
 
 
TEME PROIECT DIPLOMĂ       

INGINERIA SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE 

Nr. 
Crt.  

Cadru didacitic 
îndrumător 

Denumire temă 

1 ANDREESCU Bogdan Proiectarea unui sistem de avertizare/alarmare la depășirea noxelor 
admisibile în cazul sudării cu electrod învelit  Evaluarea nivelului de risc la 
postul de lucru operator sudor  
Proiectarea unui sistem de avertizare/alarmare la intrarea neautorizată în 
spațiul de lucru al unui utilaj CNC  Evaluarea nivelului de risc la postul de lucru 
operator CNC  
Proiectarea unui sistem de protecție pentru reducerea riscului de 
accidentare la o mașină de frezat  Evaluarea nivelului de risc la postul de lucru 
frezor  

2 BALTEȘ Liana Sanda Ochelari de protecție obținuți prin imprimare 3D  Evaluare de risc pentru 
postul de sculer-matrițer  
Genunchiere de protecție obținute prin imprimare 3D  Evaluare de risc 
pentru postul de operator CNC  
Tălpi pentru încălțăminte de protecție în industrie obținute prin imprimare 
3D  Evaluare de risc pentru postul strungar  

3 CATANA Dorin Proiectarea si realizarea unui sistem de ridicare a sarcinilor, pe baza de vid   
Proiectarea si realizarea unei platforme mobile, ajustabile pe inaltime pentru 
transportul pieselor    

4 CROITORU   Cătălin Analiza factorilor de risc pentru procedeul de extrudare a maselor plastice 
Analiza factorilor de risc pentru procedeul de injecție a maselor plastice 

5 IOVANAȘ Daniela Maria Riscuri și măsuri de prevenire a accidentelor de muncă a personalului ce 
realizează montarea antenelor la mare înălțime  
Implementarea unui sistem de securitate și sănătate în muncă pentru 
personalul ce deservește utilaje de frezat asfalt  
Riscuri și măsuri de prevenire a accidentelor de muncă a personalului ce 
deservește benzile transportoare a argilelor în vederea concasării acestora  

6 LUCA Mihai Alexandru Proiectarea unei duze rezonante pentru generarea ultrasunetelor în flacără   
Proiectarea unui dispozitiv pentru ecologizarea mediilor lichide poluate, 
bazat pe generarea unui câmp de oscilaţii mecanice  

7 MACHEDON PISU Teodor Proiectarea tehnologiei de tratament termic și evaluarea nivelului de risc 
Proiectarea tehnologiei de sudare a unui oțel inox alimentar și evaluarea din 
punct de vedere al securității și sănătății în muncă la sudarea inoxului 

8 OLAH Arthur Proiectarea sistemelor de securitate in domeniul transporturilor de marfuri 
Proiectarea sistemelor de securitate la utilajele CNC de prelucrari mecanice 

 PASCU Alexandru Măsuri de siguranță de protecția muncii în cadrul procesului de depunere cu 
pulberi metalice 

10 ROATĂ Ionuț Claudiu Analiza factorilor de risc în cadrul procesului de sudare 141 a oțelurilor aliate  
Evaluarea nivelului de risc pentru postul de lucru – operator sudor 
Influența tipului de curent asupra noxelor rezultate în timpul procesului de 
sudare 111 a oțelurilor carbon  Evaluarea nivelului de risc pentru postul de 
lucru – operator sudor 



 
 

11 STANCIU Elena Manuela Tehnologia de fabricație a rulmenților și evaluarea locului de muncă  
Norme de protecția muncii la utilizarea echipamentelor laser din clasa 4 

12 ȚIEREAN Mircea Horia Să se proiecteze o mască individuală de protecție împotriva particulelor 
solide  
Să se proiecteze un sistem de pulverizare a apei, folosit pentru stingerea 
incendiilor în acoperișurile din tablă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


