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Ingineria Substanțelor Anorganice 

și Protecția Mediului



Ce este 
ISAPM și cine 
suntem noi?

Ce conține 
programul de 

studii?

De ce să alegi 
ISAPM? 

Întrebări la care 
urmează să aflați 

răspunsurile în 
continuare



Ce este ISAPM?

• OBIECTIV PRINCIPAL:
Formarea profesională superioară, prin dobândirea cunoștințelor

solicitate de piața forței de muncă în domeniul ingineriei chimice anorganice 
și protecției mediului, în concordanță cu stadiul economic actual și bazată pe
principiile dezvoltării durabile.

SINGURA specializare din Facultate care oferă o DUBLĂ 

ORIENTARE absolvenților

Inginerie 
chimică Protecția 

mediului



- Cine gestionează această specializare?
- Departamentul CAICAM

(Chimie Aplicată și Ingineria Produselor Anorganice și a Mediului)



Articole publicate la nivel de UPT în reviste ISI, 

comparație 2018 vs. 2017



- Cum se realizeză acest lucru?
- Prin resursa umană și infrastructură

Laboratoare TEHNOLOGII CONVENTIONALE/AVANSATE APLICATE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Prof. Dr. ing.

Petru Negrea

(Profesor Bologna)

Conf. Dr. ing.

Adina Negrea

(Profesor Bologna)

Ș.L.Dr. ing.

Mihaela Ciopec

(Profesor Bologna)

Ș.L. Dr. ing.

Giannin Moșoarcă

Conf. Dr. ing.

Marius Gheju



Resursa umană și infrastructură

Prof. Dr. ing.

Rodica Pode

Ș.L. Dr. ing.

Ioan Ursoiu

Laboratoare TEHNOLOGII CONVENTIONALE/AVANSATE APLICATE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI (continuare)

Prof. Dr. ing.

Florica Manea

Director departament

Ș.L. Dr. ing.

Laura Cocheci

Ș.L. Dr. ing.

Aniela Pop

Ș.L. Dr. ing.

Lavinia Lupa

Ș.L. Dr. ing.

Raluca Vodă

Laboratoare TEHNOLOGII ELECTROCHIMICE ŞI FOTOCATALITICE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI

Grant UPT pentru dotare 

laborator didactic, obținut în 

2019 (locul I în competiție!)



Resursa umană și infrastructură

Laboratoare ELECTROCHIMIE, COROZIUNE, PROCESE ELECTROCHIMICE, SURSE DE ENERGIE

Prof. Dr. ing.

Nicolae Vaszilcsin Conf. Dr. ing.

Andreea Kellenberger
Ș.L. Dr. ing.

Mircea Dan

Conf. Dr. ing.

Narcis Duțeanu



Resursa umană și infrastructură

Laboratoare CHIMIA FIZICĂ A STĂRII SOLIDE, ȘTIINȚA MATERIALELOR, SINTEZA, PROCESAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR OXIDICE

Prof. Dr. ing.

Cornelia Păcurariu
Conf. Dr. ing.

Robert Ianoș

Conf. Dr. ing.

Radu Lazău

Ș.L. Dr. ing.

Marius Jurca

Ș.L. Dr. ing.

Cosmin Vancea



ISAPM – Plan de învățământ
(anii de studiu III și IV)

Discipline 

obligatorii

Discipline

opționale

• Transfer termic și Transfer de masă

• Bazele tehnologiei chimice

• Cinetică chimică și Chimie fizică aplicată

• Automatizarea proceselor chimice

• Optimizarea proceselor chimice

• Procese electrochimice

• Tehnologia substanțelor anorganice

• Protecția mediului

• Reactoare în industria chimică

• Management și Marketing

• Comunicare
Competențe ...

• Tehnologia pigmenților anorganici

• Chimia fizică a stării solide

• Cristalografie

• Tehnologii de epurare a apelor uzate

• Utilaje în industria chimică anorganică

• Coroziune și protecție anticorozivă

• Tehnologii de tratare a apei

• Controlul calitătii factorilor de mediu  

• Nanomateriale

• Lianți anorganici

www.chim.upt.ro

https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/117-ingineria-substantelor-anorganice-si-protectia-mediului-isapm


ISAPM – Plan de învățământ
(anii de studiu III și IV)

Competențe ...

