
gabriela.lisa@academic.tuiasi.ro

Pledoarie pentru profesiile
de



INGINERII: profesionistii rezolvarii problemelor



Abilităţi necesare

• să poată alege metodele şi formulele
matematice corecte pentru a rezolva o
problemă;

• să poată organiza informaţiile;

• să perceapă rapid atunci când ceva este
greşit sau pare a fi greşit;

• să combine informaţii diverse pentru a
formula reguli generale şi concluzii;



Aptitudini necesare
• să utilizeze reguli şi metode ştiinţifice

pentru a rezolva diverse probleme;

• să utilizeze logica şi raţiunea pentru a
identifica soluţii alternative;

• să identifice problemele complexe şi să
dezvolte opţiuni de implementare a
soluţiilor;

• să analizeze şi să găsească cele mai 
potrivite soluţii considerând costurile şi 
beneficiile;



• inginerie şi tehnologie chimică;

• matematică, fizică, biochimie;

• ştiinţa materialelor şi tehnologia informaţiei;

• despre mediul înconjurător, economie, management şi
siguranţă în exploatare.
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Motivaţii
• realizează experimente științifice interesante, cu cele mai

recente dezvoltări din tehnica de calcul și instalații pilot
performante;

• sunt angajați într-o gamă largă de întreprinderi;

• au multe oportunități de carieră;

• salarii atractive.



Domenii de activitate 

• Industria alimentară; 

• Industria produselor farmaceutice și cosmetice;

• Industria chimică organică;

• Industria petrochimică și carbochimică;

• Industria chimică anorganică;

• Industria materialelor de construcții;

• Protecție anticorosivă și decorativă a materialelor (din 
industria auto și aeronautică);

• Industria materialelor și produselor plastice;

• Industria celulozei și hârtiei



Domeniide activitate 

• controlul poluării, reciclarea şi eliminarea
deşeurilor;

• proiectarea şi coordonearea activităţilor de
implementare a soluţiilor pentru
prevenirea, controlarea şi remedierea
efectelor negative ale activităţii umane
asupra mediului inconjurator;



Domeniide activitate 

• monitorizarea datelor, analiza informaţiilor şi pregatirea
rapoartelor şi planurilor pentru a rezolva problemele
economice şi de afaceri;

• dezvoltarea de modele de analiză, care explică şi
prognozează comportamentul economic.



Inginerii creează o lume mai bună

• lucrează pentru îmbunătățirea

calității vieții oamenilor;

• majoritatea produselor folosite de oameni au
nevoie de ingineri chimişti pentru a le produce;

• inginerii chimişti ajută să se pună capăt înfometării,
bolilor şi sărăciei;

• lucrează pentru a salva mediul înconjurător prin
dezvoltarea de tehnologii alternative de combatere
a ploilor acide, a poluării şi a efectului de seră.



Posibilităţi de angajare

https://fabricatinro.ro/pirreli/
https://fabricatinro.ro/anvelope-michelin-formula-1/


Mulțumesc pentru atenția acordată!

Mulțumesc Bogdan pentru animațiile din 
prezentare!

Bogdan Donose 
absolvent 2001



1. Să devină ... este dorinţa majorităţii absolvenţilor de liceu.

2. ..... este pasiunea participanţilor la concursul de astăzi.

3. Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului devin...

4. Anul acesta s-a desfăşurat a ... ediţie a concursului.

5. Subiectele primite în cadrul concursului au fost .....

6. “Scoala cea mai buna e aceea in care inveti inainte de toate a ..... Nicolae Iorga

7. Prenumele academicianului în memoria căruia a fost organizat concursul la care aţi participat.

8. Participanţii la concurs primesc ....


