Departamentul „MEDIU ŞI ÎMBUNǍTǍŢIRI FUNCIARE” are în componenţa sa
un număr de 28 de cadre didactice ce desfăşoară activităţi de predare la programele de studii
universitare de licenţă şi master. În cadrul studiilor universitare de doctorat, 4 cadre didactice au
calitatea de conducător ştiinţific de doctorat.
Cadrele didactice ale departamentului au competenţe în domeniile:
 lucrări de îmbunătăţiri funciare – proiectare, execuţie, exploatare şi funcţionare
automată, reabilitare, impact asupra mediului;
 tehnologii de execuţie şi managementul lucrărilor de construcţii în domeniul
îmbunătăţirilor funciare sau ingineriei mediului, ingineria calităţii, oferte, preţuri şi
devize, management de proiect;
 hidrologie, hidrogeologie, hidraulică, gospodărirea apelor, amenajări si construcţii
hidrotehnice, regularizări de râuri şi îndiguiri;
 lucrări hidroedilitare, tratarea apei, epurarea apelor uzate;
 materiale de construcţii, geologie, geotehnică şi fundaţii, mecanică, statică şi
dinamica construcţiilor, rezistenţa materialelor, beton armat, construcţii rurale;
 biologia apei, biochimia mediului, chimia factorilor de mediu, microbiologie,
ecologie, ecotoxicologie;
 protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice, managementul durabil al resurselor de sol
şi apă, tratarea şi valorificarea deşeurilor, poluarea apei şi a aerului, metode şi
mijloace de investigare a poluării mediului, reabilitatea terenurilor degradate, studii
de impact, bilanţ şi audit de mediu.
ACTIVITATE DE CERCETARE


















Direcţiile de cercetare abordate sunt:
Procesarea durabilă a resurselor regenerabile din mediul rural.
Biosorbţia metalelor grele din apele uzate utilizând biomasa.
Tehnologii nepoluante de utilizare integrală a deşeurilor din agricultură.
Investigare nedistructivă prin instrumentare seismică a clădirilor.
Optimizarea proceselor în staţiile de epurare industriale şi tratarea nămolurilor în scopul
utilizării.
Valorificarea energetică a biomasei în contextul dezvoltării durabile a resurselor
regenerabile de energie.
Tratarea legigatului contaminat cu ioni metalici.
Reabilitare şi reconstrucţie ecologică a solurilor contaminate în zona depozitelor de
deşeuri menajere şi industriale.
Remedierea solurilor contaminate cu hidrocarburi.
Monitorizare, analiza şi avertizare a riscului la secetă.
Evaluarea emisiilor de PCB pentru aprecierea impactului asupra sănătăţii populaţiei şi
mediului înconjurător.
Managementul agricol în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.
Evaluarea vulnerabilităţii şi diminuarea consecinţelor alunecărilor de teren.
Monitorizarea în timp real a zonelor inundabile, simulare şi soluţii de exploatare a
lucrărilor hidrotehnice din apropierea centrelor populate.
Management şi control integrat al resurselor de apă şi sol, conform conceptului de
dezvoltare durabilă.
Insule de căldura si soluţii de atenuare a acestora.
Modelarea proceselor de albie şi stabilirea condiţiilor de exploatare a resurselor minerale
din albiile râurilor.

 Incidenţa poluanţilor organici persistenţi.
LABORATOARE












Laborator Multimedia
Laborator Științele mediului
Laborator Ingineria mediului
Laborator Microbiologie - Ecologie
Laborator Materiale de construcții
Laborator Geotehnică si fundații
Laborator Îmbunătăţiri funciare
Laborator Hidraulică
Laborator de cercetare Încercări pentru beton
Laborator Stații de pompare și energii neconvenționale
Laborator Tehnologie

