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Dintotdeauna m-am simțit mai 

apropiată de științele exacte, am știut că am 

tendința de a proiecta teoretic elementele 

tehnice din jurul meu și capacitatea de a folosi modelele matematice pentru a găsi 

răspunsuri. Mi-am dorit să devin INGINER. Am folosit majuscule pentru că asta îmi 

inspiră această meserie: respect, importanță și responsabilitate. Am știut că nu va fi 

ușor, dar este unul din motivele pentru care această meserie este atât de 

respectabilă. 

Alegerea facultății n-a fost o decizie grea. Curiozitatea pentru geoștiințe și 

modul în care s-a format totul în jurul nostru m-au adus aici. În facultate am urmat 

programul de studiu Inginerie Geologică, iar din anul 3 m-am orientat spre Ingineria 

Geologică a Mediului, urmând să fac masterul în Inginerie Geologică și Geotehnică 

Aplicată. Disciplinele studiate în acești ani au fost foarte captivante și am simțit ceea 

ce și-ar dori să simtă orice proaspăt absolvent: că ceea ce învăț are sens și îmi va 

folosi în cariera mea. Există o prejudecată generală în rândul proaspeților aboslvenți 

de liceu cu privire la faptul că multe dintre disciplinele studiate în facultate nu le vor 

fi folositoare, ceea ce creează o reticență în privința alegerii unei facultăți anume 

sau chiar a urmării studiilor superioare. Nu a fost cazul la această facultate, am 

simțit că toate materiile studiate se leagă între ele și an de an mi s-a confirmat că am 

făcut o alegere bună, o alegere care acum mă face să fiu foarte mândră cu ceea ce 

fac si foarte mulțumită.  

Facultatea ne-a oferit posibilitatea de a participa la practici pe diverse teme în 

locații diferite din țară, ceea ce a ajutat la dobândirea cunoștințelor teoretice și 

practice, dar și la formarea de relații colegiale sau chiar de prietenie. 



Pentru PROFESORII din această facultate (repetat motivul folosirii 

majusculelor din primul paragraf) am un respect enorm. Aș dori să le mulțumesc 

tuturor, dar să-i numesc pe toți și motivele pentru care spun acest lucru ar însemna 

să compun un testimonial aproape cât o lucrare de licență. M-au ajutat foarte mult 

și încă o fac, chiar și după terminarea studiilor. Mereu când am avut nevoie de o 

părere sau de o recomandare m-au ajutat cu mare drag. 

Lucrez ca Inginer Geolog de 3 ani, iubesc ceea ce fac și sunt convinsă că mă 

așteaptă un drum lung în față cu realizări și posibilitatea de a mă auto-depăși 

constant.  

M-am specializat în realizarea studiilor geotehnice pentru construcții civile și 

drumuri, o meserie de care este foarte mare nevoie în acest moment și va fi 

întotdeauna. Am avut onoarea de a lucra în colaborare cu profesori ai acestei 

facultăți, ceea ce mi-a reconfirmat importanța muncii pe care o fac. 

 

Cu mulțumiri, 

Ing. Petre Ana-Maria Cătălinas 


