
1 
 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Facultatea de Construcţii 
 

Programul de studii licenţă: Amenajari Si Constructii Hidrotehnice 

Domeniul:             Inginerie Civilă 
 

Informaţii generale 
Cerinţe: bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar 
Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 
Limba programului: română 
Forma de învăţământ: zi 
Titlul profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Licenţă şi Titlul de INGINER 
 
Descrierea domeniului 
Specializarea ACH are ca scop ca, odata cu pregatirea calificarilor in ceea ce priveste calculul si tehnologiile de 
realizare a structurilor in constructii, sa instruiasca viitorii absolventi in vederea abordarii si dezvoltarii 
proiectelor/lucrarilor speciale de amenajari si construcţii hidrotehnice (retentia/ devierea/ captarea/ transportul 
apelor, regularizarea raurilor, hidroenergie, constructii pt navigatie pe apa, alimentări cu apă si canalizări s.a.). 
Actualizarea si dezvoltarea cunostintelor, transmiterea acestora prin intermediul unei formari flexibile, 
interactive si continue a studentilor sunt elemente componente ale misiunii programului de studii ACH, aceasta 
putand fi detaliata prin: 
• asigurarea unor direcţii de pregătire şi specializări flexibile;  
• crearea deprinderilor spre studiu individual şi de integrare în echipe de lucru; 
• orientarea cercetării pe liniile directoare prioritare ale cercetării din Uniunea Europeană;  
• transfer de ştiinţă, tehnologie şi know-how, producţie şi servicii specifice pentru terţi;  
• stimularea interacţiunii cu mediul economic, administrativ, social şi academic la nivel local, naţional şi global; 
 
Competenţe şi cunoştinţe dobândite 
- alcatuirea constructiva; rolul structural şi funcţional al elementelor componente; reprezentarea grafică şi 
modelarea fenomenelor hidraulice si structurale; continutul si detalierea studiilor / documentaţiilor tehnice; 
- clasificarea, evaluarea, selectarea şi utilizarea optimă a diferitelor materialelor de construcţii; descrierea 
acţiunilor şi stabilirea încărcărilor; utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri şi a metodelor de 
dimensionare a elementelor componente ale construcţiei; transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în 
documentele tehnice specifice; 
- descrierea/proiectarea proceselor tehnologice; aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor; 
transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic. 
- selectarea documentelor specifice organizării procesului de execuţie; determinarea resurselor materiale şi 
umane necesare; stabilirea costurilor pentru execuţie, exploatare si întreţinere; programarea şi optimizarea 
activităţilor specifice execuţiei, exploatării si intretinerii; elaborarea documentaţiei tehnice privind organizarea şi 
conducerea lucrărilor. 
- identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice; respectarea principiilor şi metodelor de alcătuire a 
documentaţiilor tehnice; aplicarea prevederilor standardelor de calitate; stabilirea gradului de satisfacere a 
cerinţelor şi rezolvarea eventualelor neconformităţi. 
 
