PROPUNERE TEME DE LICENTA IUDR
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tema propusa
Strategie integrată de dezvoltare urbană
Studiu de fundamentare privind echiparea edilitară a unei localităţi/zone metropolitane aferente unui PUG
Analiza dinamicii urbane -zona selectata-studiu de caz
Analiza micro-climatului unei zone urbane-zona selectata-studiu de caz
Analiza mobilităţii şi transportului urban-studiu de caz Conf.dr.ing.Tulbure Ildiko
Analiza spaţiilor verzi din zonele urbane-studiu de caz Conf.dr.ing.Tulbure Ildiko
Instrumente analitice de caracterizare a infrastructurii urbane în contextul schimbărilor tehnologice

Conf.dr.ing.Tulbure Ildiko
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Incursiune în analiza vulnerabilităţii şi riscului în zone urbane/rurale
Analiza evoluţiei unei categorii a infrastructurii edilitare selectate
Proiecte de dezvoltare rurală/urbană. Studiu de caz
Managementul deşeurilor solide. Studiu de caz
Analiza de risc pentru zonele urbane. Studiu de caz
Plan local/judeţean/regional de gestionare a deşeurilor
Analiza strategică şi plan de acţiuni aferente unui MasterPlan de apă-canal
Dezvoltarea socio economica a unei zone urbane/rurale.Studiu de caz
Studiu energii regenerabile-selectare sistem de producere a energiei electrice/incalzire-studiu de caz

Conf.dr.ing.Tulbure Ildiko
17.

Analiza spatiala si aplicatii GIS si Web-GIS pentru o zona urbana-zona selectata-studiu de caz.

"Utilizarea mediului GIS in analiza spatiala a zonei urbane aferente Municipiului Alba
Iulia".Conf.dr.ing.Borsan Tudor
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Analiza spatiala si aplicatii teledetectie -zona selectata-Studiu de caz
Strategie de dezvoltare locala a zonelor marginalizate.Studiu de caz
Strategie de dezvoltarea urbana/locala-zona selectata Conf.dr.ing.Tulbure Ildiko
Analiza strategica si plan de actiuni pentru dezvoltarea urbana.Studiu de caz
Studiu de impact pentru investitii in zonele urbane. Studiu de caz Conf.dr.ing.Tulbure Ildiko
Optimizarea deplasarilor rutiere pe retele rutiere in zone aglomerate
Contributii cu privire la conceptia arterelor noi de circulatie rutiere in mediul urban.
Analiza dinamicii infrastructurii edilitare ( apa canal etc) – zona urbana/infrastructura selectata-studiu de caz
Analiza insula urbana de caldura – studiu de caz
Elaborarea unui proiect pentru accesarea de fonduri comunitare (pot sa fie propuse mai multe teme)

28.

Structura metalica hala industriala parter fara poduri rulante cu 2 deschideri egale si 7 travei
Structura metalica hala industriala parter fara poduri rulante cu 3 deschideri egale si 5 travei
Imobil de locuinţe, P+2E niveluri situat in Alba Iulia, structura in cadre din beton armat
Imobil de birouri P+2E niveluri situate in Sebes, structura de rezistenta în cadre din beton armat monolit
Proiectarea unei cladiri rezidentiale P+2E avand structura cu pereti de beton armat.
Bloc P+2E cu terasa, avand structura in cadre din beton armat, amplasat in Alba Iulia
Proiectarea unei structuri de sprijin in zone urbane.
Proiectarea sprijinirii cu pereti ingropati a unei excavatii

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Locuinta Unifamiliala P+1E cu structura mixta/zidarie/BA in Alba Iulia
Cladire de locuit P+1E cu structura de rezistenta de tip cadre din material lemnos
Constructie P+1E cu structura de lemn, avand destinatia birouri si spatiu commercial
Vila P+1E+M cu structura din zidarie confinata, amplasata in Alba Iulia
Bloc P+2E cu terasa, avand structura din zidarie confinata, amplasat in Alba Iulia
Vila P+2E cu acoperis in patru pante, avand structura din zidarie confinata, in Alba Iulia
Cladire de locuit cu structura din zidarie confinata si regim de inaltime P+1E

PROPUNERE TEME DE LICENTA IUDR
Nota: In functie de disciplinele parcurse in cei 4 ani, pt fi identificate si alte teme, împreuna cu
profesorul coordonator
Responsabil specializare,
Conf. dr. ing. Popa Dorin Victor

