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TEME DE CERCETARE 
 

 
Direcţiile de cercetare ştiinţifică specific prpgramului de studii IMRTC 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); 

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; 
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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; 

14.Identificarea de noi resurse, mijloace şi echipamente pentru creşterea capacităţii de implicare a 

studenţilor din cadrul programelor de licenţă, master şi doctorat în activităţi de cercetare teoretică şi 

aplicativă. 

 
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; 

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. 

 
3. Centrul de cercetare pentru Agricultură şi Mediu Lunca -  Departamentul MIAA 

 
1.Servicii pentru elaborarea studiului privind realizarea bazei de date cu date de intrare, inclusiv 

prelucrare GIS necesar elaborării hărţilor de zgomot în Municipiul Brăila; 

2.Elaborarea studiului privind identificării 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; 

3.Tehnică şi tehnologii sonice; 

4.Studii privind importanţa educaţiei în contextual dezvoltării durabile; 

5.Tehnologii de reabilitare a solurilor sărăturate pedogenetic sau antropic din judeţul Brăila; 



6.Studiu prrivind etapele de trecere de la agricultura clasică la agricultura ecologică; 

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

8.Cercetări privind poluarea electromagnetică în mediul industrial; 

9.Studiu privind utilizarea tehnicii ultrasunetelor pentru îmbunătăţirea calităţii apei din fermele 

piscicole; 

10.Studiu privind calitatea apelor minerale naturale din România în contextul legislativ actual; 

11.Studii privind influenţa sistemelor tehnologice agricole asupra conservării solului în vederea 

valorificării superioare a potenţialului de fertilitate a solurilor; 

12.Sisteme de combatere integrată a buruienilor cu impact redus asupra mediului înconjurător; 

13.Studiul principalelor însuşiri de calitate ale orzoaicei de primăvară sub influenţa condiţiilor 

pedo-climatice; 

14.Studii comparative privind tehnologia de creştere a porcilor cu sistem de furajare umedă şi 

uscată; 

15.Cercetări privind modul de control al poluării apelor subterane cu nitriţi şi nitraţi proveniţi de la 

activităţile agricole şi creşterea animalelor; 

16.Cercetări privind studiul biodiversităţii în agroecosistemele Câmpiei Bărăganului; 

17.Metode neconvenţionale de epurare a apelor; 

18.Utilizarea materialelor cu proprietăţi bio-sorbante pentru îndepărtarea ionilor metalici din apele 

reziduale; 

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

20.  Valorificarea  resurselor  de  biomasă  vegetală  la  obţinerea  unor  materiale  compozite  cu 

proprietăţi specifice şi cu aplicaţii în construcţii la izolarea fonică şi termică a clădirilor. 

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

proprietăţi de izolare termică şi acustică. 

22. 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. 
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