
 

Teme disertație OSH  

 

 Conf.dr.ing. CONSTANTIN Albert Titus 

1. Studiul regularizării unui curs de apă superior 

2. Studiul stării de siguranță a elementelor de închidere mobile la un baraj stăvilar de priză 1 

3. Studiul stării de siguranță a structurii unui baraj stăvilar de priză 2   

4. Studiul regularizării unui sector de râu 

5. Studiul regularizării unui sector de râu cu afluenți 

6. Analiza comportării în exploatare a unui baraj de acumulare 

7. Punerea în siguranță a unei amenajări hidrotehnice pe un curs de apă inferior 

8. Realizarea consolidării de mal pe un sector de râu în vederea protejării zonelor adiacente 

9. Analiza oportunității și exploatării unei centrale hidroelectrice de mică putere 

10. Expertizarea construcțiilor de retenție ale acumulărilor nepermanente 

11. Studiul îndeplinirii conectivității longitudinale pe un curs de apă în zona unui prag de 

captare  

12. Analiza siguranței în exploatare a unui baraj de acumulare arcuit din beton 

 

 

 S.l.dr.ing. NICOARĂ Șerban Vlad 

1. Studiul comportarii și al siguranței în exploatare a unui baraj de acumulare 

2. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în plotul maestru al unui baraj cu 

contraforți ciupercă 

3. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în corpul unui baraj arcuit din beton 

4. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în corpul unui baraj din materiale locale 

5. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în corpul unui baraj de greutate din beton   

6. Analiza siguranței în exploatare a unei amenajări hidrotehnice complexe 

7. Studiul amenajării unui sector de mal în vederea realizării unei zone de acostare 

 

 S.l.dr.ing. GÎRBACIU CRISTIAN 

1. Studiul comportării construcțiilor din alcătuirea unei amenajări de priză 

2. Expertizarea construcțiilor de retenție ale acumulărilor nepermanente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 S.l.dr.ing. POPESCU-BUȘAN Alina 

1. Studiul comportarii și al siguranței în exploatare a unui baraj de acumulare 

2. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în plotul maestru al unui baraj cu 

contraforți ciupercă 

3. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în corpul unui baraj arcuit din beton 

4. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în corpul unui baraj din materiale locale 

5. Stabilirea stării spațiale de tensiuni și deformații în corpul unui baraj de greutate din beton 

6. Analiza siguranței în exploatare a unei amenajări hidrotehnice complexe   

7. Studiul oportunității amplasării unei MHC la un baraj de acumulare existent 

 

 S.l.dr.ing. BEILICCI Erika  

1. Modelarea hidrodinamică a unui sector de râu în vederea regularizării 

 

 As.dr.ing. GHIȚESCU Marie Alice 

1. Studiul regularizării unui curs de apă superior 

2. Studiul regularizării unui sector de râu 

3. Studiul regularizării unui sector de râu cu afluenți 

4. Punerea în siguranță a unei amenajări hidrotehnice pe un curs de apă inferior 

5. Realizarea consolidării de mal pe un sector de râu în vederea protejării zonelor adiacente 

6. Realizarea unor lucrări de apărare împotriva inundațiilor 

7. Modelarea hidrodinamică a curgerii pe un curs de apă în dreptul unor construcții de 

traversare 

8. Studiul amenajării unei treceri de pești în dreptul unei construcții de barare existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


