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Domenii CDI  dezvoltate, raportat la prioritatile nationale si internationale; 

 
Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI) este o organizaţie 
profesională creată în scopul promovării cercetării ştiinţifice universitare şi a instruirii în domeniul 
tehnicii şi tehnologiei structurilor de interconectare din cadrul modulelor electronice, precum şi a 
stimulării şi susţinerii efortului de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi societate. 
 
UPB-CETTI este un pol ştiinţific de formare a cadrelor inginereşti în scopul implicării lor în efortul de 
retehnologizare, precum şi a susţinerii cercetării, inovării şi transferului tehnologic în domeniul 
packagingului electronic. 
 
UPB-CETTI este un centru de pregătire continuă, master şi doctorat cu dotare materială (Anexa 1) şi 
umană performantă care asigură dezvoltarea de programe ştiinţifice de cercetare (Anexa 2), în care 
specialiştii participă sau sunt instruiţi pentru cercetarea, simularea, proiectarea, realizarea şi utilizarea 
modulelor electronice specializate; activităţile de cercetare derulate în centru contribuie substanţial la 
susţinerea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ din UPB. 
 

În vederea atingerii obiectivelor menţionate UPB-CETTI desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, 
instruire  şi consiliere în următoarele direcţii: 

 Modelarea şi simularea electromagnetică performantă a structurilor de interconectare 
complexe din cadrul sistemelor şi microsistemelor electronice; 

 Analiza discontinuităţilor din cadrul structurilor de interconectare şi a elementelor 
constructive; 

 Evaluarea structurilor cu impedanţă controlată destinate modulelor de mare performanţă; 
 Analiza integrităţii semnalelor din cadrul structurilor de interconectare complexe cu facilităţi 

de osciloscopie virtuală pentru sisteme şi microsisteme digitale; 
 Managementul termic şi de fiabilitate a sistemelor şi microsistemelor electronice, atât la 

nivel de modul PWB/PCB, cât şi la nivel de componentă; 
 Proiectarea asistată de calculator a modulelor electronice PWB/MCM şi generarea de 

fişiere pentru transferul spre programe de proiectare mecanică, management termic şi de 
fabricaţie; 

 Realizarea de prototipuri, inclusiv prin intermediul tehnologiei de montare pe suprafaţă a 
componentelor electronice (SMT), activităţi de tip „repair & rework” pentru sisteme şi 
microsisteme echipate cu componente de tip SOIC, QFP, LCC, TSOP etc; 

 Contactarea componentelor electronice la structurile de interconectare, subiect devenit 
extrem de actual ca urmare a directivei europene RoHS privind contactarea componentelor 
fara aliaje cu conţinut de plumb (Lead free soldering). Noile aliaje utilizate, cu 
preponderenţă aliaje de tip SAC (Staniu, Argint, Cupru) impun în cadrul procesului de 
contactare,  creşterea temperaturii procesului de retopire (reflow) cu cca 30-40 de grade 
Celsius. 

 Dezvoltarea de aliaje noi destinate noilor cerinţe impuse de UE prin directiva RoHS. 
 Asimilarea de tehnologii specifice contactării în vapori (Vapor Phase Soldering), tehnologii 

ce limitează solicitarea componentelor pe durata procesului de contactare. 
 Structuri electronice pe bază de polimeri cu propietăţi adecvate, domeniu circumscris 

tematicii Polytronics (Polymer Electronics). In cadrul acestora o atenţie mare este acordată 
domeniului OLAE (Organic Large Area Electronics). Cu predilecţie este abordată zona de 
flexible electronics concentrată pe structuri electronice din categoria OTFT (Organic Thin 
Film Transistor) - tematică a proiectului FP7 început in ianuarie 2010, proiect la a cărui 
consorţiu participă CETTI, acesta fiind responsabil direct pentru Task Force System 
Integration. 



 Integrarea cercetării şi proiectării interdisciplinare a sistemelor şi microsistemelor 
electronice în cadrul mediului CAE-CAD-CAM din domeniul electronicii, dezvoltat la 
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti; 

 Tehnici de proiectare şi tehnologii de realizare a modulelor multi-chip (MCM); 
 Generarea de circuite imprimate destinate aplicaţiilor analogice şi digitale cu restricţii de 

compatibilitate electromagnetică, de densitate, de echipare şi de geometrie a plăcii 
modulului electronic; 

 Sprijinirea IMM inovative din zonele/ sectoarele cu potenţial de creştere economică şi care 
sunt interesate de introducerea în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate 
în produse electronice noi sau îmbunătăţite; 

 Facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie 
avansată. 

 Asigurarea calităţii în domeniul realizării modulelor electronice; 
 Realizarea documentaţiei tehnice necesară fabricaţiei modulelor electronice, proiectate în 

centru, pentru fazele „prototip”, “serie zero” şi „serie”; 
 Stimularea şi susţinerea efortului de inovare şi de absorbţie a inovării în economie şi 

societate. 
 
