sănătăţii. Bioingineria crează concepte 
fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular 
pînă la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse 
biologice, materiale, procese, implanturi şi 
produse informatice pentru prevenirea, 
diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru 
reabilitarea pacientului şi creşterea gradului de 
sănătate.“  

(Definiţia BECON) 



  

Inginerie 

 Medicină Biologie 









 Today, more than 200 universities, 

universities of applied science, polytechnic 

schools, academies and other institutions in 

Europe offer educational programs in 

Bioengineering and Biomedical 

Engineering at all academic levels, but 

without any international coordination of 

contents and required qualifications. 

Transnational mobility for education, 

training and employment is an essential 

objective of the European Union.  



Educational Objectives 

 For university programs, the general goal is a scientifically 
based, fundamentals oriented study, that on the basis of broad 
bioengineering competencies, that must be profound in selected 
topics, teaches and develops the ability for basic and application 
oriented research in bioengineering and promotes analytical, 
creative and constructive skills for the development and 
improvement of complex biomedical systems and methods.  

 The general goal of biomedical engineering education in one 
and two cycle programs at Universities of Applied Technology 
and Polytechnic Schools is a scientifically based, application 
oriented study, that on the basis of broad knowledge of 
biomedical engineering and extensive competency of 
engineering methodology teaches and promotes the analytical, 
creative and design competencies for the development of 
concepts for solving engineering problems and for the 
development and improve-ment of biomedical systems.  



 The Bachelor program must teach a broad 
spectrum of expert knowledge, and the 
basics necessary for a professional 
occupation. The graduates must be able to 
use scientific results and problem solving 
concepts in practical applications. 
Education in a Bachelor program should 
enable the graduates to successfully 
continue the study nationally or 
internationally in a Master program.  

 













Cerintele pietii 

   a) dispozitiv medical - orice instrument, aparat, mecanism, 
material sau alt articol utilizat singur sau în combinaţie, inclusiv 
software necesar pentru aplicarea lui corectă, destinat de 
producător să fie folosit pentru om şi care nu îşi îndeplineşte 
acţiunea principală prevăzută în/sau pe corpul uman prin 
mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar care 
poate fi ajutat în funcţia sa prin astfel de mijloace, în scop de:  

    - diagnostic, prevenire, monitorizare, tratament sau alinare a 
durerii;  

    - diagnostic, supraveghere, tratament sau compensare a unei 
leziuni ori a unui handicap;  

    - investigaţie, înlocuire ori modificare a anatomiei sau a unui 
proces fiziologic;  

    - control al concepţiei;  



 b) dispozitiv medical activ - orice dispozitiv medical a cărui 
funcţionare se bazează pe o altă sursă de putere sau de energie 
decât aceea generată de organismul uman sau de gravitaţie;  

  c) dispozitiv medical implantabil activ - orice dispozitiv 
medical activ care este destinat să fie introdus şi să rămână 
implantat în corpul uman sau într-un orificiu al acestuia, parţial ori 
total, prin intervenţie medicală sau chirurgicală;  

  d) accesoriu - un articol care, deşi nu este un dispozitiv medical, 
este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat 
împreună cu un dispozitiv, în concordanţă cu scopul utilizării;  

  e) dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro - orice 
dispozitiv care este un reactiv, produs de reacţie, calibrator, 
material de control, chit, instrument, aparat, echipament sau 
sistem, utilizat singur sau în combinaţie, destinat de producător 
pentru a fi utilizat in vitro pentru examinarea de probe, incluzând 
sânge şi grefe de ţesut, prelevate din corpul uman sau, în principal, 
numai în scopul obţinerii unor informaţii 



 f) dispozitiv individual la comandă - orice dispozitiv 
confecţionat conform prescripţiei unui practician medical calificat 
care elaborează sub responsabilitatea sa caracteristicile constructive 
ale dispozitivului destinat pentru un pacient anume  

 g) dispozitiv destinat investigaţiei clinice - orice dispozitiv 
prevăzut să fie utilizat de practicianul medical calificat, atunci când 
conduce investigaţia clinică, conform anexei nr. X, într-un mediu 
clinic adecvat; în scopul realizării investigaţiei clinice persoana care, 
în virtutea calificării sale profesionale, este autorizată să efectueze 
astfel de investigaţii va fi acceptată ca echivalent cu practicianul 
medical calificat;  
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DISTRIBUTIA ORELOR DE SPECIALITATE
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 DISPOZITIVE MEDICALE ACTIVE PT. 

DIAGNOSTIC SI TERAPIE 

 Introducere in electronica biomedicala 

 Electronica Medicala 

 Traductoare si biosenzori 

 Instrum. Biomedicala si  Masurari fiziologice 



 DISPOZITIVE IMPLANTABILE SI 

TERAPEUTICE 

 Biomecanica 

 Proiectare asistata in bioinginerie 

 Biomateriale 

 Biotehnologii medicale 

 Substante bioactive 

 



 APLICATII CLINICE ALE 

DISPOZITIVELOR MEDICALE 

 Aplicatii clinice ale dispozitivelor medicale 

 Tehnici de explorare paraclinica functionala 

 



 DISCIPLINE CONEXE 

 Introducere in Bioinginerie 

 Modelare si simulare in bioinginerie 

 Robotica biomedicala 

 Inginerie clinica si managementul tehnologiei medicale 





Planul de invatamant 
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Planul de invatamant 



Planul de invatamant 



Programe de Master 

 Inginerie clinica 

 Ingineria reabilitarii 

 Biomateriale si protezare 

 Biotehnologii avansate 

 Management avansat 


