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Universitatea Tehnică de 
Construcții București este o 
instituție de învățământ superior 
cu o tradiție îndelungată și cu un 
prestigiu incontestabil clădit cu 
trudă și migală de către înaintașii 
noștri vizionari. 

Universitatea pregătește 
specialiști în domeniul ingineriei 
civile, ingineriei mediului, 
ingineriei instalațiilor, ingineriei 
geodezice și ingineriei mecanice 
pentru construcții.

Învățământul superior de 
construcții a contribuit în mod 
determinant la dezvoltarea 
României moderne prin formarea 
unui corp profesional bine 
pregătit ce a avut realizări de 

prestigiu precum (lista nu este 
exhaustivă, ci exemplificativă) 
dezvoltarea rețelei naționale 
de drumuri, poduri și căi ferate, 
dezvoltarea industriei energetice 
prin realizarea de baraje, 
dezvoltarea urbanistică rapidă 
a României din a doua jumătate 
a secolului trecut, dezvoltarea 
industrială polivalentă prin 
realizarea de structuri și instalații 
de mare complexitate.

În perioada următoare 
Universitatea Tehnică de 
Construcții București va deveni 
un pol regional de excelență în 
educație și cercetare în domeniul 
construcțiilor și va contribui la 
consolidarea rolului ingineriei de 
construcții în societatea viitorului.

prof. dr. ing. Radu Văcăreanu
Rector UTCB
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DESPRE UNIVERSITATE
UTCB este o universitate cu o îndelungată tradiție și cu un prestigiu 
clădit cu trudă și migală de către înaintașii săi vizionari. 
Din familia mare a științelor inginerești, UTCB acoperă domeniul 
construcțiilor prin ingineria civilă, ingineria instalațiilor, ingineria geodezică și 
ingineria mecanică pentru construcții ingineria mecanică, ingineria mediului, 
ingineria sistemelor şi ingineria şi managementul în construcţii.
Misiunea fundamentală asumată de către Universitatea Tehnică de 
Construcții București este aceea de a fi un centru național de formare 

a noilor generații de specialiști și de cercetare științifică performantă în 
domeniul construcțiilor.
Viziunea noastră este aceea de promovare a excelenței în educație și 
cercetare, prin transformarea UTCB într-o universitate de cercetare 
avansată și educație în domeniul construcțiilor. 
UTCB dorește să devină un reper și un partener redutabil la nivel 
național, european și internațional pentru universități, institute și centre 
de cercetare. (http://www.ehea.info/).   

7
facultăți

21
laboratoare

2500
locuri de cazare

6000
studenți

1864
anul fondării

350
cadre didactice

30
specializări

18
centre de cercetare

64
parteneriate universități erasmus

utcb.ro/studiaza/master/admitere
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MODALITATEA DE ADMITERE

Proba orală se schimbă în:

a.  Eseul vocațional pentru domeniul de științe inginerești
b.  Scrisoarea de intenție și text tradus pentru domeniul de filologie
c.  Fișa de autoevaluare a portofoliului profesional și scrisoare de intenție pentru domeniul de științe ale educației.

* Documentele vor fi semnate, scanate, asumate prin semnătură și încărcate pe platforma de admitere odată cu documentele de înscriere

30% media  
multianuală

40% nota de la examenul 
de diplomă/licență

30% nota obținută la  
proba orală

ADMITERE 100% ONLINE
DOCUMENTE NECESARE
1.  Cartea de identitate sau buletinul. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).
2.  Certificatul de naștere. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).
3.   Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverință. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).
4.   Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă). Scan sau fotografie clară/lizibilă  

(se va încărca în aplicația online).
#  Opțional - Certificatul de căsătorie.  

Dacă este cazul. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

utcb.ro/studiaza/master/admitere
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TEST COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ
Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică  
(notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.
Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:
Engleză: CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase bilingve.
Franceză: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, Atestate de la clase bilingve.

CALENDAR ADMITERE
SESIUNEA I – IUNIE 2021
ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER DPPD

Înscrieri: 14 iunie ora 09.00 – 24 iunie ora 15.00
Concurs de admitere și candidați admiși: 25 iunie între orele 10.00 – 16.00
Afișare liste provizorii: 25 iunie ora 18.00
Depunere contestații: 25 iunie ora 18.00 – 21.00
Rezolvare contestații: 26 iulie ora 21.00 – 26 iulie ora 21.00 
Afișare liste candidați admiși: 27 iulie ora 14.00

SESIUNEA I – IULIE 2021
ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Înscrieri: 12 iulie ora 09.00 - 14 iulie între ora 12.00
Examen competențe lingvistice: 14 iulie ora 10.00
Concurs de admitere: 14 iulie ora 12.00 – 16.00
Afișare liste de afișare liste provizorii candidați admiși: 14 iulie ora 18.00
Depunere contestații: 14 iulie ora 18.00 – 14 iulie ora 21.00 
Rezolvare contestații: 14 iulie ora 21.00 – 15 iulie ora 21.00 
Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva 
confirmării locului: 16 iulie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă licență în original: 17 – 21 între orele 
09.00 – 15.00
Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului: 21 iulie ora 18.00
Depunere contestații: 21 iulie ora 18.00 – 21 iulie ora 21.00 
Rezolvare contestații: 21 iulie ora 21.00 – 22 iulie ora 21.00 
Afișare liste finale candidați admiși: 23 iulie ora 16.00

