
 

 

Sesiunea de comunicări Științifice 

SIMTECH 2017 

Cluj-Napoca, 25 mai 2017 
 

PROGRAM 
 

Ora Ingineria Mediului  Ingineria Materialelor 

830-900 Inregistrarea participantilor (mape, ecusoane, etc.) Amfiteatrul M14 

900-930 
Prof. Dr. Ing. Fiz. Ionel Chicinas – Cuvant de deschidere si prezentarea temelor de cercetare din 

Facultatea de Inginetia Materialelor si a Mediului 

0930-0945 Pauza organizatorica 

0945-1000 
Cuibus Denisa – Cercetdri privind reciclarea 

electrozilor proveniti de la o baterie auto uzate si 

doparea acestora cu dioxid de mangan 

 Moanghen Rareș, Marinkaș Anca Melania – Cercetări 

asupra influenței lubrifiantului asupra proprietăților unui 

material Fe-Al2O3 

1000-1015 
Țȋrcă George-Teodor, Mocan Sorel-Cristian – Studii 

şi cercetări privind eliminarea pesticidelor din apele de 

suprafață 

 Bortnic Rares – Corelația sinteză – structură / morfologie 

–proprietate pentru sistemele core-shell de tipul 

CoFe2O4@ BaZrO3 / ZrO2 

1015-1030 
Cătuna Alina Maria – Cercetari privind degradarea 

solului din zonele forestiere ale judetului Cluj si 

masuri de remediere. 

 Toma Diana – Determinarea tipul de conducție electrică 

în aliajului TiCoSb obținut prin aliere mecanică 

1030-1045 
Pogacian Andreea Roxana – Studiul asupra smogului 

electromagnetic într-un centru urban. 

 Csapai Alexandra – Microcapsule core-shell BSA/ 

complex polielectrolitic al unor polizaharide naturale 

pentru sisteme de administrare controlată a 

medicamentelor 

1045-1100 
Terhes Diana - Raluca – Cercetări privind regenerarea 

apei de spălare de la decaparea oţelului inoxidabil 
 Techereș Alexandru – Realizarea unui dispozitiv de 

obținere a materialelor amorfe masive prin turnare prin 

aspirație 

1100-1115 
Baroti Csaba-Norbert – Inlocuirea pasivarii cu crom 

hexavalent a otelurilor inoxidabile in conformitate cu 

cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 

 Marinkaș Diana - Alexandra – Obținerea și caracterizarea 

aliajului FINEMET din materiale cu preț de cost scăzut 

1115-1130 

Tîmpănar Alexandra-Loredana – Studii asupra 

deseurilor din sticla si proiectarea unui sistem de 

colectare selectiva si de procesare a ambalajelor si 

deseurilor de sticla 

 
Mărginean Mădălina - Nanoparticule de CoFe2O4 – de la 

design chimic la aplicații 

1130-1145 
Livia Roxana Rus – Determinarea concentraţiilor de 

poluanţi în solul din zona Romplumb - Baia Mare 
 Zob Georgeta-Gabriela – Studii asupra compozitelor cu 

matrice de aluminiu armate cu particule ceramice 

1145-1200 
Bidi Gabriela, Vitan Daniela – Poluarea solului. 

Efectele nucului asupra solului. 
 Szatmari Cristian – Spume metalice cu porozitate 

graduala din aliaje de aluminiu reciclate 

1200-1215 
Costin Codruta, Bratean Andreea – Poluarea aerului. 

Gaura de ozon. 
  

1215-1230 Caluser Naomi, Lungu Cristina – Poluarea apei.   

1230-1315 Pauza de masa 

1315-1330 
Nemes Andreea-Larisa – Studiu privind starea de 

calitate a solului in zona CUPROM,Baia Mare si 

masuri de remediere 

 Filip Adina-Mariana – Studiu privind trefilarea prin 

procedee neconvenționale a sârmei de la ø4 la ø2 mm 



 

1330-1345 
Toderean Cosmina-Adriana – Studii si cercetari 

privind proiectarea unei statii de epurare modernizate 

pentru municipiul Dej 

 Man Diana-Madalina – Spume elaborate din aliaje de tip 

invar 

1345-1400 
Lateș Cătălin – Simularea unui accident chimic major 

la o fabrică de adezivi și rășini sintetice 
  

1400-1415 
Lazăr Ana-Maria – Studii și cercetări privind 

obținerea de materiale fonoabsorbante din deșeuri 
  

1415-1430 
Pop Ana-Maria Lorena – Agricultura ecologica, o 

alternativa a protectiei mediului 
  

1430-1445 
Daraban Alexandra Narcisa – Cercetari cu privire la 

calitatea apei din raul Somes in judetul Satu Mare 
  

1445-1500 
Marica Bogdan – Studii privind valorificarea 

resturilor vegetale prin obținera de biogaz și 

proiectarea unui stand de laborator 

 
 

1500-1515 
Melega Mark – Analizarea modalităţilor de gestiune a 

părţii biodegradabile din cadrul deşeurilor municipale 

la nivelul unei comunităţi 

 
 

1515-1530 
Rujoiu Anamaria – Analiza modalitatilor de gestiune 

a deseurilor din constructii si demolari la nivelul unei 

comunitati urbane 

 
 

1530-1545 
Timuț Cristina – Investigații asupra factorilor de 

mediu din zona industriala Cluj-Napoca 
  

1545-1600 
Dulău Anda – Cercetări privind calitatea apei din raul 

Tarnava Mare pe tronsonul Mediaș 
  

1600-1615 
Popa Cristiana Corina – Studii si proiectarea unei 

tehnologii pentru obtinerea unor placi de tip compozit 

prin utilizare de materiale plastice, lemn sau cauciuc 

 
 

1615-1630 
Băldean Mariana-Lavinia – Importanţa Zonelor 

Umede De-A Lungul Dunării 
  

1630-1645 
Babtan Adela-Taisia, Rotar Noemi Izabela – Cercetari 

privind utilizarea durabila a resurselor de apa in 

localitatea Ardud 

 
 

1645-1700 
A. Pop Robert Michael – Proiectarea unui sistem de 

încălzire a unei clădiri prin utilizarea pompelor de 

căldură 

 
 

1700-1715 

Gorgovan Corneliu Catalin – Studierea emisilor de 

noxe rezultate in timpul procesului de insilozare a 

cerealelor. Studiu de solutii pentru reducerea emisiilor 

de noxe in timpul procesului de insilozare.Proiectarea 

sistemului de reducere a emisiilor de poluanti in 

atmosfera 

 

 

1715-1730 
Deliberarea comisiilor de specialitate pentru acordarea 

premiilor 
 Deliberarea comisiilor de specialitate pentru acordarea 

premiilor 

1730-1800 Premierea participantilor si cuvantul de inchidere 

 

Amfiteatrul M14  Amfiteatrul M03 

 


