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Descrierea domeniului
Această specializare a fost concepută pentru a pregăti specialişti capabili să dea soluţii eficiente la proiectarea,
execuţia şi exploatarea lucrărilor din domeniu, ca o premisă indispensabilă a asigurării siguranţei în exploatare a
acestora şi a unui nivel de calitate corespunzător cerinţelor actuale, atât sub aspectul respectării prevederilor
legale, cât şi a pretenţiilor din ce în ce mai ridicate ale beneficiarilor. În mod prioritar se urmăreşte asigurarea
cunoştinţelor specifice de modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor pentru construcţii, în scopul ridicării
eficienţei energetice şi îmbunătăţirii condiţiilor de confort.
Dezvoltarea învăţământului cu profil de instalaţii s-a impus atât la nivel naţional, cât şi pe plan local, din
necesităţi economice şi ştiinţifice, ţinându-se seama că numărul specialiştilor în acest profil este sub cerinţele
acestui domeniu de activitate.
Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor din construcţii pentru a le face multifuncţionale necesită un număr tot
mai mare de specialişti cu o distribuţie pe cât posibil uniformă la nivel naţional.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

 Identificarea constructivă şi funcţională a elementelor şi sistemelor de instalaţii;
 Efectuarea calculelor de dimensionare pentru instalaţii;
 Conceperea şi proiectarea din punct de vedere tehnologic şi economic a sistemelor de instalaţii;
 Organizarea şi conducerea proceselor de execuţie a sistemelor de instalaţii;
 Aplicarea cerinţelor de calitate, energie şi mediu pentru sistemele de instalaţii.
 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de
lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor aferente;
 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor dintr-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare
şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată

Discipline
Analiză matematică, Algebră şi geometrie, Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Tehnica măsurătorilor,
Elemente de arhitectură, Chimie generală, Geometrie descriptivă, Matematici speciale, Fizică, Materiale,
Fundamente de mecanică, Grafică tehnică asistată de calculator şi desen tehnic, Impactul construcţiilor asupra
mediului, Limbi moderne, Educaţie fizică, Fundamente de inginerie electrică şi electronică, Matematici asistate
de calculator, Termotehnică, Rezistenţa materialelor, Hidraulică, Măsurări în instalaţii, Cultură şi civilizaţie,
Microeconomie, Tehnologia şi montajul instalaţiilor, Construcţii, Electrotehnică, Aparate termice, Instalaţii
sanitare şi de gaze, Instalaţii de încălzire, Instalaţii frigorifice, Instalaţii hidroedilitare, Alimentări cu apă şi
canalizări, Maşini hidraulice, Maşini electrice, Marketing si legislaţie, Instalaţii electrice, Instalaţii electrice
tehnologice în construcţii, Instalaţii industriale, tehnologice şi montaj, Instalaţii de ventilare şi condiţionare,
Sisteme de climatizare, Instalaţii hidraulice industriale, Termotehnica construcţiilor, Management, Procese şi
echipamente termice industriale, Fiabilitatea sistemelor de instalaţii, Instalaţii de transport hidropneumatic,
Echipamente pentru depoluarea apei si aerului, Ventilare industrială, Instalaţii electrice speciale, Metode
numerice şi de optimizare în instalaţii, Pompe de căldură, Comunicare, Reţele termice, Sisteme de alimentare cu
căldură, Automatizarea instalaţiilor, Proiectarea asistată de calculator a instalaţiilor, Asigurarea calităţii în
instalaţii, Modelarea şi simularea sistemelor de instalaţii, Alimentări cu energie electrică, Gestiunea şi
exploatarea instalaţiilor, Utilizarea energiei neconvenţionale în instalaţii, Practică.
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Numele domeniului sau al specializării în Universitatea Politehnica Timişoara
Ingineria instalaţiilor, specializarea Instalaţii pentru construcţii
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 1969 se înfiinţează specializarea Instalaţii pentru construcţii. Începând cu anul 1990, 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
Inginerul de instalaţii, în afară de a concepe şi realiza instalaţii noi, se ocupă de întreţinerea şi reabilitarea celor
existente, de retehnologizarea producţiei, precum şi de îmbunătăţirea confortului ambiental.
Principalele solicitări privind încadrarea în muncă a absolvenţilor provin atât din domeniul instalaţiilor cât şi cel
al construcţiilor, de la societăţi private de specialitate sau din administraţie publică. Promoţiile de absolvenţi ai
specializării ICT au acoperit cu succes întreaga activitate de proiectare şi execuţie şi exploatare a lucrărilor din
domeniu, în special pentru zona de vest a ţării. Absolvenţii, ingineri de instalaţii, sunt încadraţi în instituţii de
stat (Consilii Locale, Institute de proiectare, Regii autonome etc.) şi private (societăţi comerciale) prestatoare de
activităţi de instalaţii şi conexe (construcţii, urbanism) sau lucrează pe cont propriu ca persoane fizice autorizate.
Cunoştinţele complexe dobândite în cadrul acestei specializări permit absolvenţilor să se integreze uşor în
activităţi de execuţie specifice domeniului ingineriei instalaţiilor.
Programele de studii sunt elaborate astfel încât să se asigure cunoaşterea în detaliu a tuturor aspectelor legate de
proiectarea şi execuţia acestor categorii de lucrări, fiind flexibile pentru a permite fiecărui student să-şi aleagă un
traseu propriu de învăţare potrivit aptitudinilor şi intereselor sale.
Îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor care stau în faţa inginerului de instalaţii, impune o pregătire temeinică
a acestuia în domeniul instalaţiilor, asigurată atât prin programul de studii de licenţă, cât şi prin programul de
studii universitare de masterat (în aprofundarea studiilor de licenţă). La realizarea pregătirii complexe a viitorilor
specialişti contribuie în mod substanţial disciplinele specifice domeniului, cât şi discipline din domeniile
beneficiare ale activităţii acestora.

Contact
Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de CONSTRUCŢII
Adresa:
300223 Timişoara,
str. Traian Lalescu, 2A
Telefon: 0256-404000
Fax:
0256-404010
E-mail: constructii@upt.ro
Web: www.ct.upt.ro
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