SESIUNEA II – SEPTEMBRIE 2021
ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Înscrieri: 13 septembrie ora 09.00 - 16 septembrie ora 15.00 (program 
depunere diplomă bacalaureat 09.00 – 15.00)
Examen competențe lingvistice: 16 septembrie ora 09.00
Concurs admitere: 16 septembrie ora 11.00 – 17.00
Afișare liste de provizorii de candidați admiși: 16 septembrie ora 18.00
Depunere contestații: 16 septembrie ora 18.00 – 16 septembrie ora 21.00 
Rezolvare contestații: 16 septembrie ora 21.00 – 17 septembrie  
ora 21.00 
Afișare liste de candidați admiși: 18 septembrie ora 18.00

utcb.ro/studiaza/master/admitere
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REPARTIZAREA LOCURILOR  
PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Nr. 
Crt Facultatea Domeniul de 

studii

Denumirea programului 
de studii universitare de 

masterat

Locuri BUGET 
(Granturi de studii 
finanțate de Min. 

Educației)

Locuri 
TAXĂ TOTAL

1.

CONSTRUCȚII 
CIVILE 
INDUSTRIALE ȘI 
AGRICOLE

Inginerie civilă și 
instalații 

Inginerie structurală 

146 94 240

2. Ingineria clădirilor

3.
Proiectarea construcţiilor 
civile şi industriale în zone 
seismice 

4.
Tehnologia şi 
managementul lucrărilor de 
construcţii 

5. Dezvoltarea urbană şi 
regională 

6.

Inginerie şi 
management

Managementul proiectelor 
în construcţii 

7.

Reprezentare digitală 
și managementul 
informațiilor în construcții 
(BIM)

8.

INGINERIE A 
INSTALAȚIILOR

Inginerie civilă și 
instalații 

Eficienţa energetică a 
instalaţiilor din clădiri 

77 73 150

9.
Eficienţa energetică a 
instalaţiilor din clădiri 
(Franceză)

10.
Tehnologii performante 
pentru protecţia mediului 
urban 

11. Energie, confort şi 
dezvoltare durabilă

12.
Ingineria sistemelor de 
Securitate la incendiu și de 
securitate fizică în clădiri

13.

HIDROTEHNICĂ Inginerie civilă și 
instalații 

Inginerie geotehnică

57 43 100
14. Inginerie hidraulică

15. Inginerie hidraulică și 
protecția mediului

16. Dezvoltare durabilă

Nr. 
Crt Facultatea Domeniul de 

studii

Denumirea programului 
de studii universitare de 

masterat

Locuri BUGET 
(Granturi de studii 
finanțate de Min. 

Educației)

Locuri 
TAXĂ TOTAL

17.
CĂI FERATE, 
DRUMURI ȘI 
PODURI

Inginerie civilă și 
instalații

Poduri şi tuneluri 

57 23 8018. Ingineria infrastructurii 
transporturilor

19, Infrastructuri durabile de 
transport

20.

GEODEZIE Inginerie 
geodezică

Planificare spațială și GIS 
pentru dezvoltare durabilă 

32 43 7521. Geomatică

22.
Sisteme informaționale 
în cadastru și publicitate 
imobiliară

23.

UTILAJ 
TEHNOLOGIC

Inginerie 
mecanică

Sisteme mecanice 
avansate

32 43 7524.

Echipamente pentru 
dezafectarea/ demolarea 
construcţiilor şi reciclarea 
materialelor 

25.
Managementul și 
gestionarea situațiilor de 
urgență

26.

INGINERIE ÎN 
LIMBI STRĂINE

Inginerie civilă și 
instalații

Inginerie structurală 
(Engleză)

20 60 8027. Inginerie structurală 
(Franceză)

28. Ingineria și știința mediului 
acvatic (Engleză)

29. Filologie Traducere și interpretare 
specializată 22 28 50

30.
DEPARTAMENT 
PENTRU 
PREGĂTIREA 
PERSONALULUI 
DIDACTIC

Ştiinţe ale 
educaţiei 

Management educaţional 

97 53 150
31. Management si consiliere 

educaţională

32.
Inginerie civilă și 
inst./Științe ale 
educației

Tehnologii didactice 
asistate de calculator 
(interdisciplinar)

TOTAL 540 460 1000

utcb.ro/studiaza/master/admitere
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PROGRAME DE STUDII MASTER
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, 
INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
 Inginerie structurală
 Ingineria clădirilor
 Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice
 Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții
 Dezvoltarea urbană și regională
 Managementul proiectelor în construcții

FACULTATEA DE INGINERIE A 
INSTALAȚIILOR
 Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri
 Energie, confort și dezvoltare durabilă
 Tehnologii performante pentru protecția mediului urban
 Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri în Franceză

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
 Inginerie hidraulică
 Inginerie geotehnică
 Dezvoltare durabilă
 Inginerie hidraulică și protecția mediului

FACULTATEA DE CĂI FERATE,  
DRUMURI ȘI PODURI
 Poduri și tuneluri
 Ingineria infrastructurii transporturilor
 Infrastructuri durabile de transport

FACULTATEA DE GEODEZIE
 Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă
 Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară
 Geomatică

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE
 Inginerie structurală în Franceză
 Inginerie structurală în Engleză
  Ingineria și știința mediului acvatic/Aquatic Environment Engineering 

and Science (în limba Engleză)
 Traducere și interpretare specializată

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC
  Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și 

reciclarea materialelor
  Managementul și gestionarea situațiilor de urgență
  Sisteme mecanice avansate

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC
  Management educațional
  Management și consiliere educațională
  Tehnologii asistate de calculator

utcb.ro/studiaza/master/admitere
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ

• Inginerie structurală 
• Ingineria clădirilor
• Proiectarea construcţiilor civile şi 

industriale în zone seismice  
• Tehnologia şi managementul lucrărilor de 

construcţii 
• Dezvoltarea urbană şi regională 
• Managementul proiectelor în construcţii 
• Reprezentare digitală și managementul 

informațiilor în construcții (BIM)

146 94

9#clădimeducație

https://civile.utcb.ro/vreau-sa-devin-student/de-ce-sa-studiezi-la-fccia/?_ga=2.193153709.10052689.1623048807-1241187072.1623048807


utcb.ro/studiaza/master/admitere

MASTER INGINERIE STRUCTURALĂ (IS)
Masterul de Inginerie Structurală are ca obiect transmiterea de 
competențe privind proiectarea structurilor pentru construcții folosind o 
gamă largă de metode și soluții software de analiză și proiectare. 
Acest program de master, ce este inspirat din oferta educațională 
a celor mai renumite departamente de inginerie civilă din lume, se 
adresează absolvenților facultăților de inginerie civilă, indiferent 
de programul de studiu urmat, care doresc să urmeze o carieră de 
proiectant, consultant sau expert în domeniul ingineriei civile. 
Absolvenții din alte domenii de inginerie cum este, de exemplu, 
ingineria mecanică pot urma acest program de master pentru lărgirea 
orizonturilor și implicarea în ingineria civilă. 
Curriculumul masterului IS cuprinde cursuri privind structura clădirilor, 
podurilor sau barajelor și cursuri de analiză structurală avansată. 
Într-o perioadă în care industria construcțiilor națională și europeană 
crește constant de la an la an, masterul IS permite specializarea 
inginerilor pentru locuri de muncă atractive. Ingineria structurală este o 
ramură a ingineriei civile deosebit de căutată pe plan internațional.

MASTER INGINERIA CLĂDIRILOR (IC)
Programul de studii universitare de masterat Ingineria Clădirilor 
răspunde cerințelor si exigentelor pieței de construcții, si pregătește 
inginerii licențiați astfel încât sa aibă o calificare superioară si sa poată 
activa in domeniul învățământului, cercetării, expertizării si proiectării 
structurilor de construcții. 
În același timp programul de studii de masterat Ingineria Clădirilor se 
refera, cu prioritate, la concepția si proiectarea integrată a clădirilor 
civile, industriale si agricole, asigurând absolvenților cunoștințe 
complexe si complete referitoare la toate exigențele fundamentale 
la care trebuie să răspundă orice clădire în cadrul conceptului de 
„dezvoltare” durabilă, concept care stă la baza dezvoltării societății 
omenești in secolul XXI.
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MASTER PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR 
CIVILE ȘI INDUSTRIALE ÎN ZONE SEISMICE 
(PCCIZS)
În ultimii 20 de ani cutremurul a fost hazardul natural care a cauzat 
cele mai multe victime și cele mai mari pierderi economice pe plan 
mondial. România este o țară cu risc seismic ridicat, iar Bucureștiul 
este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic generat de 
aglomerația urbană și fondul construit vechi vulnerabil seismic. 
Competențele transmise în cadrul acestui program de master privind 
proiectarea și reabilitarea seismică a clădirilor sunt în acord cu cele 
mai noi dezvoltări din domeniul ingineriei seismice de pe  
plan mondial. 
PCCIZS este unul dintre puținele programe de master din Uniunea 
Europeană care se adresează strict problematicii protecției clădirilor la 
cutremur. 
Masterul PCCIZS se adresează cu precădere inginerilor cu activitate în 
domeniul ingineriei structurilor pentru construcții. 
Creșterea masivă a industriei construcțiilor pe plan național și 
european din ultimii ani face ca cererea de ingineri constructori să 
depășească cu mult oferta universităților europene. 

MASTER TEHNOLOGIA ȘI MANAGEMENTUL 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII (TMLC)
Programul de studii universitare de masterat Tehnologia si 
Managementul Lucrărilor de Construcții răspunde cerințelor si 
exigentelor pieței de construcții si in același timp pregătește inginerii 
licențiați astfel încât să aibă o calificare superioară și să poată activa 
în special în domeniul execuției lucrărilor de construcții, învățământului 
și managementului proiectelor.

Programul de studii are următoarele scopuri: 
• să producă absolvenți capabili de a își dezvolta o cariera în 

execuția lucrărilor de construcții; 
• să furnizeze fundamentele înțelegerii aspectelor majore ale 

execuției lucrărilor de construcții; 
• să dezvolte înțelegerea aplicării cunoștințelor în practica în mod 

economic, cu respectarea mediului; 
• să furnizeze cunoștințe avansate de inginerie tehnologica în 

construcții, necesare experților tehnici, cercetătorilor, viitorilor 
doctoranzi si cadre didactice; 

• să dezvolte noi arii de învățare ca răspuns la progresele științifice, 
tehnologiilor moderne și la nevoile pieței.

