
LISTA TEMELOR PENTRU SPECIALIZAREA Ingineria Transporturilor si Trafic Anul academic 2022 - 2023

Prof.Dr.ing. RINDERU PAUL1 tema

Îmbunătățirea activității unei microîntreprinderi în domeniul mecanic prin accesarea unui proiect PNRR - 4.1.11 ITT030

Îmbunătățirea activității unei microîntreprinderi prin investitii in domeniul IT prin accesarea unui proiect PNRR 2 ITT031

Îmbunătățirea activității unei microîntreprinderi în domeniul transporturilor prin accesarea unui proiect PNRR - 4.1.13 ITT032

Conf.Dr.ing. BOGDAN MIHAELA2 tema

Analiza cu elemente finite pentru piesele componente ale unui motor.1 ITT023

Proiectarea unui atelier service 2 ITT024

Analiza unei intersectii semaforizate cu 4 brate din municipiul Craiova3 ITT025

Conf.Dr.ing. COPILUŞI PETRE CRISTIAN3 tema

Studiul performantelor dinamice și proiectarea unui reductor pentru un autoturism 4x41 ITT039

Conf.Dr.ing. RACILĂ LAURENŢIU DANIEL4 tema

Sa se proiecteze mecanismul motor la un motor m.a.s1 ITT027

Sa se proiecteze mecanismul motor la un motor m.a.c2 ITT028

Injectia stratificata la m.a.s3 ITT029

Conf.Dr.ing. SIMNICEANU LORETA5 tema

Analiza capacității de trafic a unei intersecții semaforizate cu patru brațe din zona Nord a mun Craiova.1 ITT018

Analiza capacitatii de trafic a unei intersecții în sens giratoriu amplasată în zona Nord a mun Craiova.2 ITT019

Analiza capacității de trafic a unei intersecții semaforizate cu patru brațe din zona Est a mun Craiova.3 ITT020

Analiza capacitatii de trafic a unei intersecții în sens giratoriu amplasată în zona Est a mun Craiova.4 ITT021

Analiza capacității de trafic a unei intersecții semaforizate cu patru brațe din zona Sud a mun Craiova.5 ITT022

Conf.Dr.ing. TICĂ BEBE6 tema

Organizarea unei unități de transport pasageri1 ITT003

Service auto pentru o capacitate de 2500 unități anual2 ITT004

Organizarea unei firme de curierat la nivel național3 ITT005

Conf.Dr.ing. TUTUNEA DRAGOŞ7 tema

Proiectarea mecanismului motor, m.a.s., i=4, ε=10.2, Pe=90 kW, n=5400 r.p.m. 1 ITT006

Proiectarea mecanismului motor, m.a.s., i=6, ε=10.4, Pe=141 kW, n=6000 r.p.m. 2 ITT007

Proiectarea mecanismului motor, m.a.c., i=4, ε=21, Pe=60 kW, n=4500 r.p.m. 3 ITT008

Proiectarea mecanismului motor, m.a.s., i=5, ε=11, Pe=100 kW, n=5000 r.p.m. 4 ITT009

Proiectarea mecanismului motor, m.a.c., i=3, ε=21, Pe=27 kW, n=4700 r.p.m. 5 ITT010
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Conf.Dr.ing. ŢĂLU MIHAI8 tema

Analiza MEF a vibratiilor unui transcontainer cisterna pentru produse petroliere1 ITT033

Proiectarea unui transcontainer pentru materiale purverulente2 ITT034

Proiectarea si studiul MEF a frecventei de rezonanta pentru un transcontainer frigorific de produse  lactate3 ITT035

Sl.Dr.ing. CIUNEL ŞTEFĂNIȚĂ9 tema

Metode si tehnici de cercetare si reconastructie a impactului autovehicul - pieton1 ITT014

Proiectarea uni terminal de containere pentru un volum de marfa annual de 310.000 t/an2 ITT015

Distributia fizica a marfurilor om cadrul unui sistem logistic3 ITT016

Cercetari privin reconstructia accidentelor rutiere in conditii de nesiguranta4 ITT017

Sl.Dr.ing. CONSTANTINESCU AUGUSTIN10 tema

Sistem de transport combinat auto-feroviar pentru containere- studiu si proiectare1 ITT011

Sistem de transport rutier pentru autoturisme pe relatia Mioveni (uzina Dacia-Renault)- Paris 2 ITT012

Proiectarea unui sistem de transport rutier pentru cereale din zona agricola Olt la Constanta-Port3 ITT013

Sl.Dr.ing. POPA GHEORGHE11 tema

Studiul unei unităţi service capabilă să deservească 2000 autovehicule pe an1 ITT036

Calculul tehnologic a unei unitati de transport auto2 ITT037

Deservirea tehnica a autovehiculelor cu capacitatea maxima de 3 tone3 ITT038

Sl.Dr.ing. STĂNCIUC-OŢĂT OANA VICTORIA12 tema

Proceduri de realizare a testelor de siguranţă în cazul coliziunii frontale dintre un autovehicul şi un obstacol fix1 ITT001

Analiza influenţei vitezei de deplasare a autovehiculului în mecanismul producerii impactului cu un pieton adult2 ITT002

As.Dr.ing. BOLCU ALEXANDRU13 tema

Dispozitiv pentru determinarea forțelor complementare.1 ITT026

Director Departament Autovehicule, 
Transporturi şi Inginerie Industrială:

Conf.dr.ing. Roşca Adrian Sorin
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