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• Antreprenoriat 
ecoresponsabil 

• Gestiunea resurselor 
naturale 

• Managementul 
integrat al resurselor 
de apă 

• Metodologia 
cercetării, etică şi 
integritate academică 

• Gestionarea efectelor 
schimbărilor 
climatice / Sisteme 
moderne de 
monitorizare a 
factorilor de mediu 
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• Ingineria economiei 
circulare 

• Managementul inovării 

• Analiza 
ecotehnologică a 
proceselor de 
producție 

• Reabilitarea ecologică 
a siturilor poluate 

• Managementul 
serviciilor publice de 
salubrizare / Tratarea 
și valorificarea 
deșeurilor municipale 
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• Marketingul 
produselor ecologice 

• Recuperarea si 
valorificarea 
deseurilor industriale 

• Managementul 
proiectelor 

• Generarea si 
utilizarea durabila a 
energiei 

• Convergente 
juridico-ingineresti in 
dreptul mediului / 
Engleză aplicată în 
ingineria mediului 

ADMITERE MASTER   
13-14 septembrie – 2018 
INGINERIA MEDIULUI   

o Cunoașterea aprofundată a politicilor și legilor în domeniul gestionarii resurselor naturale și deșeurilor 
o Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru buna gestionare a resurselor naturale 
o Transpunerea în practica a conceptului managementului strategic de dezvoltare durabilă 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 
Dezvoltarea gândirii critice și a capacității 
de soluționare creatoare în domeniul 
gestionării, monitorizării și reglementării 
deșeurilor – de la colectare până la 
eliberarea finală în mediu; și al gestionării 
resurselor naturale – terenuri, ape. sol, 
plante și animale – din perspectiva calității 
vieții generațiilor actuale și viitoare. 

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR 
NATURALE ŞI AL DEŞEURILOR – 2 ani 

OCUPAŢII POSIBILE 
213302 Inspector de specialitate ecolog  
213146 Cercetător in ecologie si protecția 

mediului  
214133 Analist studiul materialelor  
213309 Specialist in management si 

remediere situri contaminate  
242102 Specialist îmbunătățire procese  
242106 Manager de inovare  
325712 Inspector protecția mediului 
325713 Specialist in managementul 

deșeurilor 



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 


