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SELECTIA STUDENTILOR DIN GRUPUL TINTA AL 

PROIECTULUI REGIOSIM 
 

In cadrul proiectului REGIOSIM – „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din 

domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele 

actuale ale pieţii muncii”, implementat de catre Departamentul de Ingineria si Managementul 

Mediului din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Universitatea Tehnica 

“Gheorghe Asachi” din Iasi, in calitate de partener are loc in lunile noiembrie şi decembrie 2014 

selecţia studentilor din cadrul specializarilor din domeniul INGINERIA MEDIULUI (programe de 

licenta si master) care vor face parte din grupul tinta al proiectului. 

 

Proiectul REGIOSIM are drept obiectiv cresterea calitatii programelor de studii din domeniul de 

studii Ingineria Mediului (IM), in vederea implementarii dezvoltarii durabile si imbunatatirea 

managementului universitar. Activitatile proiectului se concentreaza asupra dezvoltarii programelor 

de studii universitare din cadrul domeniului fundamental INGINERIA MEDIULUI (IM) si implică 

activitati directe cu studentii la acest domeniu de studiu pe fiecare ciclu de invatamant, licenta si 

masterat. 

 

In consecinta, toti studentii de la domeniul INGINERIA MEDIULUI din Facultatea de Inginerie 

Chimică şi Protecţia Mediului, indiferent de anul de studii si ciclul urmat sunt invitati să 

aplice pentru procesul de selectie a grupului ţinta pentru a putea beneficia de activităţile din 

cadrul proiectului: 

- Activitati de tutorat,  

- Burse de mobilitate externa, 

- Vizite de studiu. 

 

Pentru aceasta va invitam să consultaţi documentaţia procesului de selecţie care este disponibilă 

pe pagina de web a Facultatăţii (www.ch.tuiasi.ro) sau a proiectului (www.regiosim.ro) sau sa 

contactati expertii de monitorizare: 

 Sef lucr.dr.ing. Adela Buburuzan, adelahaleta@ch.tuiasi.ro, pentru studentii de la licenta 

 Asist.dr.ing. Daniela Gavrilescu, dcaile@ch.tuiasi.ro pentru studentii de la masterat. 
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