11#clădimeducație
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MASTER DEZVOLTARE URBANĂ ȘI 
REGIONALĂ (DUR)
DUR este master profesional, deschis inginerilor, arhitecților, 
economiștilor, geografilor sau absolvenților altor specializări 
complementare. 
Scopul acestui master este să dezvolte competențe pentru procesul 
de planificare, proiectare, implementare și exploatare a proiectelor 
complexe de dezvoltare urbană și regională.  
Planul de învățământ și fișele disciplinelor urmează tendințele actuale 
internaționale din UE, SUA, Canada, Japonia. 
Absolvenții DUR au competențele necesare elaborării documentațiilor 
de obținere a finanțării și implementării proiectelor de infrastructură 
urbană și regională: clădiri, construcții industriale, drumuri, sisteme de 
alimentare cu apă și canalizare etc. 
Masterul DUR este recunoscut de Registrul Urbaniștilor din România 
fiind corelat cu cerințele pieței muncii. 
Toți absolvenții DUR sunt angajați în domeniul studiilor, în sectorul 
public sau privat, în cadrul firmelor de proiectare, execuție sau 
consultanță. 

MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR  
ÎN CONSTRUCȚII (MPC)
Extrem de căutată și plină de satisfacții și provocări, profesiunea de 
Manager de Proiect în Construcții implică îngemănarea de competențe 
tehnice, contextuale și comportamentale pe care participanții la 
cursurile incluse în cadrul programului de master Managementul 
Proiectelor în Construcții le acumulează și le dezvoltă pe parcursul 
celor patru semestre. 
În urma obținerii din partea Asociației Internaționale de Managementul 
Proiectelor - IPMA a certificării IPMA Registered Education 
Programme, cursurile de Master în Managementul Proiectelor în 
Construcții oferite de Universitatea Tehnică de Construcții București au 
căpătat recunoașterea calității, fiind singurul program de master din 
țară recunoscut prin calitatea și conținutul său la nivel internațional. 
Absolvenții programului de studii de master au în acest fel deschisă 
calea spre certificarea internațională apreciată în întreaga lume ca un 
standard pentru măsurarea cunoștințelor și aplicarea principiilor de 
management al proiectelor în construcții. 
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ

• Eficienţa energetică a instalaţiilor  
din clădiri 

• Tehnologii performante pentru protecţia 
mediului urban 

• Energie, confort şi dezvoltare durabilă
• Ingineria sistemelor de Securitate la 

incendiu și de securitate fizică în clădiri
• Eficienţa energetică a instalaţiilor  

din clădiri (Franceză)

77 73

13#clădimeducație

utcb.ro/studiaza/master/admitere

https://instalatii.utcb.ro/vreau-sa-devin-student/de-ce-sa-studiezi-la-fii/?_ga=2.193153709.10052689.1623048807-1241187072.1623048807


utcb.ro/studiaza/master/admitere

MASTER EFICIENȚA ENERGETICĂ A 
INSTALAȚIILOR ÎN CLĂDIRI (EEIC)
Masterul “Eficiența Energetică a Instalațiilor în Clădiri”, EEIC oferă 
inginerului licențiat competențele necesare la rezolvarea problemelor 
actuale din domeniul optimizării performanței energetice și reducerii 
consumurilor de energie la sistemele de instalații din clădiri. 
Pe parcursul celor doi ani de studii teoretice și practice inginerul va 
parcurge domenii precum: 
• Termodinamica tehnică avansată (Termogazodinamica, 

Termodinamica ireversibilă cu viteză finită, Sisteme energetice 
neconvenționale), 

• Mecanica fluidelor (Turbulență, CFD), 
• Modelarea și simularea funcționarii sistemelor de  

instalații din clădiri, 
• Confortul și calitatea aerului în clădiri, 
• Tehnici de achiziție și prelucrare a datelor, 
• Expertiză, audit si certificare energetică a clădirilor, 
• Inspecția instalațiilor interioare, 
• Managementul energetic al instalațiilor din clădiri – sisteme BMS, 

Concepția clădirilor pasive.

Absolventul acestui Master poate deveni: 
• Inspector pentru instalații de încălzire și aer condiționat, 
• Consultant în energetica clădirilor, 
• Specialist în managementul energetic al instalațiilor din clădiri.

MASTER TEHNOLOGII PERFORMANTE 
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI URBAN 
(TPPMU)
Masterul “Tehnologii Performante pentru Protecția Mediului Urban”, 
TPPMU asigură inginerului licențiat dobândirea competențelor 
necesare rezolvării problemelor actuale din domeniul protecției 
mediului în zonele urbane. 
Pe parcursul celor doi ani de studii teoretice și practice inginerul va 
asimila cunoștințe din domenii precum: 
• Termodinamica tehnică avansată (Termogazodinamică, 

Termodinamică ireversibilă cu viteză finită, Sisteme  
energetice neconvenționale), 

• Mecanica fluidelor (Turbulență, CFD), 
• Electrotehnică avansată (Electrotehnică teoretică,  

Rețele electrice în regim tranzitoriu și nesinusoidal), 
• Tehnici de achiziție și prelucrare a datelor, 
• Monitorizarea calității mediului urban, 
• Gestiunea deșeurilor urbane, 
• Utilizarea agenților ecologici în instalații frigorifice performante,
• Captarea și conversia energiei vântului și valurilor, 
• Reducerea emisiilor, 
• Concepția clădirilor cu impact redus asupra mediului, 
• Gestiunea resurselor de apă în mediul urban, 
• Întocmirea de master planuri și studii de fezabilitate pentru 

programele de protecția mediului.

Absolventul acestui Master poate deveni: 
• Expert pentru studii de impact, 
• Expert pentru managementul deșeurilor urbane, 
• Expert pentru utilizarea energiilor provenind din resurse 

regenerabile în instalații, 
• Consultant în energetica clădirilor și proiectarea instalațiilor 

termice cu eficiență ridicată și impact redus asupra mediului, 
• Specialist în managementul protecției mediului urban.