Menţiune 
  
Rezultatele eforturilor depuse de CETTI de la înfiinţare (1995) se pot observa atât în planul didactic 
formativ, educativ prin generalizarea activităţilor de CAD, privind conceperea structurilor de 
interconectare, la nivelul întregului mediu academic naţional implicat în formarea resursei umane 
din profilul electronic precum şi prin alcătuirea de facto a reţelei universitare EPETRUN - Electronic 
Packaging Education Training and Research University Network, cât şi în planul cercetării prin crearea 
unei platforme de diseminare specifice domeniului sub forma conferinţei internaţionale SIITME 
(Simpozion Internaţional de Informatică şi Tehnologie privind realizarea Modulelor Electronice).  
 
În privinţa activităţilor didactice(educaţie şi training) a fost conceput evenimentul Tehnici de 
Interconectare in Electronică-TIE (www.tie.ro), eveniment la scară naţională cu deschidere către 
internaţional (limba oficială a evenimentului TIE este limba engleză). TIE reprezintă un foarte bun 
prilej de certificare a competenţelor dobândite de studenţii participanţi, aceştia reprezentând practic 
întregul mediu academic naţional unde se pregătesc inginerii de electronică. Prin etapa finală a 
evenimentului, etapă ce are loc în fiecare an într-o locaţie diferită din ţară, sunt practic certificate 
competenţele, aptitudinile, de conceperea structurilor de interconectare pe care le au studenţii 
participanţi. Criteriile de verificare sunt stabilite de Comitetul Industrial de Consultanţă (Industrial  
Advisor Committee), comitet din care fac parte exclusiv reprezentanţi din industria de electronică din 
ţară( Siemens, Continental Automotive, National Instruments, Sytron Technologies Overseas, 
Elinktron Technology s.a.).  Incepând cu ediţia a XVIII –a a evenimentului, acesta a depăşit graniţele 
tării la el participând şi studenţi de la Universitatea Tehnică şi Economică din Budapesta. În acest fel, 
la actuala ediţie TIE (a XIX-a), ediţie ce se va desfăşura la Cluj-Napoca între 14-17 aprilie 2010, 
participă un număr de 14 universităţi. Structura universităţilor participante la ediţia din anul trecut 
poate fi constatată urmărind posterul evenimentului (fig. 1). Cifrele plasate sub numele unor localităţi 
reprezintă anul unde se va desfăşura evenimentul (decizia Comitetului Director EPETRUN). 

http://www.tie.ro/


 
 

Fig 1. Postrul evenimenului TIE de la editţia aXVIII-a Galaţi 2009 

 

De altfel, ca o recunoaştere la nivel internaţional a implicării centrului UPB-CETTI în activităţile CAD 
specifice domeniului structurilor de interconectare (PCB) acesta a fost invitat şi ulterior nominalizat de 
către una din cele mai importante companii ce dezvoltă programe CAD pentru electronică, compania 
CADENCE, drept Leading Institution în cadrul reţelei academice creată de CADENCE - Cadence 
Academic Network. In această poziţie de Leading Institutions structură din care fac parte universităţi 
prestigioase din Europa precum ar fi : University of Heidelberg Germany, University of Bristol, Great 
Britain, University of Freiburg Germany,  KTH Royal Institute of Technology Sweden, s.a. 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, România prin CETTI este responsabila pentru domeniul PCB 
co-design Methodology (fig.2). 



 
 

Fig 2. Pagina web  Academic Network- Cadence EMEA-  Cadence EMEA is responsable for Europe, Middle East and Africa 

 

In privinţa SIITME, platformă creată pentru sprijinirea diseminării rezultatelor ştiinţifice şi tehnice 
obţinute în domeniul packagingului electronic, acesta printr-o foarte bună colaborare în cadrul IEEE 
CPMT Hu&Ro Joint Chapter, a devenit în regiune un eveniment de primă mărime, lucrările prezentate 
în cadrul simpozionului fiind incluse în baza de date al IEEE Xplore, bază de date ce este sub 
incidenţa manifestărilor indexate ISI.  

 
 



 
 

Fig 3. Pagina web IEEEXplore ce indica prezenţa  manifestării SIITME ÎN baza ei de date.  

 
UPB –CETTI desfăşoară activităţi de cooperare internaţională în domeniul modulelor electronice, se 
asociază şi colaborează cu agenţi economici precum şi cu alte unităţi de cercetare ştiinţifică pentru 
proiectarea şi realizarea modulelor electronice. 
 
