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PLEDOARIE 

pentru Ştiinţa şi Ingineria Mediului  
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

NIVEL LICENŢĂ 

. 

 

Responsabili: 

Domeniul Ştiinţa mediului: Lect.dr.ing. Brişan Nicoleta 

Domeniul Ingineria mediului: Prof.dr. ing. Roşu Cristina 



 4 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 



 6 

 

 



 7 

 

ALAPAKÉPZÉS 
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NIVEL MASTER 

Responsabili: 

Master Evaluarea riscului şi securitatea mediului: 

Prof.dr.ing. Ozunu Alexandru 

Master Gestiunea şi protecţia mediului:  

Conf.dr. Muntean Liviu 

Master Calitatea mediului şi surse energetice: 

Conf.dr. Bocoș-Bințințan Victor 

Master Dezvoltarea  Sustenabila si Managementul 

Mediului, în limba engleză—prof.dr.ing.Ozunu 

Alexandru. 

Master Ingineria Valorificarii Deseurilor—

prof.dr.ing.Rosu Cristina 

http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/master/ERSM%20master.php
http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/master/ERSM%20master.php
http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/master/GPM%20master.php
http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/master/GPM%20master.php
http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/master/CMSE%20master.php
http://enviro.ubbcluj.ro/studenti/master/CMSE%20master.php
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NIVEL DOCTORAT 
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,  
 

 

Specificitatea cercetării de mediu Prof. dr. Călin Baciu 

Evaluarea riscului, vulnerabilităţii şi crizele de mediu Prof. dr. Alexandru Ozunu 

Radioecologie Prof. dr. Constantin Cosma 

Magnetismul terestru şi mediile de viaţă Prof. dr. Dumitru Ristoiu 

Paleoclimatologia mediilor de viaţă Prof. dr. Vlad Codrea 

Evaluarea riscului asupra stării de sănătate în relaţie cu 

factorii de mediu 

Prof. dr. Eugen Gurzău 
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PRACTICA PROFESIONALĂ  A STUDENŢILOR LA  FACULTATEA DE ŞTIINŢA 

ŞI INGINERIA MEDIULUI  

1.  Necesitatea şi importanţa practicii      

profesionale a studenţilor 

 
 

 

 

 

2. Strategia de implementare a 
practicii profesionale 



 15 

 

3. Obiectivele generale şi specifice ale 
practicii de specialitate: 
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4. Cum se se desfăşoară stagiile de 
practică profesională? 

5. Avantajele practicii profesionale 
mixte  
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Stagiile de practică realizate itinerant şi în parteneriat cu agenţii economici şi 

cu instituţiile de resort oferă un cadru generos de implicare activă şi de influenţare a 

formării profesionale pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului. 
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CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ  

 

Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazat pe 

Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) reprezintă o unitate de cercetare, înfiinţat în 

cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin 

transformarea prin includere a Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor 

CCMD. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE al ISUMADECIP constă în: 

A. Activităţi de cercetare-dezvoltare derulate prin: 

a) planul naţional pentru cercetare dezvoltare şi inovare şi alte programe finanţate la 

nivel naţional finanţate din fonduri de la buget; 

b) planurile şi strategiile pentru cercetare ale universităţii, facultăţii precum precum şi 

proiectele si programele proprii  

c) colaborări cu companii industriale sau instituţii româneşti sau internaţionale; 

d) colaborări cu alte structuri de cercetare, universităţi, centre de pregătire, interne sau 

internaţionale; 

e) colaborări cu asociaţii profesionale şi ONG –uri ; 

f) alte activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate cu persoane fizice sau juridice;  

g) programe internaţionale; 

h) fonduri europene. 

În cadrul acestor programe, activitatea de bază a Institutului respectă 

strategia de cercetare ştiinţifică a UBB şi constă în cercetare fundamentală şi cercetare 

aplicativă în domeniul dezvoltării şi promovării de informaţii, cunoştinţe, servicii în 

domeniul specific de activitate. 

B. Activităţi conexe: 

a) asistenţă de specialitate în managementul dezastrelor şi sustenabilităţii; 

b) asistenţă tehnică în implementarea rezultatelor cercetării; 
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c) 

mediu şi analize de impact; 

e) integrarea în activităţile de învăţământ postuniversitar, etc. 

f) activităţi de formare şi specializare profesională în domeniile proprii de activitate, 

pregătire profesională la nivel universitar, postuniversitar, doctorat şi post-doc, pregătire 

şi specializare în domeniile de competenţă, activităţi didactice la solicitarea entităţilor 

cu activitate specifică domeniului; 

C. Activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate, în cooperare cu 

unităţi similare din ţară şi străinătate. 

D. Activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii ca: 

a) Reviste ştiinţifice; 

b) Studii, rapoarte de cercetare, culegeri si anale; 
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practica 

 

 

pentru l
o 
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e) studii de 

studenţilor şi asigurarea 

documentării acestora în domeniile de competenţă; 

d) 

studii şi 

analize de risc, identificarea riscurilor, etc.; 
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dispersie a 

Rezultatele activităţii ştiinţifice a personalului Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în 

perioada 2002-2016 (conform înregistrărilor din Baza de date a cercetării UBB): 

Carti publicate la edituri recunoscute international 2 

Capitole publicate la edituri recunoscute international 10 

Studii publicate la edituri recunoscute international 16 

Carti publicate la alte edituri internationale 1 

Capitole publicate la alte edituri internationale 8 

Studii publicate la alte edituri internationale 1 

Carti publicate la edituri recunoscute CNCSIS 67 

Capitole publicate la edituri recunoscute CNCSIS 20 

Studii publicate la edituri recunoscute CNCSIS 31 

Carti publicate la alte edituri romanesti 4 

Capitole publicate la alte edituri romanesti 4 

Studii publicate la alte edituri romanesti 2 

Articole publicate in reviste recunoscute ISI 421 

Lucrari publicate in reviste indexate BDI 334 

Lucrari publicate in reviste neindexate BDI 25 

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS 355 

Articole publicate in alte reviste nationale 89 

Lucrari publicate in conferinte stiintifice cotate ISI 52 

Lucrari publicate in conferinte stiintifice organizate de societati profesionale internationale 9 

Lucrari publicate in conferinte stiintifice indexate BDI 104 

Lucrari publicate in conferinte stiintifice neindexate BDI 197 

Lucrari publicate in conferinte stiintifice nationale 98 

Volume coordonate internationale 6 

Volume coordonate nationale 19 

Brevete 10 

Proiecte nationale 49 

Contracte nationale 11 

Proiecte internationale 16 

Contracte internationale 9 

Proiecte de fonduri structurale 12 

Contracte de fonduri structurale 1 

Manifestari internationale 3 

Directori centre cercetare coordonate 1 

Premii 45 

Reprezentari in academii/organizatii 10 

Reprezentari in sfera publica 4 

Profesuri 11 

Conferinte stiintifice invitate 20 

Membru in colective editoriale internationale 14 

Membru in colective editoriale nationale 10 

Referent in colective editoriale internationale 49 
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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PUBLICAŢII PERIODICE  

Membru in colective editoriale nationale 10 

Referent in colective editoriale internationale 49 

Referent in colective editoriale nationale 6 

Membru in comitete de organizare a conferintelor internationale 35 

Membru in comitete de organizare a conferintelor internationale 24 

Participari proiecte nationale 141 

Participari proiecte internationale 37 

Participari contracte nationale 45 

Participari contracte internationale 34 

Comisii doctorale 63 
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PARTENERIATE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE  

 

poluanţilor în factori de  
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CADRE DIDACTICE 

 

Prof.dr. Călin BACIU 

Prof.dr.ing. Alexandru OZUNU 

Prof.dr.ing. Cristina ROŞU 

Prof. asoc.dr. Dumitru RISTOIU 

Conf.dr. Liviu MUNTEAN 

Conf.dr. Nicoleta BRIȘAN 

Conf.dr. Victor BOCOŞ-BINŢINŢAN 

Conf. dr. Alida GABOR 

Conf. dr. Delia GLIGOR 

Conf.dr. Dana MALSCHI 

Conf.dr. Radu MIHĂIESCU 

 Lector dr. Nicolae AJTAI 

Lector dr. Noémi ANTAL 

Lector dr. Mircea ANTON 

Lector dr. Viorel ARGHIUŞ 

Lector dr. Nicolae BACIU 

Lector dr. Sabin BĂDĂRĂU 

Şef lucrări dr. Ramona BĂLC 

Lector dr. Róbert BEGY 

Lector dr. Simion BELDEAN-GALEA 

Lector dr. László BERKESY 

Lector dr. Daniela CIORBĂ 

Şef lucrări dr. ing. Dan COSTIN 

Lector dr. Tiberius DICU 

Șef lucrări dr. Cristian MALOŞ 

Şef lucrări dr. ing. Dorin MANCIULA 

Lector dr. ing. Cristina MODOI 

Lector dr. Mălina PETRESCU-MAG 

Şef lucrări dr. Kinga-Olga RETI 

Şef lucrări dr. Gheorghe ROŞIAN 

Lector dr. ing. Zoltán TÖRÖK 

Şef lucrări dr. Melinda VIGH 

Șef lucrări dr. Eliana SEVIANU 

Sef lucrari Macicasan Vlad 

  

CERCETĂTORI 

CS III dr. Camelia BOTEZAN 

CS III dr. Lucrina ȘTEFĂNESCU 

CS III dr. Horaţiu ŞTEFĂNIE 


