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Universitatea Valahia din Targoviste oferă condiții sociale adecvate (cămine, cantine, club, 
baze sportive, etc.) iar în prezent cursurile la Programul de Studii Ingineria şi Protecţia Mediului 
în Agricultură se desfăşoară în noul campus universitar cu laboratoare şi amfiteatre moderne. 
Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realiz-area în condiții optime a misiunii sale: 
învățământ și cer-cetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, 
integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.  

Ca răspuns la o cerere tot mai mare pentru specialişti în domeniul protecţiei mediului, Departa-
mentul Ingineria Mediului gestionează un program de studii acreditat în domeniul Ingineriei 
Mediului care a fost înfiinţat începând cu anul 1998. Cei 4 ani de studii pun accentul pe un ca-
racter interdisciplinar bazat pe un plan de învăţământ acordat la nivel national şi internaţional cu 
discipline moderne care să permită studenților să aprecieze obiectiv complexitatea cerințelor  
prezente şi viitoare ale societății, precum și identificarea şi aplicarea unor soluții eficiente 
problemelor de mediu cu care se confruntă la diferite scări spaţiotemporale .  

Misiunea Departamentului Ingineria Mediului este de a pregăti specialişti pentru următoarele 
sectoare de activitate: consultanţă, proiectarea și dezvoltarea proceselor, echipamentelor si 
tehnologiilor pentru controlul, managementul și remedierea calității apelor, solului și aerului; 
bilanț de mediu și evaluarea impactului lucrărilor inginerești asupra mediului; monitorizare 
integrată și asigurarea conformității cu legislația de mediu; învățământ și cercetare.  

VREI SĂ ÎNVEŢI CUM SĂ PROTEJEZI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR? 

Contact: Departamentul Ingineria Mediului 
Adresa: Campus UVT (lângă DEDEMAN, Targoviste) 

Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, 130004 
Contact: Telefon:  0769 076 854

E-mail: monitorizaremediu@yahoo.com 
Site: https://fimsa.valahia.ro 

https://www.facebook.com/valahia.fimsa.ro  
Persoană de contact: Prof. dr. ing. Nicolae PETRESCU 

Director Departament: Prof. dr. ing. Daniel DUNEA 

Domeniul 
INGINERIA 
MEDIULUI 

Universitatea Valahia din Târgovişte 
Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor 

Departamentul Ingineria Mediului 
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Universitatea Valahia din Târgovişte 
Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor 

Departamentul Ingineria Mediului 

Programul de studii, iniţiat în anul 1998 şi acreditat în anul 2003, vizează formarea de spe-
cialişti în scopul conservării, amenajării şi sistematizării ecologice a teritoriului agricol.  
Importanţa Domeniului Ingineria Mediului provine 
din posibilităţile oferite absolvenţilor de a găsi opor-
tunităţi de angajare în sectoare care vizează calitatea 
mediului şi implicit a vieţii, asigurându-le în princi-
pal, următoarele calificări:  

 Ingineri de mediu;

 Inspectori în instituții de protecție a mediului;

 Cercetători în institute de profil;

 Cadre didactice în învăţământul liceal şi universitar;

 Responsabili de protecţia mediului în cadrul agenţilor economici.

PROGRAMUL DE STUDII ESTE ACREDITAT!PROGRAMUL DE STUDII ESTE ACREDITAT!PROGRAMUL DE STUDII ESTE ACREDITAT!   

Motivația de a fi student la Universitatea Valahia? 
1. Condiţii moderne de studiu cu amfiteatre, laboratoare şi biblioteci moderne în 
noul Campus din Aleea Sinaia nr. 13, Târgovişte. 
2. Condiţii de cazare moderne - 6 cămine studențești, asigurând un număr de peste
1000 de locuri de cazare cu standard de confort ridicat (3 stele) . 
3. Clubul studenţilor pentru activităţi culturale şi de divertisment; Bază sportivă
pentru întreţinerea stării de sănătate. 
4. Taxe de școlarizare și cheltuieli de trai/transport scăzut - Menținând standardele
academice, avem unul dintre cele mai mici niveluri de taxe din ROMÂNIA. 