Activitatea centrului este concentrată asupra problematicii packagingului electronic, ce se întreprinde 
şi cum se întreprinde pentru a transforma o schemă electrică într-un produs. În acest context se 
urmăresc atât aspecte ce ţin de cercetarea, dezvoltarea şi fabricarea de module electronice precum şi 
de cercetări destinate obţinerii unor materiale specifice domeniului. Parteneriatul privind modulele 
electronice este desfăşurat cu Institutul de cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică INOE 2000-IHP, 
cu care există o lungă perioadă de colaborare în domeniu. Colaborarea a vizat inclusiv activităţi de 
diseminare, cele două colective fiind co-organizatoare a unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
recunoscute (ISSE’01 - International Spring Seminar on Electronics Technology Călimăneşti –
Căciulata, România, MTM’01 – Microelectronics Technologies and Microsystems Piteşti, România, 
SIITME’01 International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Bucureşti) 
precum şi HERVEX Călimăneşti –Căciulata, România 2001-2009. 
 
În privinţa cercetărilor de material, parteneriatul este promovat constant cu colective de cercetare din 
universitatea noastră, impreună participând la proiecte internaţionale. Un foarte bun exemplu este 
proiectul HISOLD (Advance Solder Materials for High Temperature Applications), din cadrul 
programului European COST. În acest context CETTI a organizat la Sibiu un workshop dedicate 
analiza propietăţilor contactărilor componentelor (Solder Joint Properties Assessment), la care au 
participat un mare număr de specialişti din ţară şi Uniunea Europeană (Fig 4).  Participanţii prezenţi la 
Sibiu erau atât din zona de cercetare academică cât şi din zona industrială. Simpla consultare a listei 
celor prezenţi la workshop, poate reliefa interesul mare pe care iniţiativa CETTI, privitoare la analiza 
contactării componentelor electronice, l-a stârnit în cadrul consorţiului proiectului HISOLD.   
 
Este util de mentionat faptul că CETTI a fost in perioada ultimilor 5 ani organizatorul – co-organizatorul 
unui mare număr de workshopuri, nationale şi internaţionale.  
Nr 
crt 

Denumire manifestare Data 
Locul de 

desfăşurare 

1.  
Workshop-ul: “Introducerea tehnologiilor fără plumb şi 
eliminarea substanţelor interzise din industria electronică 
românească” 

13 aprilie 2006 Bucuresti 

2.  
 Workshop-ul: "Educaţia în domeniul IT&C în 
contextul integrării europene"  

12 aprilie 2007  Suceava  

3.  
Workshop-ul: “Trasabilitatea în Packagingul Electronic - 
Soluţii actuale în concepţia modulelor electronice” 

10 Aprilie 2008 Pitesti 

4.  
Workshop-ul: „REŢEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PLATFORMĂ 
TEHNOLOGICĂ ECOLOGICĂ PENTRU 
PACKAGINGUL ELECTRONIC”  

25-27.07.2008 Sinaia 

5.  
Workshop “E-Training Microsystems Technologies” 
(MSYSTECH) 

02-04 Februarie 2009 Predeal 



6.  Workshop "Fii Intreprinzator"  26-28 Februarie 2009 Piteşti 

7.  
Workshop “ELECT2EAT – E-Learning Education and 
Continuing Training to Electronics Assembling 
Technology” 

26-28 Martie 2009 Ilieni, Braşov 

8.  
Workshop „PRESENT CHALLENGES OF THE 
ELECTRONICS INDUSTRY” 

09 Aprilie 2009 Galaţi 

9.  
Advance Solder Materials for High Temperature 
Applications: Solder Joint Properties Assessment, 
Proiect COST MP 0602 

27-28 Septembrie 2009 Sibiu 

10.  Seminar stiintific si tehnic OrCAD/Allegro 25 noiembrie 2009 Bucuresti 

 

  
 

Fig 4. Coperta Proceedingsului lucrărilor workshopului HISOLD-RO 2009 
 

Un parteneriat constant stabilit de mai mulţi ani este cel ce vizează promovarea industriei electronice 
din România, parteneriat pe care centrul nostru îl are cu ARIES (Asociaţia Română pentru Industria 
Electronică şi Software), asociaţie ce reuneşte peste 300 de companii. Activităţile desfăşurate în 
comun sunt orientate atât spre a asigura o mai bună vizibilitate a preocupărilor centrului nostru în 
rândul membrilor ARIES (workshop-uri, organizare de expoziţii, Binary etc.) cât şi printr-o prezenţă 
activă a UPB-CETTI la activităţile Grupului de lucru pentru Industria Electronică – GLIE. În acelaşi 
timp ARIES a sprijinit iniţiativa centrului de formare a resursei umane destinată inovării de produse 
sponsorizând concursul profesional studenţesc TIE. 



