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I. STRATEGIA ACTIVIT ĂŢII DE CERCETARE A FACULT ĂŢII PE TERMEN LUNG 
(ELABORAT Ă ŞI APROBAT Ă DE CONSILIUL FACULT ