
LICENTA 

 

Planeta suspină din cauza lacomiei oamenilor care au urâțit-o. Oamenii suspină la 
reacția dură a planetei. Nimic nu mai este cum a fost odată.Totul este murdar, apa, aerul, solul. 
Apa a devenit o problemă existențială acută, pentru o mare parte a omenirii, fie că produce 
dezastre, fie că lipsește. 

Aerul a devenit irespirabil în multe locații ale lumii. Pământul, păgubit de hainele sale, 
fie că o ia din loc – lăsând în urmă tristețe și uneori jale, fie că își pierde din prospețimea și 
tinerețea de odinioară – căpătînd riduri adânci, metamorfozându-se în dune călătoare din 
cauza lipsei de apă.  

Fenomenul digitalizării a cuprins tot globul, inclusiv transpunerea suprafeței Terrei, cu 
toate cele existente pe ea, în format grafic digital, urmărindu-se o reprezentare cât mai fidelă 
a realității. 

Ce-i de făcut? Există solutii? 

Sigur. 

Trebuie să intervenim profesionist și să oferim soluții, pentru ameliorarea fenomenelor 
extreme cu care ne confruntăm: inundații, secetă, alunecări de pământ, degradări de soluri, 
lipsa apei potabile în multe regiuni ale țării și lumii, să ținem pasul cu tendințele spre lumea 
digitală. 

Poți fi partenerul nostru în a găsi și oferi, soluții inteligente, provocărilor momentului, 
pentru o calitate mai bună a vieții. 

Numai aici găsești o îmbinare de specializări, care pot să colaboreze armonios în 
rezolvarea acestor provocări. 

 

Dacă vei alege specializarea ACH, atunci vei ști să proiectezi și să construiești obiective, 
care să acumuleze apa, să combată inundațiile, să purifice apa, să ducă apa la fiecare cetățean, 
să preia apa murdară, să o curețe și să o redea naturii, să gestioneze apa, să faciliteze 
transportul fluvial și maritim. 

O PROFESIE CARE POATE ÎNTOARCE APA DIN DRUM 

 sub deviza 

”FĂRĂ APĂ TOTUL ESTE PIERDUT. PREA MULTĂ APĂ DISTRUGE”. 

Deci? 



 

Dacă vei alege specializarea IFDR, atunci vei ști să proiectezi și să construiești obiective, 
care să preia apa acumulată și să o ducă pe terenurile agricole, să o distribuie, prin irigare, în 
perioadele secetoase, să elimine excesele de apă din zone umede, să combată degradarea 
terenurilor. 

O PROFESIA CARE DĂ SPERANȚĂ  sub deviza “TEREN MĂNOS ȘI APĂ=PROSPERITATE”.  

Este nevoie? 

 

Daca vei alege specializarea MTC, vei învăța să aduci spațiul fizic în spațiul digital, 
așezîndu-l la locul lui pe Terra. Astfel, vei pune, la dispoziția oamenilor, elementul care le 
asigură libertatea și anume proprietatea, precum și baza grafică a orientării în spațiu prin 
intermediul tehnologiei GPS. Produsele muncii tale vor fi suport pentru toate proiectele 
construcțiilor de orice fel și pentru majoritatea domeniilor de interes ale societății omenești.  

O PROFESIE LIBERALĂ sub deviza“NIMIC FĂRĂ MĂSURĂ, NIMIC FĂRĂ CONTROL”. 

 Nu-i interesant? 

 

Dacă vei alege specializarea IMPA, atunci vei ști să monitorizezi și să modelezi 
fenomenele hidro-meteorologiece, parametrii de calitate ai apei și solului, să oferi soluții de 
proiectare și să colaborezi,cu specialiștii celorlalte specializări din facultate, în găsirea unor 
soluții optime la fenomenele monitorizate. Vei contribui astfel la creșterea calității mediului 
înconjurător și a vieții tuturor. Ce minunat! 

O PROFESIE ECO sub deviza“SUNTEM CEI CARE VEGHEAZĂ CA NATURA SĂ NE 
ZÂMBEASCĂ MEREU”. 

 E puțin lucru? 

 

 

 

 

 

 

 