5. Municipiul Târgovişte este situat aproape de Bucureşti (80 km) şi de zona mon-
tană (de exemplu Sinaia 64 km) - ideal pentru călătorii, sporturi de iarnă, etc. 

6. Municipiul Târgovişte este unul dintre cele mai sigure oraşe din România.
7. Municipiul Târgovişte este un centru istoric şi cultural important al Munteniei
cu numeroase obiective turistice şi muzee - Curtea Domnească, Turnul Chindiei etc. 

Grad de încredere ridicat 
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Motivația de a studia în domeniul Ingineriei Mediului? 
1. Vei deţine o diplomă în Domeniul Ingineriei Mediului recunoscută în Uniunea Europeană - 
4 ani de studii: 

Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură (IPMA) 
(Licenţă)  

2. Cadrele didactice care predau în cadrul Programului deţin titlul de doctor în ştiinţe şi
au o experienţă academică relevantă. 

3. Universitatea Valahia a obţinut Grad ridicat de încredere, calificativ acordat de către
Consiliul ARACIS—Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
4. Programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură vizează formarea
absolvenţilor, ingineri de mediu capabili să profeseze în domeniul ingineresc specific, al admi-
nistraţiei locale sau centrale sau în domeniul academic, care să-şi demonstreze excelenţa şi 
inovaţia în rezolvarea problemelor de mediu, în proiectarea şi luarea deciziilor în actualul con-
text social şi global şi să dezvolte o atitudine de lider în practica profesională asociată protecţiei 
mediului şi conservării resurselor. 

5. Asigurarea unor competenţe profesionale specifice domeniului:
- Identificarea și localizarea problemelor specifice de mediu și definirea dependențelor și inter-
acțiunilor cu factorii naturali și antropici; 
- Explicarea mecanismelor și proceselor care determină poluarea naturală și antropică; 
- Descrierea și aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor practice pentru determinarea stării 
calității mediului; 
- Analiza soluțiilor tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea și eliminarea poluării; 
- Coordonarea activităților și proceselor tehnologice pe baza procedurilor tehnice în vigoare 
- Însușirea și utilizarea terminologiei specifice inginerești în conexiune cu terminologia multi-
disciplinară specifică domeniului Ingineria Mediului. 

6. Studiile de licenţă pot fi continuate cu un program de Master ACREDITAT în Domeniul
Ingineriei Mediului gestionat de către Departamentul Ingineria Mediului - 2 ani de studii: 

Sisteme de Control şi Evaluare a Calităţii Mediului 
(Master) 

7. Posibilitatea de a participa în cadrul programului de mobilităţi ERASMUS+: în fiecare an
studenţii IPMA au posibilitatea de a opta pentru aproximativ 8 locuri la universităţile partenere: 
University of Perugia (Italia), University of Molise (Italia), University Bretagne of Brest 
(Franţa),  University of Thessaly (Grecia) şi a studia pe durata unui semestru. 

PREZENTARE MULTIMEDIA A FACULTĂŢII 
https://www.facebook.com/valahia.fimsa.ro/videos?ref=page_internal 



SUNT STUDENT LA INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
ÎN AGRICULTURĂ LA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE! CE TREBUIE SĂ ȘTIU? 

Unde găsesc informații actualizate? 

Pagina dedicată studenților pe site-ul Universității Valahia din 

Târgoviște 

https://www.valahia.ro/ro/studenti  

Site-ul Facultății: https://fimsa.valahia.ro/  

Există un grup de facebook al facultății? 

Da, accesează aici: https://ro-ro.facebook.com/valahia.fimsa.ro/ 

Cum se desfășoară procesul educational? 

Predarea, în primul semestru, precum și în al doilea se desfășoară pe 

parcursul a 14 săptămâni (cursuri, seminarii și lucrări practice,) 

Urmează examene la materiile (numite Discipline) care au forma de evaluare 

distribuită.  

Sesiunea de examene durează 3 săptămâni. 

Se vine la facultate doar în ziua examenului. 