Discipline (numar de ore didactice alocate din totalul de 3024 ore) 
Analiză Matematică, Algebră şi Geometrie; Utilizarea şi Programarea Calculatoarelor; Topografie; Elemente de 
Arhitectură; Chimie Generală; Geometrie Descriptivă; Matematici Speciale; Fizică; Materiale de Construcţii; 
Fundamente de Mecanică; Grafică Tehnică Asistată de Calculator şi Desen Tehnic; Protecţia Mediului; 
Fundamente de Inginerie Electrică şi Electronică; Matematici Asistate de Calculator; Rezistenţa Materialelor 1; 
2;  Hidraulică; Geologie Inginerească şi Geotehnică 1; Cultură şi Civilizaţie; Construcţii Hidrotehnice; Fizica şi 
Termotehnica Construcţiilor; Microeconomie; Statica Construcţiilor 1,2; Instalaţii în Construcţii; Geotehnică 2; 
Bazele Proiectării Structurilor; Beton 1,2; Construcţii Metalice 1,2; Fundaţii; Hidraulică 2; Tehnologie; 
Marcheting şi Legislaţie; Dinamică şi Inginerie Seismică; Clădiri; Alimentări cu Apă; Hidrologie şi 
Hidrogeologie; Management; Amenajari si Construcţii Hidrotehnice; Baraje; Regularizari de Rauri si Indiguiri; 
Gospodărirea Apelor; Canalizări; Organizarea Lucrărilor şi Santierelor Hidrotehnice; Maşini Hidraulice şi Staţii 
de Pompare; Constructii Hidroenergetice si Mecanica Rocilor; Tehnologia Lucrarilor de Constructii 
Hidrotehnice; Sinteze de Proiectare Asistata de Calculator; Comunicare; Practică Tehnologică. 
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Amenajari si Constructii Hidrotehnice în Universitatea „Politehnica” din Timişoara: 
Facultatea de Construcţii din cadrul Şcolii Politehnice din Timişoara s-a înfiinţat prin decretul Lege nr. 3134/11 
noiembrie 1941 al Consiliului de Miniştri şi a avut o singură specializare: Construcţii Civile şi Industriale. 
Începând cu anul 1948 în cadrul facultăţii funcţionează a doua specializare: construcţii hidrotehnice. 
Pentru această specializare au fost iniţiate şi extinse numeroase programe de colaborare cu universităţi de 
prestigiu în domenii specifice de cercetare ştiinţifică şi schimburi universitare de studenţi şi cadre didactice. Prin 
acestea, studenţii Facultăţii de Construcţii au posibilitatea de a efectua studii semestriale sau de a elabora lucrări 
de diplomă la universităţile partenere. De asemenea, cadre didactice de prestigiu de peste hotare sunt invitate să 
susţină conferinţe şi cursuri pentru studenţii facultăţii noastre. 
Curricula programelor de studii a fost structurată în concordanţă cu cele ale universităţilor europene de marcă. 
 
Perspective ale absolvenţilor 
Programul de studii de licenta Amenajari si Constructii Hidrotehnice se impune ca un program de creare si 
dezvoltare a cunoştinţelor de specialitate pentru studentii din domeniul Inginerie Civila. Cunoştinţele şi 
abilităţile dezvoltate pe parcursul programului au fost inspirate de către numeroşi colaboratori din industrie, 
invatamant si cercetare. Totodata, informaţiile prezentate se bazează atât pe cercetările şi experienţa profesională 
a cadrelor didactice, cât şi pe consultarea unei bogate bibliografii de specialitate cuprinzând lucrări actuale din 
ţară şi din străinătate.  
In acelasi timp trebuie mentionat faptul ca infrastructura legată de lucrările hidrotehnice este încă departe de 
standardele corespunzatoare gradului de civilizatie si siguranta actuale, definite in cadrul Uniunii Europene. In 
consecinta atingerea dezideratelor stabilite necesită formarea continuă a noi generaţii de specialişti care vor fi 
asimilate in proportie semnificativa de catre institutiile si societatile comerciale de profil. 
Astfel, absolvenţii programului sunt acreditaţi pentru ocuparea unui loc de muncă specializat, în cadrul 
diverselor instituţii / companii de execuţie sau proiectare din domeniul constructiilor in general, respectiv al 
constructiilor cu specific hidrotehnic (Administraţia Naţională Apele Romane; Hidroconstrucţia S.A.; 
Hidroelectrica S.A.; Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice; Regii Autonome de Apă şi Canal; 
Agenţiile de Protecţia Mediului; Garda Naţională de Mediu; Administraţiile locale sau judeţene; etc.), dar sunt 
de asemnenea pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri proprii de specialitate. 
In paralel, in vederea aprofundarii studiilor superioare si obtinerea unei calificari speciale, absolventii 
programului de licenta Amenajari si Constructii Hidrotehnice au formata o baza consistenta pentru a putea urma 
un program de studii masterale in tara sau strainatate, fie in domeniul general al constructiilor, eventual intr-o 
specializare cu caracter hidrotehnic, fie intr-un domeniu conex. In urma parcurgerii unei astfel de etape de 
pregatire, absolventul acesteia va avea deschisa si perspectiva unei cariere in sfera cercetarii avansate si a unor 
studii doctorale. 

 
Contact 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara 
Facultatea de Construcţii – Departament Hidrotehnică 

Adresa:           300022 Timişoara,  
                        str. George Enescu, 1A 
Telefon:           0256/404091 
Fax:           0256/404093 
E-mail:          alexandra.nistor@hidro.upt.ro 
Web:          http://www.ct.upt.ro/hidro/hidro.htm  
 