Cât privesc parteneriatele în cadrul unor proiecte sau iniţierii de proiecte comune pot fi menţionate 
institutele: ITA – Institutul de Tehnologii Avansate, Institutul de cercetări Apicole, companiile ELCOMP 
SA, ANTRICE srl, ROND ELECTRIC SA, INTRAROM SA, Simea Sibiu, Continental Automotive,  
Centrul de Microscopie - Microanaliză şi Procesarea Informaţiei din cadrul Facultăţii de Electronică şi 
Tc., Catedra de Fizică, în reciprocitate cu serviciile şi echipamentele oferite de UPB-CETTI pentru 
colaborare, pune la dispoziţia centrului nostru echipamente de microscopie confocală, microscopie cu 
forţe atomice  şi laseri de putere în impulsuri. 
 
Dotari semnificative, cu imagini si caracterstici tehnice, regimul de access, modul in care 
contribuie la dezvoltare de lucrari CDI aplicative sau fundamentale; 
 

 Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani 
 

 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 

Nr. crt Denumire echipament 
An 

achizitie 
Sursa 

finantare 

1 Etuva cu temperatura controlata CALORIS 250 1999 CNCSIS 

2 Linie manuala de montaj Pick Place tip SMFL - 3000 1999 CNCSIS 

3 Statie reconditionat si reparat tip SMT Repair-Rework 1999 CNCSIS 

4 Balanta tehnica 2000 CNCSIS 

5 Sistem de achizitii date termice THERMES16 2001 CNCSIS 

6 Cuptor tip Batch SMRO –0170 2001 CNFIS 

7 Cuptor  retopire SMRO-0252, este destinat în special 
lipirii componentelor SMD dar poate fi util şi ca aparat 
de cercetare având posibilitatea controlului profilului de 
temperatură.  

2001 CNCSIS 

8 Echipament inspectie optica 2001 CNCSIS 

9 Compresor FIAC APOLLO 100l – 2CP 2001 CNCSIS 

10 Masina flexibila si precisa pentru plantarea 
componentelor el. tip SAMSUNG CP20CV 

2002 CNFIS 

11 Masina de depunere paste/fluide ASYMTEK cu pompa 
DV 6000 

2002 MEC 

12 Echipament imprimare pe baza de sablon 2002 CNCSIS 

13 Echipament pentru realizarea gaurilor de trecere 2002 CNCSIS 

14 Plotter pentru circuite imprimate PROTOMAT M60 2002 CNCSIS 

15 Echipament de lipit cu IR PDRX 410 2004 INFRATECH 

16 Camera climatica „BENCH-TOP” pentru testare la 
temperatură şi umiditate SH-241 (30%) 

2004 INFRATECH 

17 Masina flexibila – CP20CV (completare inventar) 2004 MEC 

18 Camera climatica „BENCH-TOP” pentru testare la 
temperatură şi umiditate SH-241 (70%) 

2005 INFRATECH 

19 Compresor de aer stationar elicoidal 200l tip GX2FF - 
10 

2005 MEC 

20 Microscop digital portabil 2007 MEC 

21 Statie de lipit si deslipit tip WMD - 3 2008 MEC 

 

 APARATURA DE MASURA 
Nr. 
crt 

Denumire echipament 
An 

achizitie 
Sursa finantare 

1 Impedantmetru, analizor vectorial de retea si analizor 
spectru HP4396B 

2001 
CNCSIS 
BCUM 

2 Interfata GPIB si accesorii pentru impedantmetru HP4396B  2001 RELANSIN 

3 Miliohmetru digital tip HAMEG modul HM 8014 2001 CNCSIS 

4 Sursa de alimentare 2 module tip HAMEG HM 8001 - 2 2001 MEC 

5 Osciloscop digital 2 canale TDS 3052B 2003 RELANSIN 

6 Osciloscop analogic 2x35 MHz TOHM 303 2003 MEC 

7 L-C Metru digital HM 8018 2003 MEC 

8 Punte RLC de laborator TOFLC 3131D 2003 MEC 

9 Osciloscop HM 1507 - 3 2004 MEC 

10 Sursa tripla HM 7042 - 5 2004 MEC 



11 Sursa tripla HM 7042 - 5 2005 MEC 

12 Generator de functii digital HM – 8131 - 2 2005 MEC 

13 Osciloscop digital TDS 2022B 2007 MEC 

 

 TEHNICA DE CALCUL, BIROTICA,MEDIA 
Nr. 
crt 

Denumire echipament 
An 

achizitie 
Sursa finantare 

1 Centrală telefonică digitală PCX832 1998 CNFIS 

2 
Calculatoare PII 2000 

CNCSTS 
Imprimanta EPSON 2000 

3 Reproiector portabil 3M2270T 2000 CNCSIS 

4 

Calculator portabil (Laptop ASUS) 2001 

CNCSIS Server retea calulator PII (2 buc) 2001 

Imprimanta DSK-JET 2001 

5 Proiector multimedia portabil SANYO 2001 MEC 

6 

Server Intel Pentium III 2002 

MEC Sistem calcul PII 350 MHz (20 buc) 2002 

Subansamble TC ( 18 buc) 2002 

7 

Calculator P4 (2 buc) 2003 

MEC Imprimanta laser LEXMARK E 210 2003 

Calculatoare asamblate (SECRET, EPSILON, SERVER 1) 2003 

8 

Switch TIP ws – c2950t-24 (3 buc) 2004 

INFOSOC 
Server TRUSTER GX 8200 2004 

Scaner HP4070 2004 

Camera fotodigitala CANON IXU Si 40 2004 

9 

Laptop ACER (2 buc) 2006 

MEC 
 
 