14 #inginerconstructor



MASTER ENERGIE, CONFORT ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (ECDD)

Masterul “Energie, Confort și Dezvoltare Durabilă”, ECDD furnizează 
inginerului licențiat competențele necesare la întocmirea și 
optimizarea bilanțurilor sistemelor termo și electro energetice, a 
asigurării și monitorizării calității energiei electrice precum și la 
proiectarea și gestionarea sistemelor de instalații pentru asigurarea 
confortului, protecției si dezvoltării durabile în aplicații speciale. 
Pe parcursul celor doi ani de studii teoretice și practice inginerul va 
parcurge discipline precum: 
• Termodinamica tehnică avansată  

(Termogazodinamica, Termodinamica ireversibilă cu viteză finită,  
Sisteme energetice neconvenționale), 

• Mecanica fluidelor aplicată (Turbulență, Transportul  
poluanților, CFD), 

• Electrotehnica avansată (Electrotehnica teoretică,  
Rețele electrice în regim tranzitoriu și nesinusoidal), 

• Tehnici de achiziție și prelucrare a datelor,  
calitatea energiei electrice, 

• Încălzirea și răcirea prin radiație, 

• Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de mare și foarte 
mare putere, 

• Climatizarea spațiilor industriale și cu destinații speciale, Instalații 
pentru fluide speciale, 

• Sisteme performante pentru producerea energiei termice, 
• Domotica, imotica și managementul sistemelor de instalații, 
• Instalații pentru protecția la incendiu.

Absolventul acestui Master va putea performa în domenii ca: 
• Gestionarea consumurilor de energie electrică și termică la 

nivel de consumator administrativ, industrial sau terțiar, 
• Conducerea și asistarea sistemelor de supraveghere și 

comandă (tip BMS) aferente instalațiilor la nivel  
de consummator, 

• Proiectarea și executarea de sisteme de transmitere de 
informații (cablare structurată TVCI, control acces,  
avertizare efracție, avertizare semnalizare incendiu etc.), 

• Consultant pentru energetica clădirilor.

15#clădimeducație
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MASTER EFFICACITE ENERGETIQUE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BATIMENT

Le mastère “Efficacité énergétique des installations techniques 
du bâtiment”, EEIC ajoute aux compétences des ingénieurs après 
cycle 1 d’étude (licence), des connaissances approfondies dans les 
principaux domaines de recherche développés dans notre Faculté: 
l’énergétique des bâtiments, le confort dans les ambiances intérieures,  
le comportement des systèmes technique des bâtiments (ventilation, 
chauffage, refrigération, conditionement de l’air, installations 
électriques, éclairage, installations sanitaires, la gestion automatique, 
l’acoustique, la pollution de l’atmosphère et les systèmes de filtration,  
les sources renouvelables d’énergie).
A la fin du mastère les étudiants peuvent facilement développer une 
carrière dans la recherche fondamentale (modélisation et simulation 
numérique) ou dans la recherche expérimentale - domaine du génie 
civil, activités devenues très demandées bien également pour les 
ingénieurs de projet, les ingénieurs d’inspection et les experts. 

Les compétences pratiques obtenues permettent aussi de  
mieux travailler en montage d’installations, en conception  
(pour les systèmes de tous les degrés de complexité) ou en 
exploitation des systèmes modernes d’installations et dans les 
activités d’expertise technique.
La connaissance approfondie du fonctionnement des systèmes 
d’installations offre la possibilité d’évaluer les systèmes existants, 
d’anticiper le comportement des bâtiments et leurs systèmes et aussi 
de réaliser leur utilisation efficace. 
La simulation numérique réalisée avec des outils informatiques 
performants et aussi la recherche expérimentale développée 
notamment autour des laboratoires mobiles non invasive de grande 
qualité assure l’apprentissage de ces techniques  
d’étude de point.
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ

• Inginerie hidraulică
• Dezvoltare durabilă 
• Inginerie hidraulică și protecția mediului
• Inginerie geotehnică

57 43
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MASTER INGINERIE HIDRAULICĂ 
Masteratul de Inginerie Hidraulică reprezintă o specializare curentă atât în 
universitățile europene, cât și în cele americane. 
El oferă posibilitatea pregătirii de specialiști cu o înaltă calificare într-
un domeniu de larg interes privind execuția și exploatarea lucrărilor 
hidrotehnice, a stațiilor de tratare a apei brute și epurare a apelor uzate, 
sistemelor de distribuție a apei și de canalizare, gestiunea calitativă a 
resurselor de apă, generarea viiturilor, măsuri structurale și nestructurale 
de management al riscului la inundații atât la nivel de bazin hidrografic, 
cât și în zonele urbane. 
Spre deosebire de ciclul I, de licență, la care accentul se pune în special 
pe asimilarea de cunoștințe fundamentale, în cadrul ciclului II, de master, 
atenția se îndreaptă către dezvoltarea aptitudinilor de a rezolva probleme 
concrete, atât la nivel de execuție cât și de exploatare. 

MASTER DEZVOLTARE DURABILĂ
Masteratul de Dezvoltare Durabilă vizează pregătirea studenților în 
domeniul ingineriei și protecției mediului. 
Sunt vizați toți factorii de mediu cu accent pe factorii de mediu - 
apă, aer, sol, precum si problemele legate de gestiunea deșeurilor și 
managementul situațiilor de risc. 
Masterul explorează interacțiunea dintre mediu și societate,  
subliniind importanța durabilității în contextul unei societăți aflată în  
dezvoltare rapidă.
Programul de studii formează specialiști pentru domeniile: 
• ingineria mediului, 
• managementul durabil al resurselor, 
• remedierea zonelor contaminate, 
• epurarea apelor uzate industriale și gestiunea nămolurilor 

rezultate din epurare, 
• eroziunea solului și managementul sedimentelor, 
• managementul deșeurilor urbane și industriale.

