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Construcţii şi inginerie civilă

Absolvenţii sunt pregătiţi să activeze atât 
în domeniul construcţiilor, cât şi în dome-
nii conexe: dirijarea lucrărilor de construc-
ţie-montaj la execuţia clădirilor, edificiilor, 
comunicaţiilor inginereşti; organizarea, ex-
ploatarea, reparaţia, consolidarea şi reabilita-
rea construcţiilor; efectuarea prospecţiunilor 
de proiectare; elaborarea documentaţiei de 
proiect şi deviz; gestionarea şi administrarea 
întreprinderilor, în funcţii ingineri, diriginţi de 
şantier, conducători de firmă, proiectanţi, ex-
perţi tehnici, cercetători ştiinţifici. 

Inginerie  antiincendii şi protecţie civilă

Specialiştii IAPC se implică în activităţi de 
organizare-dirijare şi tehnologico-industriale, 
control şi supraveghere, proiectare şi instruire 
în materie de securitate la incendii, calamităţi 
naturale şi lichidarea consecinţelor acestora; 
activează în calitate de ingineri în domeniul 
securităţii la incendii, inspectori de stat pen-
tru supravegherea măsurilor de pază contra 
incendiilor, şefi de secţii la instituţii de cerce-
tare-proiectare, conducători ai unităţilor civile 
şi militarizate de pompieri şi salvatori, lectori 
în instituţiile de specialitate. 

Geodezie, topografie
şi cartografie

Inginerul-geodez soluţionează proble-
me privind colectarea, prelucrarea şi re-
prezentarea datelor în domeniu pe întreg 
teritoriul ţării, activează în cadrul instituţi-
ilor subordonate Agenţiei Relaţii Funciare şi 
Cadastru, în oficii cadastrale, întreprinderi 
de construcţii şi de proiectare, instituţii de 
învăţământ.

Tehnologia prelucrării lemnului

Specialiştii în domeniul industriei prelu-
crării lemnului activează în cadrul întreprin-
derilor de prelucrare a lemnului; instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar, secundar pro-
fesional şi universitar, în calitate de ingineri 
tehnologi, maiştri de sector/secţie, manageri, 
inclusiv în serviciile de marketing/vânzări, 
ingineri proiectanţi, ingineri implementare 
tehnică şi tehnologii, mecanizare şi automati-
zarea proceselor de producţie, organizarea şi 
normarea muncii.

Ingineria şi managementul 
zăcămintelor, minerit
Inginerul-minier soluţionează proble-

me specifice activităţilor din domeniul mi-
neritului, realizează activităţi de proiectare, 
planificare tehnico-economică a exploatării 
zăcămintelor minerale, participă la conduce-
rea unităţilor de exploatare. Domenii de acti-
vitate: exploatări de suprafaţă şi subterane a 
zăcămintelor, prelucrarea şi comercializarea 
acestora.

Evaluarea imobilului

Specialiştii în evaluarea imobilului se 
implică în procesul de analiză a pieţei imo-
biliare, proiecte investiţionale, marketing şi 
management imobiliar, evaluarea bunurilor 
imobile, inclusiv în scopul impozitării, de-
terminarea valorii de piaţă a diferitelor bu-
nuri, utilizarea sistemelor informaţionale; 
expertiza rapoartelor de evaluare a bunu-
rilor imobile, cercetări ştiinţifice; activează 
la întreprinderi de evaluare, imobiliare şi 
de ipotecă, instituţii financiare de creditare 
(bănci), companii de asigurare, ÎS „Cadas-
tru” în calitate de evaluatori, consultanţi în 
domeniul investiţiilor bunurilor imobile, 
agenţi imobiliari, specialişti în domeniul ga-
jului şi ipotecării creditare; experţi în soluţi-
onarea litigiilor privind evaluarea bunurilor 
imobile.

Inginerie şi management în construcţii

În anul 2006, în scopul restabilirii renu-
mitei specialităţi „Economia şi Organizarea 
Construcţiilor”, a fost creată specialitatea „In-
ginerie şi Management în Construcţii”, prima 
promoţie fiind lansată în 2010. Absolvenţii 
activează în cadrul întreprinderilor de con-
strucţii, agenţii imobiliare şi firme de develop-
ment, consultanţi în construcţii, fiind pregătiţi 
să înfiinţeze şi să conducă firme de construc-
ţii, să realizeze analiza economico-financiară 
a întreprinderilor, să desfăşoare activităţi de 
marketing, de finanţare, creditare, gestiune 
a construcţiilor, evidenţa contabilă, manage-
ment financiar al construcţiilor etc.

Drept patrimonial

Specialitatea respectivă asigură o îmbi-
nare originală a cunoştinţelor juridice şi celor 
tehnico-economice, atât de necesare econo-
miei naţionale, organelor justiţiei, avocaturii, 
notariatului etc. Specialiştii în domeniul drep-
tului patrimonial sunt solicitaţi în special în 
cadrul oficiilor cadastrale teritoriale, compa-
niilor imobiliare, firmelor cadastrale, pe piaţa 
hârtiilor de valoare.

În cadrul Facultăţii Cadastru, Geodezie şi Construcţii (FCGC) îşi fac studiile 
peste 1200 de studenţi la secţia zi şi 800 – la învăţământ cu frecvenţă redusă. 

Procesul de studii la FCGC îmbină armonios aspecte teoretice ale ştiinţelor ingi-
nereşti şi stagii practice sub îndrumarea profesorilor experimentaţi şi specialiş-
tilor-îndrumători din cadrul întreprinderilor de profil. Studenţii beneficiază de 
laboratoare dotate cu echipament performant, săli de calculatoare şi de lectură 

conectate la Internet, studiază următoarele specialităţi:


