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Domenii / Specializări de licență (4 ani):

Inginerie 
Chimică

Chimia şi Ingineria 
Substanţelor Organice, 

Petrochimie şi
Carbochimie (CISOPC) 

Ingineria Substanţelor 
Anorganice şi Protecţia 

Mediului (ISAPM)

Ingineria 
Mediului

Ingineria şi Protecția 
Mediului în Industrie 

(IPMI)

Ingineria 
Produselor 
Alimentare

Controlul și Expertiza 
Produselor Alimentare

(CEPA)



Sector bugetar

• Învățâmânt/ cercetare/ cultură
• Sănătate
• Apărare
• Justiție
• Servicii publice

• Întreprinderi de stat/regii de stat

Sector privat

• Companii

• Cabinete de consultanță
• Prestatori de servicii

• Organizații neguvernamentale 
(ONG)

Oportunități de angajare?

 unități de producere și comercializare de produse chimice cu utilizare în domeniile: chimic, biochimic,
petrochimic, farmaceutic, cosmetic, textil, auto, ceramic, sticlă, agricol, precum și în alte sectoare industriale;

 departamentele de mediu ale unităților de producție; unități de consultanță și servicii de mediu; firme de

colectare și reciclare deșeuri;
 unități de profil din industria alimentară (în producție sau în laborator); unități de consultanță pentru

implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare;

 instituții publice: primării, regii autonome apă – canal, agenţii de protecţia mediului, direcții sanitar
veterinare, oficii de protecția consumatorului;

 laboratoare de analiză și control;

 institute de cercetate și proiectare;

 învățământ preuniversitar.

TM - polul business-ului 
românesc alături de B și 

CJ



Fabricarea de piese si accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de autovehicule 



Domeniul Inginerie Chimică:

Cercetare științifică, 
dezvoltare și 

proiectare tehnologică 

Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, 

Petrochimie şi Carbochimie (CISOPC)

– competențe în:

Domeniul industriilor organice 

(petrochimie, coloranți, lacuri și 
vopsele, săpunuri și detergenți, 

farmaceutică, cosmetică)

Domeniul științei polimerilor 
(materiale plastice, cauciuc)

Interacțiuni cu domenii conexe 
(automotive, textile-pielărie, agricol)



Domeniul Inginerie Chimică:

Ingineria Substanţelor Anorganice şi
Protecţia Mediului (ISAPM)

– competențe în:

Domeniul industriilor anorganice 

(îngrășăminte, catalizatori și 
materiale, conversie și stocare de 

energie )

Domeniul științei și ingineriei 
materialelor oxidice (sticlă, materiale 

ceramice, materiale de construcții)

Domeniul protecției mediului
(legislatie de mediu, tehnologii

nepoluante, utilizarea eficientă a 
resurselor și economie circulară)

Interacțiuni cu domenii conexe 
(automotive, sisteme biologice, 

agricol)

Cercetare științifică, 
dezvoltare și 

proiectare tehnologică 



Companii partenere din industria chimică: 

Lacuri și vopseluri S.C. Azur S.A.

Analize medicamente STADA HEMOFARM SRL

Detergenți Dalli Production Romania SRL

Paste de lipit, pulberi metalice, 
plăcuțe electronice cu suport 
ceramic

Heraeus Romania SRL

Produse stomatologice Kulzer SRL 

Produse sanitare Mondial – Villeroy & Boch Group

Produse din sticlă, 
ceramică Apulum S.A.

Materiale de construcții AdePlast S.A., HeidelbergCement România S.A.

Analize medicale Bioclinica

Produse chimice de 
sinteză Oltchim S.A., Azomures S.A.



Domeniul Ingineria Produselor Alimentare:

Controlul și expertiza Produselor Alimentare (CEPA)

– competențe în:

Domeniul industriei alimentare (industria 
panificației și a produselor făinoase; 

industria cărnii; industria laptelui; industrii 
fermentative – bere, vin, alcool; industrii 

extractive – zahăr, uleiuri; extracte și 
aditivi)

Domeniul calității alimentare (metode de 
control analitic și biologic; sisteme de 

management a calității; securitate 
alimentară)

Interacțiuni cu domenii conexe (chimic, 
farmaceutic, analize medicale)

Cercetare științifică, 
dezvoltare și 

proiectare tehnologică 



Companii partenere din industria alimentară:

URSUS BREWERIES SA (cel mai mare producător de 
bere din Romănia);

Bere

Smithfield Prod SRL (locul 4 în topul companiilor din 
industria alimentară)Carne

Prospero SRL
Produse de 

panificație, patiserie 
și cofetărie

S.C. SIMULTAN S.R.L.Produse lactate

Cramele RecașVin

Coca-Cola HBC Romania; European DrinksBăuturi răcoritoare

Solina RomaniaIngrediente 
alimentare



Domeniul Ingineria Mediului:

Ingineria și Protecția Mediului în Industrie (IPMI)

– competențe în:

Domeniu protecția mediului în industrie: - strategii și politici

de mediu (lupta impotriva schimbărilor climatice; protecția și
gospodărirea apelor; poluarea atmosferei și poluarea fonică;
poluarea solului, biodiversitate etc); -management de mediu și
calitate (sistem de management de mediu și audit; eticheta ecologică
europenă; evalurea ciclului de viață a produsului etc); -economie

circulară (producție și consum durabil; utilizarea eficientă a
resurselor); -consultanță în protecția mediului (avize; acorduri;
autorizații integrate de mediu; reglementări/obligații de mediu etc)

Domeniul Ingineria mediului: -industrie durabilă (consum și
producție curată); -tehnologii ecologice (prevenirea poluării;
extractia și prelucrarea resurselor); -decarbonizarea și modernizarea

industriilor mari consumatoare de energie (oțel, ciment); -surse de

energie curata

Interacțiuni cu domenii conexe (chimic, automotive, agricol,
servicii)



Companii partenere din domeniul ingineriei 
mediului: 

Societăți comerciale cu 
activități având impact 
asupra mediului,

din domeniile: industrie, agricultură, 
comerț și servicii 

Servicii de 
alimentare cu apă și 
de canalizare

Aquatim S.A. 

ApaRegio Gorj S.A

Servicii de salubrizare RETIM Ecologic Service SA

Supercom SA

Incinerare deșeuri Pro Air Clean Ecologic S.A.

First Recycler SRL

Consultanță pe 
probleme de mediu Denkstatt România SRL

Activități de protecția 
mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj



CONCURS DE DOSARE

Media de admitere = Media la bacalaureat

bm 

Cifra de şcolarizare:

● INGINERIE CHIMICĂ: 55 locuri fără taxă
(30 locuri cu taxă)

● INGINERIA MEDIULUI: 35 locuri fără taxă
(20 locuri cu taxă)

● INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE:
35 locuri fără taxă

(30 locuri cu taxă)

Modalitate de admitere:





Vă așteptăm cu drag să vă alăturați familiei UPT!