MASTER INGINERIE HIDRAULICĂ ȘI  
PROTECȚIA MEDIULUI
Masteratul de Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului îmbină pe de o 
parte definitivarea pregătirii specialiștilor în domeniul gospodăririi apelor 
cu preocuparea pentru protecția mediului. 
Studenții capătă cunoștințe temeinice despre gestiunea calitativă și 
cantitativă a resursei de apă, asupra măsurilor structurale și nestructurale 
de management al riscului la inundații, despreprincipalele produse 
software dedicate abordării acestor probleme și aplicarea  modelării 
matematice a fenomenelor ce apar atât în bazine hidrografice cât  
și în zone urbane. 
Toată pregătirea se face ținând cont de impactul intervențiilor omului 
asupra mediului, vizând cei trei factori de mediu fundamentali – apă, aer, 
sol. Masterul constituie o bază solidă pentru viitoare studii doctorale  
sau de cercetare.

MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ
Masterul de Inginerie Geotehnică acoperă o paletă largă de activități 
specifice, obligatorii pentru lucrările de construcții: investigarea masivelor 
de pământ pe teren și în laborator, modelarea prin calcul a terenului 
de fundare și a interacțiunii teren – structură, verificarea stabilității la 
alunecare a masivelor de pământ, proiectare și execuție pentru lucrări 
inginerești civile, industriale, hidrotehnice, de drumuri, poduri și tuneluri. 
Ingineria Geotehnică este un domeniu complex al Ingineriei Civile în care 
se îmbină activități de: proiectare – metode moderne de calcul, execuție 
– tehnologii moderne, cercetare – laborator, calcul, verificări în situ – 
monitorizare.
Masterul de Inginerie Geotehnică oferă perspective de carieră în 
proiectare, consultanță, execuție pentru lucrări de fundații de suprafață 
și de adâncime, excavații, epuismente și sprijiniri, utlizarea materialelor 
geosintetice, îmbunătățirea terenului de fundare;  verificator si expert 
tehnic atestat Af.
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ

• Poduri și tuneluri
• Ingineria infrastructurii transporturilor
• Infrastructuri durabile de transport

57 23
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MASTER INGINERIA 
INFRASTRUSTRUCTURII 
TRANSPORTURILOR (IIT) 
Masterul “Ingineria Infrastructurii Transporturilor” îsi propune să ofere 
studenților posibilitatea de a studia discipline aplicate, inovatoare 
pentru formularea, verificarea și realizarea unor soluții inginerești 
eficiente, bazate pe gândire critică și constructivă în domeniul 
construcției de drumuri și căi ferate. 
Acest program se concentrează pe dezvoltarea unei înțelegeri solide a 
conceptelor, tehnicilor și problemelor fundamentale. 
Absolvenții acestui program de pregătire vor beneficia de informații 
necesare proiectării, managementului și execuției infrastructurilor 
rutiere și de căi ferate. 
Scopul acestui program de studiu este acela de a permite 
absolvenților să preia roluri principale în planificarea, evaluarea, 
proiectarea, construirea, întreținerea și exploatarea infrastructurii de 
transport, componenta cheie în cadrul economiei naționale. 
Acest program de master va oferi absolvenților săi competențe  
la nivel internațional precum și o valoare excelentă în viitor,  
atât în cercetare și industrie.

MASTER PODURI ŞI TUNELURI (PT)
Programul de studii universitare de master „Poduri şi tuneluri” este un 
program de tip profesional care asigură completarea competențelor 
dobandite în cadrul programelor de studii de licență din domeniul 
ingineriei civile, specializarea infrastructura transporturilor. 

Programul de master „Poduri şi tuneluri” asigură competența de 
nivel 7 pe Cadrul Național al Calificărilor, se adresează studenților/
specialiștilor care vizează activități în domeniul proiectării, expertizării 
și execuției podurilor și tunelurilor.
Conținutul planului de învățământ este orientat pe aprofundarea unor 
cunoștințe din domeniul mecanicii structurilor, calculului și alcătuirea 
podurilor și tunelurilor și a tehnologiilor de execuție și întreținere.
Absolvenții programului de studii masterale vizează locuri de muncă 
în companii de proiectare, consultanță, execuție și administrarea 
lucrărilor de infrastructură rutieră și de cale ferată.
Acest master oferă absolvenților posibilitatea continuării pregătirii 
profesionale prin cilcul III – studii de doctorat, facilitând accesul către 
învățământ sau cercetare.

