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FACULTATEA DE INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN BRĂILA 
 

Scurt istoric  
 

În anul 1990 se înfiinţează la Brăila  - Facultatea de Inginerie Brăila ca unul din cele 16 
nuclee universitare dezvoltate de Universitatea “Dunărea de Jos” - Galaţi în oraşul Galaţi şi prima 
extindere a universităţii în alt oraş.  

Facultatea preia coordonarea academică şi administrativă a secţiei de subingineri seral ce 
şi-a început activitatea la Brăila din anul 1974 sub coordonarea Facultăţii de Mecanică Galaţi şi a 
catedrelor de specialitate ale universităţii. În anul 1990, odată cu dezvoltarea învăţământului de zi, 
învăţământul seral a intrat în lichidare, ultima promoţie finalizând studiile în anul 1994.  

Facultatea şi-a început activitatea cu două catedre de specialitate care funcţionau la Brăila, 
Catedra de Ştiinţe Fundamentale şi Umaniste (SFU) şi Catedra de Tehnologii Mecanice, Electrice şi 
Metalurgice (TMEM). Facultatea a funcţionat cu această structură până în anul 1997/1998 când a 
fost reorganizată pe criterii noi ce trebuiau să servească noilor specializări înfiinţate, autorizate şi 
acreditate, după cum urmează: 

1997-1998 - Inginerie tehnologică şi mecanizare  în construcţii (ITMC) şi Utilaje 
tehnologice pentru industria celulozei şi hârtiei( UTICH); 

1998-1999 – Ingineria şi managementul lucrărilor de construcții (IMLC) şi Ingieneria 
sistemelor biotehnice şi  ecologice (ISBE) ;  

1999- 2000 –Agricultură  
Tot în anul univ. 1999 – 2000 se înfiinţează – învătământul de scurtă durată - Colegiul de 

Institutori – filiala Brăila cu doua specializări – Institutori Limba engleză și Institutori Limba 
franceză. 
 Prin Hotărârea de Guvern nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 313 / 
mai 2002, Facultatea de Inginerie din Brăila figurează cu următoarele specializări în învățământul 
universitar de zi, de lungă durată, scurtă durată și master: 

 Utilaje pentru construcții, fosta M.U.C., specializare în profil mecanic, specializare 
autorizată ce funcționează la F.I.B. din anul 1992. Această specializare a primit vizita 
CNEAA în 1997.Ultima acreditare ARACIS este din anul 2012.  

 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții, fosta specializare 
Inginerie tehnologică și mecanizare  în construcții(ITMC), specializare înființată în 
F.I.B. în anul 1997. Prima promoție a acestei apecializări a finalizat studiile în anul 
2002.  

 Utilaje și instalații de proces, fosta Utilaj tehnologic pentru industria celulozei și 
hârtiei - UTICH, specializare în profil mecanic, specializare autorizată provizoriu, ce 
funcționează la F.I.B. din anul 1997. Prima promoție a acestei specializări a finalizat 
studiile în anul 2002. Specializarea nu a mai fost rulată din anul 2009.  

 Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice - specializare în profil Ingineria 
mediului, funcționează la F.I.B. din anul 1998.  Prima promoție a acestei specializări 
a finalizat studiile în anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.  



 Inginerie economică în domeniul mecanic, fosta Ingineria și managementul 
lucrărilor de construcții (IMLC) specializare în profil Inginerie economică ce 
funcționează la F.I.B. din anul 1998.  Prima promoție a acestei specializări a finalizat 
studiile în anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.  

 Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald (UTPC), specializare în profil Inginerie 
industrială, specializare acreditată, ce funcționează la F.I.B. din anul 1990, a avut 
vizita de acreditare în anul 1998.  Specializarea nu a mai fost rulată din anul 2009.  

 Agricultură, specializare în profil agricol, autorizată provizoriu ce funcționează la 
F.I.B. din anul 1999. Prima promoție a finalizat studiile în anul 2004. Ultima 
acreditare ARACIS este din anul 2014.  

 
Din anul 2014, în baza Hotărârii nr. 580/2014, publicată în M.O. Partea I nr. 

527/16.07.2014, Facultatea de Inginerie Brăila devine Facultatea de Inginerie şi Agronomie din 
Brăila. 
 
Structură şi organizare 
 
În prezent Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila este organizată în două departamente şi 
trei centre de cercetare, astfel:  

 Departamentul de mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură, ce dispune de  doi profesori 
universitari titulari, de  5 conferențiari titulari, de 12 lectori și șefi lucrări și de 3 asistenți, 
un  total de 22 de cadre titulare, 20 doctori și doi doctoranzi. Departamentul este condus în 
calitate de director de departament interimar de Şef lucr. dr.ing. Luxiţa Rîşnoveanu.  
Departamentul coordonează activitatea masterului: Ingineria și Protecția mediului - IPM, 
acreditat în 2008. 

 Departamentul de Științe Inginerești și Management, ce dispune de 10 conferențiari 
universitari, 4 lectori și șefi lucrări, 4 asistenți universitari și trei doctoranzi, un total de 21 
de titulari, 18 doctori și trei doctoranzi. Departamentul este condus de conf. univ. dr. ing. ec. 
Adrian Mihai GOANȚĂ. Departamentul coordonează activitatea masterului: Analiza 
asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor Tehnologice - AACDMET, 
acreditat în 2008, reacreditat în 2013. 

 
Centre de cercetare 
 

Centrul de cercetare şi consultanţă agronomică şi mediu Lunca (CCCAM Lunca) –  înfiinţat 
în anul 2014 desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul agricol şi al protecţiei mediului. 
Activitatea de cercetare se desfăşoară atât în laboratoarele Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din 
Brăila cât şi ferma "Lunca", pusă la dispoziție de către partener ul centrului SC AGRICOST SA.  - 
https://erris.gov.ro/RCCAE  

Centrul de cercetare Mecanica mașinilor și echipamentelor tehnologice (MECMET) – 
înfiinţat în anul 2004, coordoneaza activitatile de master din cadrul facultatii, activitatea de doctorat 
si activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor universitare si studentilor. 
http://www.mecmet.ugal.ro  

Centrul de documentare europeană și analiză pentru marketing în industrie și agricultură 
(CDEAMIA) –înfiinţat în anul 2011 având ca obiectiv principal realizarea de studii şi cercetări în 
domeniul managemntului strategic al resurselor vegetale şi animale în contextul principiilor 
economiei circulare. http://cdeamia.wix.com/ro   
 
 


















