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Descrierea domeniului 
Domeniul INGINERIE CIVILĂ este conceput ca un domeniu interdisciplinar ce formează ingineri constructori 
(proiectanţi, executanţi, cercetători) ce au capacitatea de a analiza şi realiza structuri de construcţii civile, 
industriale şi agricole, în orice configuraţie structurală sau de exploatare.  
Acumularea şi transmiterea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare viitorilor ingineri, într-o formă ce asigură o 
pregătire adaptată cerinţelor pieţei muncii, este asigurată prin: 
• Adoptarea unor direcţii de pregătire şi specializare 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;  
• Stimularea interacţiunii cu mediul economic, administrativ, social şi academic la nivel local, naţional şi global; 
• Crearea şi susţinerea permanentă a legăturilor de colaborare cu programe similare de studiu la nivel naţional şi 
internaţional. 
 
Competenţe şi cunoştinţe dobândite 
1. Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul ingineriei civile specific programului de 

studii absolvit 
2. Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific programului de studii 

absolvit 
3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si întreţinere a construcţiilor din 

domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit  
4. Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare si întreţinere a construcţiilor din civile, 

industriale si agricole  
5. Respectarea cerinţelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcţiilor civile, industriale şi agricole 
 
Discipline 
Analiză matematică, Algebra si Geometrie, Elemente de arhitectură, Topografie (Tehnica măsurătorilor), 
Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Chimie generală, Geometrie descriptivă, Educaţie fizică, Limba 
engleza, Limba franceza, Matematici speciale, Fizică, Materiale, Fundamente de mecanică, Grafică tehnică 
asistată de calculator şi desen tehnic, Protecţia mediului, Fundamente de inginerie electrică şi electronică, 
Matematici asistate de calculator (Metode numerice), Căi de comunicaţie terestre, Rezistenţa materialelor, 
Hidraulică, Geologie inginerească şi Geotehnică, Cultură şi civilizaţie, Construcţii hidro-edilitare, Fizica şi 
termotehnica construcţiilor, Microeconomie, Statica construcţiilor, Instalaţii în construcţii, Bazele proiectării 
structurilor, Beton, Construcţii metalice, Fundaţii, Construcţii din lemn, Marketing şi legislaţie, Dinamică şi 
inginerie seismică, Clădiri, Tehnologia lucrărilor de CCIA, Introducere in MEF, Management, Structuri din 
beton armat şi precomprimat, Structuri metalice, Organizarea lucrărilor şi şantierelor de CCIA, Structuri speciale 
din beton armat, Betoane speciale şi materiale compozite, Tehnici experimentale, Structuri speciale din metal, 
Sticla în aplicaţii structurale, Reabilitarea structurilor din beton şi zidărie, Comunicare, Fundaţii în condiţii 
speciale, Construcţii mixte oţel-beton, Structuri pentru poduri, Materiale şi tehnologii pentru clădiri eficiente 
energetic, Tehnologii pentru structuri metalice şi compuse otel-beton. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole  în Universitatea ”Politehnica” din Timişoara 
Facultatea de Construcţii din cadrul Şcolii Polittehnice 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. 
Din 1957 cele două specializări îşi îmbogăţesc conţinutul devenind Construcţii civile, industriale şi agricole, 
respectiv Construcţii şi instalaţii hidrotehnice. 
Începând cu anul 1969 se înfiinţează specializarea Căi ferate, drumuri şi poduri, care extinde fosta specializare 
Drumuri şi poduri, înfiinţată în anul 1963. 
Începând cu anul universitar 1991/1992, în cadrul domeniului Inginerie civilă s-au înfiinţat programele de studii 
cu predare în limbile engleză şi germană, cu scopul de a asigura un sistem educaţional modern, compatibil la 
nivel internaţional, care să faciliteze exercitarea profesiuniiîn contextul globalizării. 
Ulterior, atât pentru programele cu predare în limbi străine, cât şi pentru cele cu predare în limba română 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 
Inginerii constructori sunt specialişti indispensabili evoluţiei societăţii moderne. Activitatea din cadrul 
programului de studii de pregătire şi formare urmăreşte să asigure o calificare specifică, la standarde înalte, 
pentru toţi cursanţii săi.  
Indiferent de situaţia economică, absolvenţii specializării de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole au un loc 
bine definit în mediul economic, fie că ajută la construirea unor edificii noi, fie că ajută la repararea şi aducerea 
în exploatarea curentă a unor imobile existente, fie că întregesc bagajul informaţional cuprins în standarde şi 
normative, prin implicarea în programe de cercetare naţionale sau internaţionale.  
Atât mediul privat (companii cu profil de construcţii sau companii cu alte domenii de activitate) cât şi mediul de 
stat (instituţii de învăţământ, primării, unităţi administrative de control, etc.) prezintă oportunităţi de angajare 
pentru actualii şi viitorii ingineri constructori. 
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