MASTER INFRASTRUCTURI DURABILE  
ÎN TRANSPORTURI (IDT)
Masterul “Infrastructuri durabile în transporturi” furnizează un mediu 
de învățare de înaltă calitate, pentru ca studenții să obțină cunoștințe 
fundamentale și de specialitate în domeniul ingineriei, în timp ce 
își dezvoltă abilitățile în gândirea critică, comunicare, învățare și 
conducere. 
La nivelul programului de studiu sunt oferite oportunități pentru 
studenți de a desfășura activități de cercetare fundamentală și 
aplicată, care contribuie la dezvoltarea societății prin avansarea 
principiilor și practicilor de inginerie durabilă. Programul de studiu 
va oferi, de asemenea, o experiență de bază valoroasă pentru cei 
care doresc să intre în gestionarea infrastructurii de transport sau să 
înceapă să urmeze o carieră în cercetare și dezvoltare.
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ

• Sisteme informaționale în cadastru și 
publicitate imobiliară

• Geomatică
• Planificare spațială și GIS pentru 

dezvoltare durabilă

32 43
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MASTER PLANIFICARE SPATIALĂ ŞI 
GIS PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
(PSGISDD)
Programul de studii Planificare spatială şi GIS pentru dezvoltare 
durabilă (PSGISDD) are misiunea de a oferi o pregătire complexă, 
interdisciplinară şi cu dimensiune europeană în domeniul GIS, a 
planificării spațiale, de mediu şi a evaluării imobiliare pentru realizarea 
dezideratului „dezvoltare durabilă”. 
Este o calificare fundamentală pentru luarea deciziilor de dezvoltare 
a țării pe baza unor date reale, complete şi sigure privind suportul 
cartografic pe care se proiectează lucrările de infrastructură, investițiile 
în construcții, lucrări de utilitate publică, locuințe, utilități etc. 
Masteratul aduce elementele necesare dezvoltării infrastructurii 
naționale de informații spațiale (INIS), fiind necesar pentru 
implementarea directivei INSPIRE în România. 
Facultatea de Geodezie reia în acest mod tradiția care a existat în 
anii ’70 în actuala locație din Bulevardul Lacul Tei 122-124, când a 
funcționat specializarea „Sistematizare Teritorială”. 
Pregătirea specifică se referă la modelarea geospațială, reprezentarea 
2D, 3D și analiza informațiilor în GIS, conținutul hărților, imaginilor de 
teledetecție, documentațiilor de urbanism, planurilor cadastrale şi a 
altor seturi de informații conținute de geoportalurile de date spațiale.

MASTER SISTEME INFORMATIONALE ÎN 
CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
Programul de studii Sisteme informationale în cadastru şi publicitate 
imobiliară (SICPI) răspunde cerințelor privind identificarea, măsurarea, 
descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi 
reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale. 
Aceste activități tehnice sunt necesare pentru cartea funciară, care 
cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierea referitoare la drepturile 

reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la 
raporturile juridice care au legătură cu imobilele. 
Absolvenții SICPI pot activa în sectorul public, în cadrul ANCPI, OCPI, 
CNC, administrației locale, sau în sectorul privat, în cadrul firmelor de 
profil sau ca persoane fizice autorizate, care pot executa lucrări de 
specialitate în domeniul cadastrului, cartografiei şi geodeziei, în urma 
susținerii unui examen. 
Este o calificare indispensabilă dezoltării țării, având în vedere faptul 
că numai 25% din proprietățile imobiliare din România sunt înregistrate 
în sistemul integrat e-Terra3, care constituie baza reală pentru 
evaluarea, impozitarea şi garantarea proprietăţilor.

MASTER GEOMATICĂ
Programul de studii Geomatică răspunde cerințelor pieței, planul de 
învățământ fiind în concordanță cu programele similare din alte țări cu 
traditie în domeniul geodeziei. 
Masteratul este axat pe achiziţia datelor spaţiale cu tehnici noi, pe 
prelucrări riguroase ale măsurătorilor, pe observații în domeniul 
industrial şi pe reprezentări digitale ale teritoriului. 
Este un masterat orientat pe utilizarea tehnologiilor novatoare 
de măsurare, prelucrare şi analiză a datelor geospațiale, oferind 
oportunități de cercetare. 
Calificarea continuă pregătirea de la nivelul de licență la un  
nivel ridicat de cunoaştere. 
Prin comparație cu țările avansate în acest domeniu, România nu are 
încă un personal de înaltă calificare, de exemplu, să fim reprezentați 
în organisme internaționale, în grupuri tehnice de lucru, ca experți. 
Informațiile cu o poziție spațială asociată sunt indispensabile pentru 
luarea deciziilor, iar geomatica utilizează o gamă largă de instrumente 
avansate tehnologic, cum sunt stațiile totale digitale, echipamentee 
GPS, sistemele LiDAR, dronele, sistemele de scanare laser, imaginile 
digitale aeriene, aplicațiile GIS etc.
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ
• Inginerie structurală în limba Engleză
• Inginerie structurală în limba Franceză
• Ingineria și știința mediului acvatic 

(Engleză)

20 60

• Traducere și interpretare specializată 
(Domeniul: Filologie)

22 28
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MASTER “INGINERIE 
STRUCTURALĂ” ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
(MASTER OF STRUCTURAL 
ENGINERING) 
Pornind de la exemplul masterelor similare internaționale, 
planul de învățământ (acreditat în 2013) oferă un 
supliment de cunoștințe teoretice (dinamică, seismologie 
inginerească și inginerie seismică, procese aleatoare, 
hazard, vulnerabilitate și risc, analiza neliniară) și de 
cunoștințe avansate specifice (beton precomprimat, 
structuri compozite, pt. construcții speciale,  hidrotehnice, 
pt. clădiri înalte, poduri, ingineria vântului, reabilitare 
seismică), acoperind o gamă largă de tipologii structurale 
de construcții.  Studenții beneficiază de cursuri ținute de 
profesori din străinătate, de un mediu multinațional și 
multicultural alături de colegi străini și de studenți Erasmus 
și de acordul de dublă-diplomă semnat cu Univ. din Liège 
special pentru masterele FILS. Absolvenții beneficiază 
de oportunități sporite de angajare  în cadrul firmelor 
multinaționale, al firmelor cu activitate de outsourcing 
și al celor cu activitate internațională din România, și de 
angajare în străinătate.

