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 043/4605 

Platformă software de achiziție și procesare online a datelor furnizate de senzorii utilizați pentru 

monitorizarea parametrilor de mediu/ ing. Cătălin Mateiaș. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Dorin BUP03 

 

043/4571 

Theoretical and empirical study about the influence and the role of information  technology in quality 

management improvement and its impact on organizational performance: analysis in lebanese 

organizations / ing. Claudia Pierre Mattar. 

 Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Constantin Militaru BUP03 

 

043/4616 

Proiectarea asistată în mediu colaborativ și optimizarea proceselor de proiectare mecanică a 

ansamblurilor de serie mare / ing. Constantin Stan. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Miron Zapciu BUP03 

  

043/4590 

 Îmbunatățirea performanțelor organizaționale prin prognoza duratei lucrărilor de mentenanță a navelor 

maritime în șantierele de reparații/ing. Emil Manea. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Constantin Militaru BUP03 

 

043/4572 

Contribuții privind aplicarea unor metode moderne de managementul calității în producția de 

componente auto/ing. Nadia Belu 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Constantin Militaru BUP03 

 

043/4499 

Contribuții privind studiul influenței investițiilor și resurselor financiare asupra reingineriei 

managementului organizațional și a îmbunătățirii performanțelor firmei [text tipărit] / ing. Ioana 

Ruxandra Bălan. 



Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Constantin Militaru BUP03 

 

043/4597 

Contribuții privind caracterizarea prin termografie în infraroșu a straturilor depuse prin pulverizare 

termică /ing. Viorel-Cristian Dina. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Gabriel Marius Dumitru BUP03 

 

043/4592 

Contribuții privind optimizarea transferului de căldură în asamblurile mecanice de tip arbore-lagăre cu 

rulmenți prin analiză termodinamică/ing.Emil Udup. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Miron Zapciu BUP03 

 

043/4525 

Contribuții teoretice și experimentale privind utilizarea materialelor compozite inteligente în realizarea 

unor construcții inteligente/ing. Robert Iustin Bendic. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Amza BUP03 

 

043/4515 

Cercetări teoretice și experimentale privind influența tehnicilor de reabilitare a sudurilor de colț asupra 

comportării la solicitări variabile [text tipărit]/ing. Claudiu Babiș. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Solomon BUP03 

 

043/4629 

Contribuții teoretice și experimentale privind controlul cu ultrasunete fără contact a materialelor 

compozite/ing. Alexandra Buga. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Calea BUP03 

 

043/4538 

Contribuții privind recondiționarea prin încarcare prin sudare în câmp ultrasonic / ing. Dragomir-Groza 

Ioan Adrian. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Gabriel Marius Dumitru BUP03 



 

 

043/4609 

Contribuții teoretice și experimentale privind impactul asupra mediului a procedeului de sudare în 

mediu de gaze protectoare/ing. Vancea Liana Sanda (Paise). 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Solomon BUP03 

 

043/4569 

Cercetări privind modelarea și simularea unor mecanisme aplicate în domeniul roboticii/ing. Adriana 

Livadariu. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Iosif Tempea BUP03 

 

043/4524 

Cercetări privind prelucrabilitatea prin așchiere a aliajelor din titan [text tipărit]/ing. Claudiu Babiș 

Teză de doctorat. Cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Ștefan Velicu BUP03 

 

043/4514 

Contribuții privind modelarea și simularea structurilor mecanice specifice mașinilor-unelte cu 

considerarea deformațiilor de contact [text tipărit] / ing. Iuliana Piscan. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Predincea  BUP03 

 

043/4649 

Mobilitatea și stabilirea structurilor de tip vehicul ghidat pe traseu flexibil/ing. Ioan-Tiberiu Giurgiu. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Miron Zapciu  BUP03 

 

043/4611 

Cercetări privind evaluarea comportării vibratorii și mentenanța echipamentelor dinamice și mașinilor 

de lucru / ing. Dan-Florin Niculescu. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Adrian Ghionea  BUP03 

 



 

 

043/4543 

Cercetări privind analiza,modelarea și evaluarea unor indicatori economici ai pieței construcțiilor 

industriale / ing. Ștefan Adrian Oae. 

Teză de doctorat. Cond. șt.: Prof.univ.dr.ing. Corneliu Neagu  BUP03 

 

 

 

 


