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Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila 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. 

 

 

1. Centrul de cercetare MECMET 

 

1. Cercetări asupra identificării de noi metode, proceduri şi soluţii tehnice de 

reducere/eliminare a efectelor fenomenelor dinamice cu caracter nociv şi distructiv asupra 

mediului, omului şi microclimatului construit; 

2. Cercetări asupra eliminării/diminuării efectelor zgomotelor şi/sau acţiunilor dinamice 

(şocuri, vibraţii) asupra organismului uman; 

3. Cercetări privind diminuarea efectelor undelor seismice asupra clădirilor, structurilor de 

construcţii şi echipamentelor înglobate, prin elaborarea şi armonizarea unor metode 

inovative de disipare a energiei induse în structură de mişcarea seismică perturbatoare; 

4. Cercetări inter- şi multi-disciplinare cu scopul realizării unor soluţii noi, inovative, de 

optimizare energetică a sistemelor de acţionare pentru echipamente, maşini şi utilaje 

tehnologice; 

5. Studii avansate în domeniul monitorizării şi diagnozei vibro-acustice cu impact direct în 

dezvoltarea de instrumentaţie virtuală performantă destinată identificării, analizei şi 

predicţiei stării de funcţionare a echipamentelor tehnologice; 

6. Studii şi cercetări asupra tehnologiilor şi proceselor tehnologice din domeniul construcţiilor, 

în vederea fundamentării unor tehnici şi metode avansate destinate monitorizării 

tehnologiilor şi conducerii automate a proceselor tehnologice din domeniul respectiv; 

7. Cercetări avansate în domeniul creşterii confortului termic şi optimizarea consumurilor 

energetice în locuinţe şi, în general, în incinte destinate activităţilor sociale şi industriale; 

8. Cercetări teoretice şi aplicative asupra creşterii eficienţei termice a maşinilor şi 

echipamentelor tehnologice; 

9. Studii şi cercetări avansate destinate identificării unor noi materiale şi/sau structuri 

compozite cu caracteristici superioare în domeniul rezistenţei la acţiuni dinamice intense şi 

variate (şocuri mecanice/termice/acustice, vibraţii, unde de tip seismic, etc); 
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10. Cercetări asupra identificării cauzelor care conduc la pierderea funcţionalităţii sau 

distrugerea componentelor de maşini şi echipamente tehnologice sub efectul acţiunilor 

dinamice aleatoare sau deterministe, accidentale sau predictibile, cu impact asupra creşterii 

performanţelor funcţionale şi al reducerii costurilor de exploatare şi mentenanţă; 

11. Cercetări aplicative asupra efectului Coandă în scopul dezvoltării unor aplicaţii pentru 

aparate de zbor cu utilizări multiple în domeniul monitorizării, analizei şi evaluării calităţii 

mediului înconjurător; 

12. Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul energiilor alternative neconvenţionale, cu 

aplicaţii destinate în special preluării, stocării şi utilizării energiei valurilor maritime de 

coastă; 

13. Elaborarea de noi modele teoretice şi dezvoltarea de aplicaţii pe baza acestora cu scopul 

simulării avansate, analizei şi optimizării structural-funcţionale în domeniul interacţiunii 

complexe sursă de energie - organ de lucru - mediu de procesat; 

 

2. Departamentul SIM 

 

1. Studii teoretice şi experimentale asupra modelării comportării dinamice a maşinilor, 

echipamentelor, utilajelor şi componentelor şi sistemelor de acţionare hidrostatica mecanică 

şi electrică; 

2. Cercetări privind elaborarea unor prototipuri funcţionale virtuale la echipamente tehnologice 

de construcţii şi industriale; 

3. Cercetări privind controlul funcţional şi tehnologic de la distanţă a miniutilajelor de 

construcţii multifuncţionale; 

4. Cercetări de optimizare constructivă, funcţională şi energetică a echipamentelor vibrante şi 

de generare a şocurilor; 

5. Influenţa vibraţiilor asupra omului în timpul conducerii utilajelor şi echipamentelor 

tehnologice; 

6. Cercetări asupra izolării antivibratile a fundaţiilor la echipamentele şi maşinile tehnologice 

cu funcţionare prin şoc; 

7. Cercetări asupra izolării construcţiilor şi a ansamblurilor de construcţii faţă de seisme; 

8. Cercetări asupra izolării efectelor cutremurelor şi vibraţiilor  asupra structurilor înglobate în 

construcţii, a aparaturii medicale de mari dimensiuni; 

9. Cercetări asupra diminuării zgomotului urban produs de traficul auto; 

10. Cercetări asupra îmbunătăţirii regimului termic al clădirilor; 

11. Cercetări asupra optimizării proceselor termice specifice industriei de proces; 

12. Cercetări organologice privind realizarea de noi echipamente şi maşini şi utilizarea de noi 

materiale şi tehnologii; 

13. Analiza dinamică a interacţiunii echipament - mediu de lucru în procesele tehnologice; 

14. Analiza comportării dinamice a maşinilor cu acţiune vibrantă şi prin soc, cu utilizare în 

industrie; 

15. Cercetări de acustica maşinilor şi clădirilor, izolare şi fonoabsorbţie; 

16. Cercetări asupra utilizării efectului Coandă în zborul aparatelor de mici dimensiuni; 
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17. Cercetări asupra recuperării energiei valurilor maritime costiere; 

18. Studii comparative şi cercetări în domeniul infograficii şi a generărilor de modele 

geometrice tridimensionale; 

19. Conducerea competitivă, cu aplicare la sistemele de manufacturare a construcţiilor 

mecanice; 

20. Analiza termoeconomică a cuptoarelor metalurgice echipate cu generatoare sonice 

gazodinamice; 

21. Cercetări privind optimizarea  constructivă, funcţională şi energetică a echipamentelor 

generatoare de câmpuri magnetice de mică sau mare intensitate. 

 
 

Responsabil program de studiu 

 

                                                                                     Conf.ec.dr.ing. Adrian Mihai GOANŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