MASTER “INGINERIE 
STRUCTURALĂ” ÎN LIMBA 
FRANCEZĂ  (MASTER INGÉNIERIE 
DES STRUCTURES)
Pornind de la exemple similare internaționale, planul 
de învățământ (acreditat în 2013) oferă un supliment 
de cunoștințe teoretice (dinamică, seismologie 
inginerească, inginerie seismică, procese aleatoare, hazard, 
vulnerabilitate și risc, analiza neliniară) și de cunoștințe 

specifice (beton precomprimat, structuri compozite, 
pt. construcții speciale,  hidrotehnice, pt. clădiri înalte, 
poduri, ingineria vântului, reabilitare seismică).  Studenții 
beneficiază de cursuri cu profesori străini francofoni, de 
un mediu multicultural alături de colegi francofoni și de 
studenți francezi Erasmus, de o bogată viată studențească 
francofonă și de acorduri de dublă-diplomă (cu Ecole des 
Ponts ParisTech, cu grupul universităților INSA și mai 
ales cel cu Univ. Liège special pentru masterele FILS). 
Absolvenții beneficiază de oportunități sporite de angajare 
în cadrul firmelor multinaționale, al celor de outsourcing 
și al celor cu activitate internaționala din România, și de 
angajare în străinătate. 

MASTER INGINERIA ȘI ȘTIINȚA 
MEDIILOR ACVATICE (AQUATIC 
ENVIRONMENT ENGINEERING AND 
SCIENCE)
Programul de Master în limba Engleză Aquatic 
environments engineering and science se adresează 
unui spectru larg de domenii legate de apă (hidrologie, 
hidrogeologie, ecosistemele acvatice, ape urbane și altele) 
importante atât în România precum și în diferite țări 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare.
Obiectivul general al programului este de a instrui 
profesioniști și oameni de știință care să contribuie 
eficient la dezvoltarea și gestionarea resurselor de apă. 
Furnizarea unei cantități adecvate de apă curată nu 
este doar o necesitate de bază, ci este un aspect de 
securitate națională și internațională atunci când se ia în 
considerare dimensiunea strategică a acestei resurse. 
Dezvoltarea economică și socială în contextul protecției 
mediului și a schimbărilor climatice nu poate fi realizată 
fără o gestionare prudentă a resursei de apă. Provocarea 

strategică pentru viitor este de a asigura cantități de apă 
adecvate și de calitate pentru a răspunde nevoilor umane 
și de mediu. Acest program de master internațional, 
complementar programelor existente în prezent al 
Universității Tehnice de Construții București, oferă 
educație universitară multidisciplinară și de înaltă calitate 
în domeniul ingineriei resurselor de apă. Studenții sunt 
instruiți cu abilități tehnice și manageriale astfel încat să: 
(i) planifice, proiecteze, opereze și gestioneze proiecte de 
resurse de apă; 
(ii) să poată oferi consultanță și sprijin autorităților 
în procesul de luare a deciziilor care îmbunătățesc 
funcționarea și reutilizarea în condiții de siguranță a apelor 
uzate și distribuirea și conservarea corectă a resurselor de 
apă locale, regionale și globale.

MASTER TRADUCERE ȘI 
INTERPRETARE SPECIALIZATĂ
Masterul se adresează licențiaților din orice domeniu 
(traducere și/sau interpretare, filologie, limbi moderne, 
dar și inginerie, drept, științe umane, medicină, jurnalism 
etc.) care sunt interesați de o specializare în traducere non 
literară, cu condiția cunoașterii a 2 limbi străine. Masterul 
oferă posibilități extinse de carieră prin specializări în 
traducere neliterară (tehnică și juridică) sau specializată 
pentru domenii publice  (un domeniu de actualitate și unic 
în oferta educațională), oferă posibilitatea de a opta pentru 
un parcurs orientat spre traducere sau spre interpretare, 
permițand valorificarea competențelor în limbile  de lucru 
engleză, franceză, germană și spaniolă.  Calitățile principale 
pe care masterul le dezvoltă sunt deschiderea interculturală 
și flexibilitatea, esențiale pentru competitivitate  pe piața 
internă și internațională de muncă. Studenții dobândesc 
sau își consolidează capacități de mediere culturală și de 
comunicare interpersonală și publică.
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 SPECIALIZĂRI
LOCURI

BUGET TAXĂ

• Echipamente pentru dezafectarea/
demolarea construcțiilor și reciclarea 
materialelor

• Sisteme mecanice avansate

32 43
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MASTER ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 
PENTRU DEZAFECTAREA/DEMOLAREA 
CONSTRUCŢIILOR ŞI RECICLAREA 
MATERIALELOR
Misiunea principală a acestei direcţii de master de aprofundare este 
de a forma specialişti în domeniul utilajelor tehnologice  
pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea  
materialelor rezultate. 
Absolvenții acestui program de master pot desfășura activități 
complexe privind exploatarea și managementul echipamentelor 
tehnologice specifice.

MASTER SISTEME MECANICE AVANSATE
Dezideratul principal al acestui master de aprofundare este 
deprinderea proiectării proceselor tehnologice și a echipamentelor 
necesare realizării unor structuri specifice sistemelor mecanice 
avansate cu aplicabilitate la mașinile de construcții. 
Pe parcursul celor patru semestre de activitate, informațiile dobândite 
baleiază simultan mai multe sectoare de activitate din domeniul 
ingineriei mecanice.
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