
Principalele contribuţii: valorificarea concreta a rezultatelor studiului sociologic aplicat pe un
esantion de 70 de sinistraţi, care au fost victimele inundatiilor din Banat din anul 2005, prioritiyarea 
nevoilor acestora, realizarea unui prototip de locuinţă modulară care să satisfacă nevoile sinistraţilor pe 
o perioada determinată de reconstrucţie, propunerea mai multor configurari spaţiale de ansamble 
modulare integrate care sa functioneze independent energetic, analiza mai multor variante structurale,
analiya ciclului de viaţă al unităţilor modulare conform principiilor dezvoltării durabile .
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X Teza de faţă propune găsirea unei soluţii pentru rezolvarea problemei relocării persoanelor 
sinistrate pe parcursul perioadei de reconstrucţie a unei localităţii afectate de acţiuni din hazard natural. 
Soluţia propusă in teza de faţă constă într-un ansamblu modular integrat. Acesta  este compus din 
unităţi modulare de locuit şi din unităţi modulare utilitare şi funcţionează independent energetic. Soluţia  
propusă apare în urma unei investigări prin intermediul unui chestionar distribuit persoanelor afectate de 
inundaţiile din primăvara anului 2005 din zona Banatului. Scopul este acela de a implementa aceste 
construcţii în orice locaţie afectată de calamitate din România, prin intermediul (IGSU).Ansamblul propus 
este analizat atat per ansamblu cât şi pentru fiecare modul în parte. Aceste module sunt analizate din 
punct de vedere structural, propunându-se patru soluţii structurale, din care se evidentiază ca fiind mai 
eficiente două soluţii structurale. Acestea sunt mai departe analizate din punct de vedere al dezvoltării 
durabile.Astfel, în această teză se detaliază atât o analiză comparativă din punct de vedere structural, 
cât şi o analiză din punct de vedere al dezvoltării durabile.Din punct de vedere arhitectural, sunt detaliate 
funcţiunile pe care le pot avea modulele. Acestea sunt stabilite în urma unui studiu sociologic efectuat 
prin intermediul unui chestionar, si variază în funcţie de necesităţile persoanelor sinistrate. 
Mai departe este detaliată modalitatea de funcţionare a ansamblului integrat, astfel încât modulele de 
locuit să poată fi alimentate cu energie electrică, apă rece, apă caldă, fără a fi necesară branşarea la 
reţele. Ansamblul propus poate fi monitorizat printr-un soft care să ajute atât la gestionarea unei situaţii 
de calamitate în sine, cât şi a configurării alcătuirii ansamblului 
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