Sisteme de calcul config. III (2 buc) si config II (2 buc) 2006 

Laptop ACER config. II 2006 

Imprimanta CANON LBP – 3460 R 2006 

Monitor 17” (2 buc) 2006 

10 Copiator digital GESTETNER 1312 2006 MEC 

11 Proiector PT – LB 50MTE 2006 MEC 

12 

Notebook DELL Latitude D630 2007 

MEC 
Notebook DELL XPS M 1330 (2 buc) 2007 

Imprimanta laser color ti CANON LBP 5200 2007 

Laptop ESPRINO Mobile UP 200 2007 

Laptop CELSIUS H250 ( 2 buc) 2007 

13 Videoproiector TOSHIBA 2007 MEC 

14 Fax 2006 MEC 

15 
Camera de termoviziune. In infrarosu Therma CAM SC640 
si accesorii 

2007 MEC 

16 Frigider cu 2 usi IDESIT- TAAN 3 2007 MEC 

 

 SOFTWARE SI APLICATII 
Nr. 
crt 

Denumire echipament 
An 

achizitie 
Sursa finantare 

1 Softuri diferite (OMEGAPLUS, CITRIX, WINDOWS 2000, 
FLOTERM, ORCAD) 

2000 
CNCSIS 
BCUM 

2 Soft (ADOBE ACROBAT 4.0 WIN) 2001 MEC 

3 Soft ANSYS/Multiphysics 2002 RELANSIN 

4 Microsoft Proofing Tools 2002 MEC 

5 Soft AC 004004 – PROMATE II 2003 CNCSIS 

6 Soft BORLAND DELPHI 2004 CNCSIS 

7 Soft ORCAD V10.5 2006 MEC 

8 Soft ORCAD 15.7 (server + 5 utilizatori) 2007 MEC 

9 Soft ORCAD 16.0 (server + 5 utilizatori) 2007 MEC 



 

Rezultate remarcabile obtinute (programe de studii doctorale si de master noi / 
interdisciplinare, publicatii de referinta, contracte internationale, parteneriate cu mediul 
economic etc.) sau estimate a fi obtinute in perioada urmatoare, pe baza dotarilor existente si 
colaborarilor interne, in cadrul UPB si cu entitati din afara universitatii noastre; 

 
Implicarea studenţilor din anii I-V, studii aprofundate, master şi doctoranzi la activităţile de cercetare 
este o preocupare  continuă a cadrelor didactice ce-şi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul 
centrului. Temele abordate sunt orientate pe problematica packagingului electronic, a interconectării, 
tematică pentru care centrul nostru a fost acreditat ca Centru de Excelenţă de Ministerul Educaţiei si 
Cercetării încă din 2001. Activitatea de stimulare a cercetării în rândul studenţilor se desfăşoară în 
două etape, prima este cea promovată în cadrul Programului Minerva, un program destinat studenţilor 
din anul întâi, şi are drept obiectiv central orientarea interesului studenţilor pentru activităţi 
extracurriculare privind cercetări în domeniul packagingului electronic. Activităţile derulate în cadrul 
programului Minerva sunt susţinute de membrii ai organizaţiei Student Branch Chapter Politehnica 
University of Bucharest al societăţii IEEE-CPMT. Prin temele abordate în mod benevol studenţii iau un 
prim contact cu activitatea de cercetare desfăşurată într-o echipă a cărui leader şi-l aleg ei. Funcţie de 
rezultatele obţinute, rezultate ce sunt prezentate la sfârşitul semestrului doi în cadrul unui workshop 
studenţii sunt evaluaţi de către tutori si cel care este desemnat advisorul SBC de către IEEE. Cele mai 
bune teme sunt recompensate cu distincţii din partea IEEE Secţiunea România.  A doua etapă are în 
vedere atragerea directă a studenţilor din semestrele superioare la activităţile de cercetare 
desfăşurate în UPB CETTI, activităţi printre care ponderea majoră o au cele ce sunt în directă legătură 
cu contractele de cercetare la care centrul este implicat.   
 
În ideea celor amintite, o parte din rezultatele cercetărilor au fost prezentate de către studenţi la 
Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti desfăşurate în universitatea noastră şi de către studenţi 
şi/sau doctoranzi la  conferinţe internaţionale din ţară sau străinătate. Putem aminti manifestările de 
prestigiu ale domeniului ca: SIITME, ISSE, ESTC. Este necesar să fie menţionat faptul că prin 
logistica de care dispune centrul sprijină activitatea studenţilor membrii IEEE ce fac parte din Student 
Branch Chapterul Politehnica University of Bucharest al societăţii IEEE-CPMT. 

