
Dezvoltarea activităților specifice managementului și marketingului  
în domeniul dezvoltării durabile 

INGINERIA, DREPTUL ŞI ECONOMIA 
DEZVOLTĂRII DURABILE – 2 ani  
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• Bazele protecţiei şi 
ingineriei mediului 

• Antreprenoriatul 
dezvoltării durabile  

• Managementul 
cercetării-dezvoltării şi 
inovării 

• Etică şi integritate 
academică 

• Instrumente de analiză 
şi evaluare a calităţii 
mediului / Controlul 
integrat al poluării 
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• Managementul firmei 

• Drept antreprenorial 

• Managementul 
reciclării produselor 
secundare  

• Dezvoltare locală şi 
regională 

• Managementul 
proiectelor / 
Managementul 
economic al mediului 
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• Convergenţe juridico-
inginereşti în dreptul 
mediului  

• Materiale şi tehnologii 
ecologice 

• Sisteme integrate de 
management 

• Managementul 
situaţiilor de urgenţă 

• Comunicare şi 
comportament 
organizaţional / 
Engleză aplicată în 
ingineria mediului 

OBIECTIVUL  

Organizarea şi dezvoltarea unui proces 
formativ complex, dedicat acumulării de 
cunoştinţe şi competenţe în trei domenii 
conexe tehnic-juridic-economic în 
contextul dezvoltării durabile, pentru o 
bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei 
de muncă şi pentru cultivarea 
competenţelor specifice cercetării ştiinţifice 
în domeniul dezvoltării  durabile.  

Fundamentarea prin considerente economice și promovarea 

modelului de afacere la nivelul proiectelor de dezvoltare durabilă. 

Gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu și 

dezvoltare durabilă. 

Aplicarea legislației și reglementărilor europene și naționale din 

domeniul protecției mediului și al dezvoltării durabile. 

ADMITERE MASTER  
13-14 septembrie 2018  
INGINERIA MEDIULUI 

OCUPAŢII POSIBILE 
 

213301 Expert ecolog 

214112 Specialist documentatie studii  

242101 Manager proiect 

242114 Manager al sistemelor de management 

al calitatii  

242322 Specialist in dezvoltare organizationala  

261911 Expert armonizare legislativ 

325706 Inspector pentru conformare ecologica 

325709 Manager al sistemului de management 

securitate si sanatate in munca 



UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI 

 DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI 
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

SESIUNEA DIN TOAMNĂ (septembrie 2018)  
• Perioada de înscriere:    

13 și 14 septembrie 2018, între orele 9 ÷ 15,  
• Locația: Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului,  

Bl Muncii nr 103-105,  
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 
   
 Cerere de înscriere – se completează la înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în 

dosar, iar celălalt rămâne la candidat; 
 Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din 

anul curent) în original sau în copie certificată de CCO; 
 Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO; 
 Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de 

alocaţie bugetară la studii de tip master; 
 Certificat naştere în copie certificată CCO; 
 Copie certificată CCO după cartea sau buletinul de identitate; 
 Două fotografii 3/4 cm; 
 Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă; 
 Adeverință medicală;  
 Dosar plic. 

BENEFICIAZĂ DE GRATUITATE LA ÎNSCRIEREA LA 
CONCURSUL DE ADMITERE 

(numai dacă depun în dosar acte doveditoare) 
a) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de 
învăţământ;  
b) Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învăţământ;  
c) Candidații orfani de ambii părinţi; 
d) Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; 
e) Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora. 
 
   

SUNT SCUTITE DE ACHITAREA TAXEI DE ADMITERE (50 LEI) 
(numai dacă depun în dosar acte doveditoare) 

 a) Candidații orfani de un părinte. 
 TAXE DE ADMITERE  

Taxa de inscriere la admitere este de 150 lei din care: 
* 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 
* 100 lei taxa pentru procesarea dosarului 