Disciplinele sunt cuprinse într-un Plan de învățământ specific Domeniului 

INGINERIA MEDIULUI pe care îl găsești aici: 

https://fimsa.valahia.ro/images/pdf/2021/programe/PI_IPMA_site.pdf  

Structura și conținutul disciplinelor (număr de ore alocate pentru studiu, 

număr de credite, modalități de evaluare  bibliografia obligatorie pentru curs 

și seminar/lucrări practice, etc.) formulate de cadrele didactice care predau la 

programul de studii pe care l-ai ales poate fi consultat aici: 

https://fimsa.valahia.ro/images/pdf/2021/programe/FD_IPMA_site.pdf  

Termeni frecvenți: 

FIMSA sau FMA – Facultatea de Ingineria Mediului și Știința 

Alimentelor 

LIM – codul programului de studii  

Contract de școlarizare – contractul pe care îl semnezi cu universitatea cu 

privire la drepturile și obligațiile ambelor părți pentru următorii 4 ani de 

studiu. 

Contract de studii – contractul în care se menționează totalitatea 

disciplinelor din anul curent de studii, iar în cazul unor restanțe pe care le-ai  

putea avea din anii precedenți acestea, vor fi în dreptul disciplinelor 

respective. Acest contract este completat în fiecare an de studii. 

Carnet de student – îl primești din primul an de studii certificând 

astfel calitatea de student al Universității Valahia din Târgoviște 

(UVT). Se poate folosi pentru a beneficia de diverse reduceri (muzee, 

spectacole, transport, etc.). În carnetul de student se vor trece notele 

obținute la examenele susținute. 

Tutore de an – este un cadru didactic desemnat pentru a va sprijini pe 

parcursul activității de student pentru soluționarea unor probleme și 

pentru a răspunde la diverse întrebări. Tutorele de an desemnat vă va 

întâmpina după de deschiderea festivă a anului universitar, la 

sediul FIMSA (Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, corp A, etajul 2, 

sala de curs A201). 

Reprezentant de an – este studentul pe care îl veți alege în mod 

democratic și are rolul de a vă reprezenta în fața corpului profesoral, 

Acesta va transmite către voi toate informațiile pe care le primește și 

care vă privesc, va păstra legătura cu profesorii și Secretariatul FIMSA 

și va posta diverse oportunități pentru voi pe grupurile de discuții. 

Platforma de e-learning a Universității Valahia – este o resursă 

informațională unde găsești cursurile și materialele suport la 

disciplinele din Planul de învățământ. Vei primi o cheie de acces 

pentru a te înscrie la disciplinele prevăzute în fiecare semestru. 

Pentru programul de studii IPMA, găsești cursurile aici: 

https://moodle.valahia.ro/course/index.php?categoryid=103  

Microsoft TEAMS – platforma agreată la nivelul Universității pentru 

a participa la cursurile on-line  

La începutul semestrului I din anul I, vei primi o adresă instituțională 

cu care vei accesa aceste resurse (Prenume.Nume@valahia.ro) 

Ghidurile minimale de utilizare se găsesc la: 

https://www.valahia.ro/ro/noutati/1128-ghid-minimal-utilizare 

Disciplinele cu care vei începe în anul I sunt accesibile pe platforma 

de e-learning aici: 

https://moodle.valahia.ro/course/index.php?categoryid=342  

https://www.valahia.ro/ro/studenti
https://fimsa.valahia.ro/
https://ro-ro.facebook.com/valahia.fimsa.ro/
https://fimsa.valahia.ro/images/pdf/2021/programe/PI_IPMA_site.pdf
https://fimsa.valahia.ro/images/pdf/2021/programe/FD_IPMA_site.pdf
https://moodle.valahia.ro/course/index.php?categoryid=103
https://www.valahia.ro/ro/noutati/1128-ghid-minimal-utilizare
https://moodle.valahia.ro/course/index.php?categoryid=342


SUNT STUDENT LA INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
ÎN AGRICULTURĂ LA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE! CE TREBUIE SĂ ȘTIU? 

