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TEME DE CERCETARE 

 
DIRECŢII DE CERCETARE PENTRU perioada 2018 -2023 

Program de studii ISBE 

 

Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Programului de studii ISBE au în vedere atât strategia 

de cercetare pe termen mediu şi lung cât şi planurile operaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare 

ale facultăţii, departamentelor şi  centrelor de cercetare ştiinţifică. 

 

 

 Valorificarea resurselor de biomasă vegetală (deșeuri agricole, lignocelulozice etc.) la obţinerea unor 

materiale compozite cu proprietăţi specifice şi cu aplicaţii în construcţii la izolarea fonică şi termică a 

clădirilor. 

 Valorificarea nămolurilor din staţiile de epurare la obţinerea unor materiale compozite cu proprietăţi 

de izolare termică şi acustică. 

 Utilizarea tehnicilor UAV şi a unor modele matematice şi hidrologice pentru monitorizarea activităţii 

ecosistemelor acvative din Insula Mică a Brăilei, inclusiv elaborare de hărţi GIS. 

 Studii și cercetări în domeniul gestionării și valorificării deșeurilor municipale și indusriale. 

 Studiu privind realizarea bazei de date cu date de intrare, inclusiv prelucrare GIS necesar elaborării 

hărţilor de monitorizare a factorilor de mediu la nivelul Municipiului Brăila 

 Studii și cercetări privind identificarea soluţiilor de combatere a zgomotului şi culegerea de date 

conform Directiva 49/2006/CE şi HG 321 în vederea realizării planului de acţiune asupra poluării 

zgomotului în Municipiul Brăila 

 Metode neconvenţionale de epurare a apelor; 

 Utilizarea materialelor cu proprietăţi bio-sorbante pentru îndepărtarea poluanților din apele reziduale; 

 Metode magnetice de separare şi îndepărtare a poluanţilor din apele reziduale. 

 Tehnică şi tehnologii sonice 

 Studii privind importanţa educaţiei în contextual dezvoltării durabile 

 Tehnologii de reabilitare a solurilor sărăturate pedogenetic sau antropic din arealul judeţului Brăila; 

 Studii privind promovarea energiilor alternative pentru atingerea ţintelor - Europa 2020; 

 Cercetări privind poluarea electromagnetică în mediul industrial; 

 Studii privind utilizarea tehnicii ultrasunetelor pentru îmbunătăţirea calităţii apei  

 Studii  privind calitatea apelor de suprafață din România în contextul legislativ actual; 

 Studii privind influenţa sistemelor tehnologice agricole asupra conservării solului în vederea 

valorificării superioare a potenţialului de fertilitate a solurilor; 
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 Cercetări privind modul de control al poluării apelor subterane cu nitriţi şi nitraţi proveniţi de la 

activităţile agricole şi industriale; 

 Cercetări privind studiul biodiversităţii în agroecosistemele Câmpiei Bărăganului; 

 Metode neconvenţionale de epurare a apelor; 

 Utilizarea materialelor cu proprietăţi bio-sorbante pentru îndepărtarea poluanților din apele reziduale; 

 Metode magnetice de separare şi îndepărtare a poluanţilor din apele reziduale. 

 

 

 

Coordonator Program de studii 
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