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Programul de master durează 2 ani și începe la 1 

octombrie 2013.

Admiterea se desfășoară în sesiunile iulie și septembrie 

2013.

Programul beneficiază de 50 de locuri bugetate.

Studenții programului de master au asigurată cazarea în 

campusul Universității și pot obține bursă de 

performanță.

Selecția candidaților se va face pe baza mediei de 

admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MT  

unde:

ML  =  media examenului de finalizare a studiilor 

universitare de licență;

MT =  media obținută la verificarea orală a 

cunoștințelor.

Companii în domeniul construcțiilor (proiectare 

structurală și tehnologică, lucrări de execuție în 

reabilitare, monitorizări ale comportării în timp).

Antreprenoriat în domeniu, cu asigurarea mana-

gementului de proiect în lucrări de reabilitarea 

construcțiilor.

Acces în asociații profesionale în domeniu, de control 

și verificare a calității lucrărilor de construcții, servicii 

ale autorităților locale și centrale.

Acces la obținerea ulterioară a unui atestat profesional 

în domeniul Rezistenței și Stabilității Construcțiilor .

Îți vei completa cunoștințele acumulate în anii de 

pregătire pentru a deveni inginer constructor. Vei putea 

privi structurile existente prin prisma unui specialist 

complet

Vei putea da răspunsuri imediate la situații problemă ale 

construcțiilor, plecând de la confortul higrotermic până 

la consolidarea structurală și punerea în siguranță în 

raport cu acțiunile extraordinare

Vei acumula cunoștințe noi privind modelarea 

construcțiilor, vei învăța să lucrezi cu noi programe de 

calcul și vei afla despre noile tehnologii din domeniu

Vei aborda și domeniul cercetării științifice, îți vei 

dezvolta și mai mult creativitatea, cu noi orizonturi de  

calificare tehnică

Și de ce nu, vei fi din nou student ...

Da, pentru că ceea ce ne înconjoară trebuie păstrat 

pentru urmașii noștri, care să se bucure, ca și noi, 

admirând creațiile înaintașilor 

Da, dacă vom considera construcțiile ca parte din 

viața noastră de zi cu zi, unde ne petrecem cea mai 

mare parte a timpului, fie că suntem la muncă, 

distracție sau cu familia

Da, pentru că fără un adăpost sigur nu putem 

supraviețui vicisitudinii naturii

 

Da, dacă vom găsi soluții noi de punere în siguranță 

a construcțiilor

De ce?

Și construcțiile îmbătrânesc ca orice din natură: 

ființă, plantă sau arbore. Cauzele îmbătrânirii sunt 

acțiunile din mediu care își pun amprenta asupra 

materialelor din care acestea sunt făcute. Mai 

există și alte cauze ale degradării construcțiilor: 

lipsa întreținerii și acțiunile care depășesc 

normalul zilnic, cum sunt alunecările de teren, 

inundațiile, vântul și cutremurele extraordinare.
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