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Cuprins 

Influence of illumination and tracers on Particle Image Velocimetry measurements on 
open flow channels    

Influența iluminării și a trasoarelor asupra măsurătorilor de velocimetrie a imaginii 
particulelor pe canalele de curgere deschise 

Ilinca NASTASE, Mihnea SANDU, Marius ILIESCU, Amjed ALBAIYATI 

 

Steady heat transfer by natural (free) convection and radiation, for a horizontal 
circular pipe surrounded by air, using the Mathcad® software  

Transfer constant de căldură prin convecție naturală (liberă) și radiație, pentru o 
țeavă circulară orizontală înconjurată de aer, folosind software-ul Mathcad® 

Gelu-Adrian CHISĂLIŢĂ, Raluca MOLDOVAN 

 

Theoretical aspects regarding energy efficiency in foods refrigeration and freezing  

Aspecte teoretice privind eficienta energetica in refrigerarea si congelarea 
alimentelor  

Alina GIRIP, Răzvan CALOTĂ, Mădălina NICHITA, Anica ILIE 

 

In-situ and Laboratory Analysis of Treated Marine Soil by Consolidation Methods   

Analiza in situ și de laborator a solului marin tratat prin metode de consolidare 

Houssam KHELALFA 

 

A Review Regarding the Heat Recovery from Wastewater  



O revizuire cu privire la recuperarea căldurii din apele uzate 

Amjed ALBAIYATI 

 

Software programs used in designing of low voltage electrical distribution panels  

Programe software utilizate în proiectarea tablourilor electrice de distribuție de joasă 
tensiune 

Cristina Gabriela SĂRĂCIN, Diana PARAIPAN 

 

Modeling the Drying Shrinkage of Structural Concretes  

Modelarea contracției prin uscare a betoanelor structurale 

Abderraouf KEBIR, Abdelmalek BRAHMA 

 

Analiza implementării măsurilor de apărare împotriva incendiilor în clădiri civile  

Analysis of the implementation of fire protection measures in civil buildings 

Aurel TROFIN, Mihai Ciprian MITREA 

 

Metodă eficientă de încălzire cu microunde pentru fabricarea spumei de sticlă din 
deșeu de sticlă   

Effective microwave heating method for manufacturing glass foam from glass waste   

Lucian PĂUNESCU, Sorin Mircea AXINTE, Marius Florin DRĂGOESCU, Bogdan 
Valentin PĂUNESCU 

 

Expansion of glass waste by the double effect of liquid and solid foaming agents for 
manufacturing the cellular glass gravel (CGG) in a 10 kW-microwave oven  

Expandarea deșeului de sticlă prin dublul efect al agenților de spumare lichid și solid 
pentru fabricarea pietrișului din spumă de sticlă (CGG) într-un cuptor cu microunde 
de 10 kW 

Lucian PĂUNESCU, Sorin Mircea AXINTE, Marius Florin DRĂGOESCU, Bogdan 
Valentin PĂUNESCU 