 
Parteneriate cu reprezentanţii unor centre similare din lume: 
 

 Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Mϋnchen, Germania; 
 Technische Universität Dresden, Zentrum für mikrotechnische Produktion, Prof. dr. ing. Wilfried 

Sauer, Prof. dr. ing. Klaus Wolter, Dresda, Germania; 
 Georgia Institute of Technology Georgia – Packaging research Center, Prof. Rao Tumala, Georgia 

Tech, USA; 
 Department of Electronics Technology, Budapest University of Technology and Economics, Prof. 

dr. Zsolt Illyefalvi-Vitéz, Budapesta, Ungaria; 
 Institut für Industrielle Elektronik und Materialwissenschaften, Technische Universität Wien, Ao. 

Univ. Prof. Dr. techn. Johann Nicolics, Viena, Austria; 
 Department of Electrotechnology, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical 

Engineering, Prof. dr. Pavel Mach, Praga, Republica Cehă; 
 Rzeszów University of Technology, Department of Electronic and Communication Systems, Prof. 

dr. Włodzimierz Kalita; 
 Technical University of Košice, Department of Technologies in Electronics Faculty of Electrical 

Engineering and Informatics, Prof. dr. Alena Pietriková, Košice, Slovakia; 
 Jožef Stefan Institute, Electronic Ceramics Department, Prof. dr. Maria Kosec. 
 
Perspecivele de dezvoltare, de ex. formarea de poli de excelenta, infiintarea de institute de 
cercetare ale UPB etc. 
 

- Centru de excelenta IPC. 
 
 
 



2. Laboratoare de cercetare – dezvoltare acreditate UPB-CETTI 

 

Nr. crt. Denumirea laboratorului de cercetare – dezvoltare 
Domeniul în care este 

acreditat 

1 
Certificare ISO 9001:2000 - Centrul de  Electronică 

Tehnologică şi  Tehnici  de Interconectare 
cercetare şi învăţământ 

2 Incubator Tehnologic şi de Afaceri, CETTI-ITA inovare şi transfer tehnologic 

 
 
3. Recunoasterea prestigiului profesional,  

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Premiu 

1.  Conf. dr. ing. Norocel Codreanu Best Paper Award, ISSE 2005 

2.  Conf. dr. ing. Ciprian Ionescu Best Poster Award, ISSE 2005 

3.  drd. ing. Camelia Popescu Excellent Poster Award for Young Scientist, ISSE 2005 

4.  Conf. dr. ing. Ciprian Ionescu Best Paper Award, SIITME 2005 

5.  Conf. dr. ing. Ciprian Ionescu Best Poster Award, ISSE 2006 

6.  Conf. dr. ing. Norocel Codreanu Excellent Poster Award, ISSE 2007 

7.  Şl. drd. ing. Andrei Drumea Best Poster Award for Young Scientist, SIITME 2007 

8.  drd. ing. Ioan Plotog Excellent Poster Award, SIITME 2007 

9.  
drd. Ing. Ioan Plotog, Conf. dr. ing. 
Norocel Codreanu 

The ARM 5 Poster Award, Section 1: “Metals. Alloys. 
Intermetallic Compounds”, ARM5 2007 

 
- În anul 2001 centrul a fost evaluat de către Consiliul 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 
şi a fost acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca 
CENTRU DE EXCELENŢĂ fiind unul dintre foarte puţinele 
centre din domeniul tehnic ce a primit această 
recunoaştere. 

- „2003 Best Student Branch Chapter of the Year Award” 
acordat de către societatea IEEE-CPMT 

- Pentru activitatea promovată în cadrul IEEE CPMT, a fost acordată domnului Prof. dr. ing. Paul 
Svasta, din partea IEEE, distincţia „Appreciation for Notable Services and Contributions 
towards the advancement of IEEE”  

 
Dotari semnificative cu imagini si caracterstici tehnice 
 
Echipament de inspecţie optică pentru module electronice 

  
 
 
Echipamentul are următoarele părţi 
componente 

 televizor color Philips, folosit ca monitor; 

 microscop; 

 staţie de iluminat cu fibră de sticlă; 

 cameră de luat vederi. 