• Tehnologia produselor ceramice și vitroase

• Mineralogie

• Structura și proprietățile solidelor

• Procesarea deșeurilor din industria chimică

• Instalații termotehnologice în industria 

chimică

• Surse electrochimice de putere

• Instalații de tratare a apei

• Hazard și risc chimic

• Materiale compozite

• Produse anorganice speciale

Discipline

opționale

Elaborare proiect de diplomă

www.chim.upt.ro

https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/117-ingineria-substantelor-anorganice-si-protectia-mediului-isapm


▪ Capacitatea de a înțelege, analiza și conduce un proces tehnologic în industriile de 

profil;

▪ Capacitatea de a dimensiona un echipament tehnologic sub coordonare;

▪ Capacitatea de a exploata echipamente și procese în domenii specifice;

▪ Capacitatea de a obține și testa un produs sau material anorganic sau compozit;

▪ Controlul calității materiilor prime și al produselor la nivelul secțiilor de 

producție;

▪ Aplicarea principiilor de management și marketing în cadrul  societăților 

economice;

▪ Aplicarea unor proceduri sau protocoale experimentale de obținere, testare, 

caracterizare, depozitare, transport sau utilizare a produselor în concordanță cu 

legislația existentă;

▪ Implementarea și finalizarea unui teme de cercetare sub coordonare.

Competențe

www.chim.upt.ro

https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/117-ingineria-substantelor-anorganice-si-protectia-mediului-isapm


❖ Aplicații în domeniul tehnologiilor anorganice de bază



❖ Aplicații în domeniul materialelor oxidice și nanomaterialelor



❖ Aplicații în domeniul protecției mediului



❖ Aplicații în domeniul tehnologiilor anorganice specifice



De ce să alegi ISAPM?

SINGURA specializare din Facultate care vă oferă o dublă orientare: IC și PM

Oportunități certe de angajare în companii puternice

Cursuri și activități practice atractive și actualizate, conținut conectat la realitățile curente 
din industrie și cercetare

Tematică de cercetare pentru lucrarea de diplomă interesantă și actuală

Laboratoare dotate 

Cadre didactice bine pregătite și pasionate de domeniul lor de activitate

Oportunități de cercetare suplimentară



Centre de cercetare in domeniul ingineriei subsatntelor anorganice si protectiei mediului

❖ Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile

❖ Centrul de cercetare pentru Materiale Anorganice și 

Energii Alternative

❖ Centrul de cercetare pentru Știința și Ingineria 

Mediului



Iulia, 

Bratislava - Slovacia

Cristina & Zvezdana, 

Gelsenkirchen - Germania

Beatrix, 

Hanau –

Germania 

(Heraeus)

Mobilități internaționale Erasmus

Melinda și Oana, 

Turcia



Excursie de studiu la 

Budapesta - Statia de epurare 

Organica Water

(Mai 2019)



Heraeus  Romania S.R.L.

Practică la parteneri



▪ Unități economice (industrie, servicii etc.) – producție, 

cercetare, calitate, management, marketing în diverse domenii

▪ Universități și institute de cercetare-dezvoltare – cercetare;

▪ Firme de consultanță și audit în domeniul calității și a mediului

– consultanță, expertiză, audit;

▪ Instituții ale statului (primării, agenții de protecția mediului, 

DSV, ISP, Garda de mediu, etc.)

Perspective de angajare



Dezvoltare profesională

Plan de învățământ

după  4 ani

Lucrare de Diplomă

Inginer chimist + 

inginer de mediu

Post doc

Doctorat

Master
Industrie/ Cercetare/ 

Educație

11 conducători de 

doctorat în Inginerie 

Chimică și Ingineria 

Mediului



Vă mulțumesc pentru 

atenție! 


