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teme disertatie 2018-2019
Calculul si comportarea planseelor de lemn in solutie mixta lemn-beton
Calculul si comportarea elementelor si a imbinarilor de lemn supuse variatiilor
de temperatura
Calculul si comportarea elementelor si a imbinarilor de lemn supuse la foc
Studii comparative privind comportarea peretilor de zidarie cu armare in
rosturile orizontale utilizand bare de armatura, grile polimerice si FRF.
Calculul si comportarea planseelor de lemn in solutie mixta lemn-beton
Calculul si comportarea elementelor si a imbinarilor de lemn supuse variatiilor
de temperatura
Calculul si comportarea elementelor si a imbinarilor de lemn supuse la foc
Studii comparative privind comportarea peretilor de zidarie cu armare in
rosturile orizontale utilizand bare de armatura, grile polimerice si FRF.
Studiu comparativ privind consolidarea unei constructii din zidarie prin doua
variante, camasuiala cu bare de otel-beton si camasuiala cu grille polimerice.
Studiu comparativ privind armarea in rost orizontal a unei constructii din zidarie
prin doua variante, armare cu bare de otel-beton si armare cu grile polimerice
Studiu comparativ privind comportarea constructiilor din zidarie cu goluri
dispuse monoton pe verticala si cu goluri dispuse alternant (sistem grinda cu
zabrele).
Aspecte privind hidroizolarea infrastructurilor cu materiale bituminoase
Aspecte privind hidroizolarea infrastructurilor cu materiale polimerice
Aspecte privind hidroizolarea teraselor cu materiale bituminoase
Aspecte privind hidroizolarea teraselor cu materiale polimerice
Aspecte privind hidroizolarea teraselor cu materiale peliculare
Aspecte tehnologice privind realizarea caselor cu materiale naturale
Managementul deşeurilor in context european
Politici de locuire în zone defavorizate. Studiu de caz
Influenta conditiilor climatice si de mediu asupra structurilor de inchidere din
lemn amplasate in mediu coroziv
Analiza influentei metodelor de protectie la incendiu asupra proprietatilor fizicomecanice ale elementelor din lemn si asupra imbinarilor
Analiza comportarii imbinarilor elementelor din lemn supuse la foc
Studiu asupra performantelor fizico-mecanice ale produselor derivate din lemn
utilizate pentru elemente structurale
Analize termoenergetice pentru realizarea clădirilor administrative, de tip
nZEB.
Hidroizolaţii moderne la clădiri.
Tencuieli moderne la clădiri.
Închideri moderne la clădiri.
Lucrări de compartimentări moderne la clădiri cu funcţiuni de birouri.
Pardoseli moderne la clădiri cu diverse funcţiuni.
Soluţii actuale de tapete.
Cercetari privind transportul automat si conectat
Expansiune urbană vs micşorare urbană
Impactul soluţiilor de mobilitate durabila asupra oraselor (MaaS, car sharing,
transport conectat etc)
Oraşe inteligente şi rezilienţa urbană
Locuirea urbana durabila
Implementarea proiectelor de infrastructura, probleme si soluţii pentru
eficientizarea utilizării fondurilor publice.
Analiza fondului construit existent, a reţelelor vitale si soluţii pentru creşterea
rezilienţei la dezastre a zonelor urbane vulnerabile.
Fondurile europene structurale si de investiţii, provocări si oportunităţi de
dezvoltare rurală, urbană şi regională în perioada 2014-2020.
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Aplicaţii ale bazelor de date spaţiale în construcţii, urbanism şi amenajarea
teritoriului.