 



Staţie pentru reparaţii cu raze infraroşii 
 

 
Caracteristici tehnice 

 Sistemul de incălzire componente: cu spot de raze infraroşii focalizate cu set de 4 lentile 

interschimbabile, între limitele 4mm70mm; P=150w; 

 Sistemul de preîncălzire PCB: cu IR de lungime medie, de mare suprafaţă, cu două zone 
comutabile(2x600=1200w); 

 Sistemul de plasare a componentelor: operare vacuumatică “Pick and Place”, cu mişcare precisă 
Macro şi Micro pe axa “Z”; 

 Rama X/Y pentru PCB: Reglare macro/micro pe direcţiile x şi y până la 420x500mm, cu o precizie 

de 10m; 
 

Balanţă tehnică model 310 – PRECISA 
  

 
Caracteristici tehnice 

 

 Masa maximă cântărită: 310g ; 

 Capacitatea de cântărire: 10 mg; 

 Repetabilitatea măsurării: 5mg; 

 Timpul de răspuns: 2 secunde; 

 
Osciloscop HM 303-6 

 

 

Caracteristici tehnice 
Moduri de operare: Canalele 1 şi 2 afişate 

separat, alternativ sau în modul choper 
Suma şi diferenţa: între canalul 1 şi 2 

Impedanţa de intrare: 1M II 20pF 
Tensiunea de intrare: max.400V (CD+vârful CA) 
Baza de timp: 0,2s la 10ns/div 
Deflexia verticală: 2canale, banda de frecvenţe 

CD – 35MHz, 1mV/div – 20V/div 
Deflexia orizontală: lăţimea benzii 
amplificatorului 0 – 2,5MHz 

 



Server TRUSTER GX8200 
 Caracteristici tehnice 

Procesor: Dual INTEL XEON, 3GHz/FSB 800, 
1MB L2 cache 
Numar de procesoare: 2 
Placa de bază: INTEL SE7520AF2 
Memorie RAM: 2 buc. DDRAM 512MB, 
PC3200, DDR2 REG ECC 
Hard disk: 3 buc., SEAGATE 36GB/10k SCSI, 
interfaţă ULTRA 
                 320 SCSI, HOTSWAP(80 pini)  
CDROM: 52X TEAC BLACK 
FDD:       3,5’’ MITSUMI BLACK 
Controler: RAID Activation key AXXRAKU42E 
Monitor:    17’’, SAMSUNG 795MB CRT 

 
Cuptor reflow tip SMRO-0170 
 
 

 

Caracteristici tehnice 
 
Sistemul de încălzire: 4 zone de încălzire cu 
raze infraroşii, astfel: 

 zona de încălzire din partea de jos; 

 zona de încălzire din partea de sus; 

 zona de lipire din partea de jos; 

 zona de lipire din partea de sus; 
Sistemul de transport: dispozitiv mobil cu grătar 
din oţel inoxidabil; 
Interfaţa operatorului: cu display LCD şi taste; 
Dimensiunile maxime ale PCB procesate: 
250x150x30mm; 

 
Instalaţia LPKF ZellPrint LT 300               

 
Caracteristici tehnice 
 

 Aria de imprimare maximă: 300x300mm; 

 Ajustarea reperului de imprimare X sau Y  

10mm:  5; 

 Înălţimea maximă a articolului de imprimare: 
5mm; 

 Precizia( maşină ):  0,025mm; 

 Precizia(imprimare):  0,04mm; 
 
Compresor de aer Atlas Copco, tip GX2 FF 

 
Caracteristici tehnice 

 Tip:              GX2 FF 

 Greutatea:   187 kg 

 Presiunea maximă: 10 bari 

 Capacitatea recipientului de aer comprimat 
(buteliei): 200l 

 Temperatura maximă a mediului ambiant: 

40C 



 
Punte LCR,model ELC-3131D 

 
 

Caracteristici tehnice 
Parametrii măsuraţi: inductanţa(L), 
capacitatea)(C), rezistenţa(R),         
factorul de disipaţie (D), şi factorul de calitate (Q); 
Moduri de conectare: modul paralel(capacitate şi 
rezistenţă), Modul serie(inductanţă) 

Afişare: L/C/R max 9999, exceptînd 10F(120Hz), 

1F(1kHz); D/Q max 999,   
Terminale de măsură: 4 terminale 
Frecvenţe de testare: 1kH şi 120 Hz 

Echipament de frezare/găurire ProtoMatM 100/HF 

 
  

 
Caracteristici tehnice: 

 

 Arie de lucru: 540mm x 375mm; 

 Rezoluţie: 7,937m (0,31 mil); 

 Precizie: +/-0,005mm (0,2mil); 

 Lăţimea minimă a traseelor: 0,1mm (4mil): 

 Spaţierea minimă între trasee:0,1mm (4mil); 

 Diametrul minim de gaură:0,2mm (8mil); 

Complet staţie de lipit-dezlipit (L/D) tip PACE 

 

Componenţa completului:Staţie L/D model ST 105E sau ST 25E echipate conform tabelului 1; 

                                                                                    Tabel nr. 1 

TIP CIOCAN L/D MODEL STAŢIE L/D 

ST 105E ST 25E 

TT-65 Thermo tweez 1 - 

TP-65 
Thermo Pik 

1 - 

TS-70 Mini Thermojet 1 - 

SX-70 Sodr-X-Tractor 1 - 

PS-80  1 1 

 

