
 
 
TEME  PROIECT DISERTAȚIE        

INGINERIA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

Nr  
crt  

Cadru didacitic 
îndrumător 

Denumire temă 

1 ANDREESCU Bogdan Proiectarea unei schele metalice utilizate în industrie cu respectarea 
normelor SSM  
Proiectarea unui post de lucru sudor destinat sudării cu electrod învelit cu 
respectarea normelor SSM  

2 BALTEȘ Liana Sanda Sisteme de protecție a piciorului  Orteza  Audit pentru secția de Turnare mase 
plastice  
Fluxul de desfășurare al acțiunilor în cazul apelului de urgență la 112 pentru 
o operațiune pirotehnică  Echipamente de protecție  Audit intervenție  

3 CĂTANA Dorin Ioan  Influenta culorii exterioare a incintei (mijloacelor mobile) asupra 
temperaturii din interior    
Studii privind cauzele, consecintele si costurile accidentelor de munca in 
ultimii 5 ani in judetele Brasov, Covasna si Harghita   

4 CROITORU   Cătălin Studiul factorilor de risc pentru procedeul de imprimare 3D a materialelor 
plastice 
Analiza factorilor de risc și auditul SSM pentru o secție de sablare  
Analiza factorilor de risc și auditul SSM pentru o secție de ambalare a pieselor 
grele 

5 IOVANAȘ Daniela Maria Studii şi cercetări privind reducerea expunerii la zgomot şi vibraţii a 
personalului ce deservește utilajele pentru terasamente și auditul locului de 
muncă  
 Cercetări privind tehnologiile moderne de obținere a sistemelor termice 
inteligente și implementarea unui sistem de ssm pentru personalul din 
domeniu  
Cercetări privind implementarea unui sistem ssm pentru personalul ce 
lucrează în domeniul creșterii nurcilor și auditul unui loc de muncă  

6 LUCA Mihai Alexandru Proiectarea unui dispozitiv pentru depozitarea în  șantier a buteliilor cu gaze 
folosite la sudare  

7 MACHEDON PISU Teodor Tehnologia de sudare în puncte pentru automobile și auditul unui loc de 
muncă (sudor) 
Tehnologia de execuție a turnurilor de telecomunicații și evaluarea unui loc 
de muncă 

8 OLAH Arthur Analiza comparativa privind tehnologiile de fabricatie a pieselor metalice si 
sisteme de securitate in munca  

9 PASCU Alexandru Norme de siguranță și protecția muncii la utilizarea roboților industriali 
10 ROATĂ Ionuț Claudiu Cercetări privind nivelul de securitate și sănatate în muncă în cazul 

automatizării și robotizării proceselor industriale 
11 ȚIEREAN Mircea Horia Platformă software pentru managementul ssm  

Proiectarea unor poduri provizorii și analiza SSM din cadrul șantierelor 
mobile și temporare  
Sistem de monitorizare la distanță a echipamentelor aferente infrastructurii 
centrelor de date  