Utilizarea datelor satelitare în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Date deschise în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului
Aspecte privind variatia pe inaltime a eforturilor utilizate in calculul planseelor
ca diafragme orizontale la cladiri;
Aspecte privind comportarea peretilor structurali din zidarie cu goluri (la actiuni
in plan si perpendiculare pe plan);
Aspecte privind modelarea cladirilor cu structura de rezistenta din zidarie cu
inima armata pentru calcule dinamice neliniare
Aspecte privind ciocnirea cladirilor adiacente;
Studii privind realizarea unor cladiri demontabile sau in caz de necesitate
realizate din containere
Aspecte privind studierea influentei colapsului local al unor elemente structurale
la generarea colapsului progresiv;
Aspecte privind realizarea unor sisteme structurale de tip „backup” in scopul
prevenirii colapsului general la cladiri;
Aspecte privnd utilizarea de izolatori seismici cu pozitionare la diverse inaltimi
ale cladirilor;
Aspecte privind interactiunea teren structura
Aspecte privind prevederea in cladiri a unor sisteme de siguranta la seism;
Aspecte privind modelarea peretilor cuplati din zidarie;
Studiu privind conformarea, modelarea si dimensionarea riglelor de cuplare la
cladiri cu structura de rezistenta cu pereti structurali din zidarie
Studii privind efectul tasarilor diferentiate la cladiri
Efectul cumulativ produs de degradarile de rigiditate si de rezistenta ale
elementelor structurale la cladiri existente
Efectul produs de realizarea prinderilor elementelor termoizolante pe peretii de
inchidere de fatada din zidarie la cladiri existente
Aspecte privind comportarea si solutii posibile de consolidare la cladiri cu
niveluri slabe.
Aspecte privind interactiunea dintre elementele nestructurale de inchidere si
structurile de rezistenta ale cladirilor;
Efectul produs de variatia coeficientului lui Poisson la calculul structurilor;
Aspecte privind considerarea zonelor aferente la capetele peretilor structurali din
zidarie
Aspecte privind comportarea de montant versus comportarea de spalete la peretii
structurali din zidarie
Efectul grosimii/calitatii straturilor de mortar la comportarea elementelor
structurale din zidarie
Aspecte privind comportarea si dimensionarea peretilor din zidarie camasuiti in
scopul consolidarii cladirilor
Aspecte privind influenta legilor constitutive ale zidariilor (module de
elasticitate, rezistente, drifturi acceptabile) la calculul neliniar al structurilor;
Aspecte privind factorul de comportare q, la cladiri existente care se
expertizeaza.
Aspecte privind actiunea componentelor verticale ale acceleratiei asupra
structurilor cladirilor.
Aspecte privind conformarea si modelarea pentru calcul a scarilor. Implicatii
asupra comportarii de ansamblu a cladirilor.
Aspecte privind considerarea comportarii de diafragma orizontala a planseelor la
modelarea si calculul structurilor;
Alegerea unor forme arhitecturale optime pentru proiectarea unor structuri de
rezistenta economice;
Aspecte privind comportarea structurilor pentru cladiri interbelice la care apar
rezemari de stalpi pe grinzi.
Determinarea „tiparelor de avariere” pentru diverse tipuri de structuri si actiuni
in patologia cladirilor;
Aspecte privind analiza interactiunii structurilor pentru cladiri vecine pe acelasi
amplasament;
Influenta realizarii incintelor pentru cladiri noi cu numar mare de subsoluri
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asupra cladirilor vecine, existente;
Aspecte privind „tiparele de avariere” la structuri mixte pentru cladiri din zidarie
si lemn;
Vulnerabilitati ale cladirilor cu structura din beton armat la inundatii si alunecari
de teren
Dispozitive cu rigiditate negativa pentru atenuarea raspunsului structurilor
Constructii permanent modulare
Controlul lunecarii pentru asigurarea raspunsurilor la excitatii din cutremure si
vant la cladiri
Colapsul progresiv la structurile cu si fara pereti de umplutra
Interactiunea teren structura in cazul fundatiilor cu piloti
Aspecte privind comportarea unei cladiri existente cu destinatie de camin
studentesc si posibilitati de punere in siguranta structurala.
Aspecte tehnologice privind patologia constructiilor din lemn;
Constantin BUDAN
Aspecte tehnologice privind repararea elementelor structurale din beton armat,
utilizand tehnica torcretarii;
Total 83 teme
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