 Cablu de alimentare de la reţeaua industrială monofazată; 

 Siguranţă fuzibilă de 0,63A pentru modelul ST 105E şi de 0,5A pentru modelul ST 25E; 



 Ciocan L/D conform inventarului propriu: 

 Vârfuri specifice ciocanului L/D folosit şi activităţi desfăşurate; 

 Suport specific ciocanului L/D folosit; 
 
Instalaţie de montare pe suprafaţă a componentelor SMD, tip Fine Line SMFL 3000 
 

 
Caracteristici tehnice 

 Cerinţe electrice: 115Vc.a./60Hz/115W sau 
240Vc.a./50Hz/115W; 

 Foloseşte o sursă de aer comprimat cu 
presiunea maximă de 6bari/85PSI; 

 Temperatura mediului ambiant: +5C  

+35C; 

 Nivelul de zgomot: < 70 dB; 

 Caracteristicile temporizării:  
- control: digital, stare 

solidă,repetabilitate0,1%; 

- plajă: 0  6 secunde; 
- Iniţializări : momentane sau menţinute; 

   Poate fi folosită pentru modele 
experimentale, prototipuri şi serii mici. 

 
Generator de funcţii HM 8131-2 
 

 
Caracteristici tehnice 

Semnale standard: sinusoidă, impuls 
dreptunghiular, impuls 
               triunghiular, dinte de fierăstrău; 
Display: 12 digiţi, LCD 
Funcţii arbitrare: până la 10 MHz, aşa cum au 
fost definite de 
               operator 

Zgomot alb: lăţimea de bandă, 10MHz 
Zgomot roz: lăţimea de bandă, 100kHz 
Rezoluţia de amplitudine: 12 biţi 
Memorie: 4k nevolatilă, 16k volatilă 
Interfaţă pentru carduri SDRAM:(până la 
1MB), pentru stocarea 
               funcţiilor arbitrare 
 Interfaţă pentru control PC:R-232, IEEE - 
488 opţional 
Generare de semnal de sinteză direct digital 

Domeniul de frecvenţă: 100Hz la 15 MHz cu 

ecart de 100Hz 

Precizie: 30 Hz 
Stabilitate cu variaţia de temperatură: 2 ppm 

Modulaţia:FSK,PSK 

Tensiunea de ieşire:20Vpp fără sarcină, 

10Vpp 50 
Operaţiune Master-Slave: până la 3 funcţii 
generate 

 



Maşină de plantat componente electronice SAMSUNG CP-20CV 
 
    
Caracteristici tehnice 

  

 Sisteme de calcul: unitate externă de 
programare (EPU) şi calculator “Host Line”; 

 Software: sistem de operare windows 95, 
soft pentru EPU, VME; 

 Hardware: CPU Intel Pentium/120 MHz, 
HDD 1,2GB, RAM 16MB, FDD 3,5inch, 
minitastatură(86taste), mouse serial, 
monitor programabil, VGA color, de 14inch;  

 Dimensiunile PCB procesate: 50x50mm 
min., 460x400mm max. 

 Rata ciclului de plasare componente: 
0,37s/chip; 

 
Cameră climatică de măsură şi control pentru temperatură şi umiditate 

ESPEC/Japonia,tip SH-241 
 

 
 

Caracteristici tehnice 

Domeniu de temperatura :-40°C ... +150°C 
Fluctuatie de temperatura: ± 0,3°C 
Unifermitate de temperatura : ± 0,5°C 
Domeniu de umiditate :30% … 95% 
umiditate relativa 
Domeniu de temp. ambianta:  +5 ... +35°C 
Rata de incalzire: -40 … +150°C in 
60 minute 
Rata de racire: +20 ... -40°C in 
50 minute 
Capacitate interna: 22,5 l 

 
Cuptor reflow tip SMRO – 0252 

 Caracteristici tehnice 

 lungimea camerei de procesare:950mm; 

 sistemul de incălzire: 2x4 zone de încălzire 
cu conducţie de aer forţat, astfel: 

- zonele 1,5 şi 2,6 : zone de 
preîncălzire; 

- zonele 3,7: zone de stabilizare 
termică; 

- zonele 4,8: zone de lipire (retopire); 

 sistemul de transport: 

- viteza: 0,05  0,8 m/minut; 
- material: bandă din sârmă de oţel 

inox; 
- lăţimea benzii de transport: 250mm; 

 
 



Maşină de depunere paste/fluide 

ASYMTEK A612G,cu pompă DV-6000             Etuvă cu temperatură controlată tip EC  - term 
 

 
 

Camera infrarosu-vedere                         Camera infrarosu-vedere 
spate-ecran LCD deschis                          fata-ecran LCD deschis 

 
 

                
 
 



 
 

 

  


