
TEME DISERTATIE OESISPM 

 

 Prof.Dr.Ing. Florescu Constantin 

1. Optimizarea functionarii statilor de pompare pentru apa potabila 

2. Studiul privind monitorizarea și exploatarea stației de tratare din cadrul sistemelor de 

alimentare cu apă. Studiu de caz: Stația de tratare Jimbolia 

3. Reabilitarea sistemului de canalizare menajera în localitatea Guraonț, județul Arad 

4. Studiul pierderilor de apa pe rețeaua de distribuție a mun Timișoara 

5. Reabilitare si retehnologizare captare apa, statie de tratare apa si rezervor de apa in 

localitatea Ineu 

6. Studiul tratării apelor subterane cu fier și mangan peste limitele admise 

7. Studiul oportunității alegerii unui sistem de canalizare vacuumat în detrimentul unuia clasic 

8. Reabilitarea si retehnologizarea sistemului de alimentare cu apa al Comunei Husnicioara, 

judetul Mehedinti 

9. Studiul privind procesele de dezinfectie a apei 

10. Optimizarea exploatarii statiilor de deferizare. Studiu de caz statia de tartare Arad 

11. Asigurarea utilitatilor pentru localitatile mici prin noi sisteme de canalizare si noi 

tehnologii de tartare a apelor uzate 

 

 

 Conf. Dr. Ing. Eleș Gabriel 

1. Extindere retea canalizare sub presiune pe strazile Migdalului si Maresal Averescu”, 

Dumbravita,jud. Timis 

2. Extindere retea apa potabila pe strada Centenarului, Dumbravita, jud. Timis 

 

 Conf.Dr.Ing. Șumăla Ioan 

1. Studiul pe model hidraulic a infiltratiilor printr-un dig permeabil asupra calculului 

conductei cu debit distribuit pe parcurs prin metode numerice 

 

 Ş.L.Dr.Ing. Podoleanu Corneliu Eusebiu 

1. Studiul privind extinderea si exploatarea rețelei de apă si canalizare menajeră în localitatea 

Urseni, comuna Moșnița Nouă 

2. Contributii privind optimizarea exploatării retelelor de apa din Comuna Mosnita Noua 

3. Contributii privind optimizarea exploatării retelelor de canalizare din Comuna Mosnita 

Noua 

4. Optimizarea exploatarii statiilor de pompare ape uzate din comuna Mosnita Noua, jud. Timis 

5. Optimizarea exploatării procesului de decantare la Uzina 2-4 Timișoara 

6. Studii și cercetări privind optimizarea exploatării proceselor de dezinfecție Uzina 2-4 

Timișoara 

 

 

 



 

 S.l. Dr.Ing Gîrbaciu Alina 

1. Instalatii de separare a materialelor grosiere  provenite din reţeaua de canalizare a oraşului 

Timişoara 

2. Reabilitarea si retehnologizarea alimentarii cu apa pentru localitatea Valea Bolvasnita 

3. Managementul pierderilor de apă  pe o zonă din Timișoara 

 

 

 S.L.Dr.Ing. Stăniloiu Cristian 

1. Studiul posibilitatii utilizarii microstatilor de epurare in mediul rural 

2. Studiul proceselor de decantare prin utilizarea reactivilor 

3. Tehnologii moderne in realizarea retelelor de canalizare 

 

 

 S.L.Dr.Ing. Crețan Alina 

1. Sistem de gestionare integrată a deșeurilor din zona Băile Herculane – județul Caras-

Severin 

2. Gestiunea și exploatarea Depozitul Ecologic Județean de deșeuri din municipiul Oradea, 

jud. Bihor 

3. Aprecieri şi analize asupra Planului strategic privind situaţia şi evoluţia managementului 

deşeurilor şi evoluţia managementului deşeurilor. 

4. Tendinţe şi tehnologii moderne pentru reciclarea şi valorificarea energetică a deşeurilor. 

5. Solutii ecologice pentru remedierea factorilor de mediu din perimetrul exploatării 

petroliere Ticleni, judetul Gorj: depozit conform pentru deseuri nepericuloase si statie de 

bioremediere a acestora. 

6. Sistem de gestionare integrată a deseurilor din zona Baile Herculane – judetul Caras-

Severin. 

7. Închidere Depozit neconform localitatea Blaj, jud. Alba. 

8. Gestiunea și exploatarea Depozitul Ecologic Județean de deșeuri din municipiul Oradea, 

jud. Bihor 

9. Energia solară- posibilități și utilizări/realizări în domeniul ingineriei civile-studiu de caz. 

10.  Posibilităţi asupra utilizării energiilor solară şi eoliană pentru o fermă. 

 

 

 S.L.Dr.Ing. Ștefănescu Camelia 

1. Impactul asupra mediului produs de reţeaua de apă menajeră 
2. Impactul asupra mediului produs de reţeaua de canalizare 
3. Impactul asupra mediului produs la un depozit de deseuri 

 
 S.L.Dr.Ing. Popescu Daniela 

1. Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa din vestul tarii 

2. Reabilitarea retelelor de distributie apa. Studiu de caz  

3. Reabilitarea unei captari de apa si a statiei de tartare 