Drepturile și obligațiile studentului sunt cuprinse în Regulamentul de 

Activitate Profesionala a Studentilor (RAPS) din UVT 

https://www.valahia.ro/ro/documente-studenti  

Vă recomandăm să consultați acest regulament care prezintă detaliat aspectele 

legate de activitatea specifică studenților. Dacă aveți neclarități, vă rugăm să 

vă adresați tutorelui de an, directorului de departament sau decanului FIMSA. 

Drepturile si intereselor tuturor studentilor din UVT sunt susținute de 

Liga Studentilor din Universitatea Valahia (L.S.U.V.). Datele de contact le 

găsești la:   

https://www.valahia.ro/ro/liga-studentilor 

Orarul este stabilit semestrial fiind afișat atât la avizier, cât și pe site-ul 

FIMSA (https://fimsa.valahia.ro/orare). Conținutul orarului vă va fi explicat 

de către tutorele de an (ce sunt cursurile, lucrările practice și seminariile, ce 

este săptămâna pară/impară, locația desfășurării activităților, etc).  

La începutul anului universitar orarul poate suferi modificări în primele 

săptămâni, deci este recomandat să îl consultați în permanent. 

Programarea examenelor 

Examenele se susțin în sesiune, la finalul activității didactice (14 săptămâni) 

și programul acestora este afișat aici 

https://fimsa.valahia.ro/programare-examene  

Examen – reprezintă modalitatea de evaluare a fiecărei discipline studiate și 

poate lua următoarele forme: examen scris, oral, proiect. Programarea 

examenelor se va face pe parcursul semestrului chiar de către voi și este 

obligatoriu ca între examene să fie minim 2 zile libere. 

Restanță – aceasta reprezintă nepromovarea unui examen (nota de minim 5) 

în sesiunea de examene. Ai posibilitatea de a susține încă o dată examenul în 

sesiunile de restanțe/refacere credite programate. Mai multe detalii vei primi 

de la tutorele de an. 

Măriri – acestea reprezintă modalitatea de a-ți mări nota la un examen dacă 

nu ești mulțumit de nota obținută în sesiune. 

Acestea au loc în sesiunea specifică fiecărui an universitar și este 

necesar să înaintezi o cerere la secretariatul facultății (dreptul la mărire 

este doar la 2 discipline din anul respectiv). 

Cum îți afli notele? 

În urma susținerii examenelor în sesiunea de examene, poți să afli 

notele de la cadrul didactic sau de pe sistemul informatic UMS 

(University Management System). 

UMS funcționează ca un catalog care conține date personale ale 

studentului și evidența activității lui școlare (notele și mediile obținute 

pe parcursul anilor de studiu).  

Accesarea acestuia se face prin intermediul unui cont pe care fiecare 

student îl are creat de către facultate cu un username și o parolă. Toate 

acestea îți vor fi prezentate la începutul anului universitar de către 

tutorele desemnat. 

Link-ul prin care vei putea accesa platforma este: 

https://ums.valahia.ro/ums/do/secure/inregistrare_user  

De ce să învăț să iau note mari? 

 pentru că vei acumula cunoștințe care îți vor fi de folos în viitoarea

meserie de inginer tehnolog pentru protecția mediului  pentru care

te pregătești,

 pentru că poți să obții un loc la buget și să-ți fie recunoscută munca

prin acordarea unei burse în funcție de medie (la finalul fiecărui an

universitar se vor face reclasificări în funcție de medie, astfel că

fiecare dintre voi are șansa să ajungă pe un loc bugetat dacă are o

medie mare).

Cum pot păstra legătura cu cadrele didactice? 

Fiecare cadru didactic are alocate 2 ore de consultații cu studenții. 

Astfel, la începutul fiecărui semestru va fi transmis programul de 

consultații al fiecărui cadru didactic, cu ziua, ora și sala programată. 

https://www.valahia.ro/ro/documente-studenti
https://www.valahia.ro/ro/liga-studentilor
https://fimsa.valahia.ro/orare
https://fimsa.valahia.ro/programare-examene
https://ums.valahia.ro/ums/do/secure/inregistrare_user



