
Inginerie civilă

Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi”
din Iaşi

Modernizarea sistemelor

hidrotehnice, hidroameliorative

și hidroedilitare

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și 

Ingineria Mediului



Pentru mai multe informaţii şi date de contact

http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/ www.tuiasi.ro

Puncte tari

Îmi va plăcea?

Perioada de admitere:

15-31 iulie 2013

Metoda de selecție:

Madmitere = 50% Mlicență + 50% Ntest

Mlicență = Media la examenul de licență

Ntest = nota la testul de evaluare a cunoștințelor

La absolvirea programului absolvenții dobândesc 

competențe specifice calificării în domeniul ingineriei 

civile, cu oportunități de angajare atât în domeniul 

privat al firmelor de profil, cât și în agențiile de stat, 

centrele de cercetare din țară și străinătate, mediul 

academic universitar. Perspectivele calificării în viitorul 

apropiat și chiar pe termen mediu sunt favorabile, 

datorită necesității urgentării implementării unei 

utilizări eficiente a apei în România.  

Pe fondul problemelor tot mai complexe care apar în 

domeniul gestionării apei, irigațiilor, a dezvoltării 

spațiului urban și a schimbărilor accentuate ale 

mediului înconjurator, absolvenții de inginerie civilă 

trebuie să fie pregătiți pentru a face față acestor 

transformări.

Asigurarea instruirii din partea  unui colectiv didactic de 

prestigiu, recunoscut pe plan național

Colaborări didactice și de cercetare cu facultăți de profil 

din țară (București, Timișoara, Constanța) și din 

străinătate (Portugalia, Franța, Grecia, Marea Britanie, 

Cehia, Ungaria, Spania, Italia, Bulgaria, Olanda)

Un plan de învățământ modern și adaptat după 

programe similare din țară și străinătate

Colaborări cu firme de profil din domeniul construcțiilor 

hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative pentru 

asigurarea suportului pentru cercetarea și elaborarea 

lucrării de disertație

Accesul la avantajele oferite de platforme moderne de 

instruire e-Learning

Infrastructură de cercetare modernă dotată cu 

echipamente și software adecvat

Voi utiliza de metode moderne de reabilitare a 

sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative și 

hidroedilitare

Voi aplica modelarea matematică și experimentală 

pentru soluționarea unor probleme complexe din 

domeniu

Voi aplica creativ tehnicile de cercetare și rezolvare a 

problemelor specifice ingineriei

Voi întocmi baze de date necesare furnizării 

parametrilor de proiectare și proiecta elementele de 

infrastructură și suprastructură a sistemelor 

hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Modernizarea sistemelor 

hidrotehnice, hidroameliorative 

și hidroedilitare

De ce?

În România, începând cu sfârșitul secolului 19, lucrările ce 

țin de amenajarea terenurilor și a cursurilor de apă s-au 

dezvoltat în funcție de necesități, luând astfel amploare 

construirea lucrărilor de irigații, drenaj, prevenirea 

inundațiilor, regularizări de râuri, alimentare cu apă etc. 

Datorița cerințelor actuale impuse de dezvoltarea societății 

și de utilizarea eficientă a apei, se remarcă tendința de 

protejare, reabilitare și modernizare a lucrărilor 

hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare existente. 

Info admitereOportunități de angajare


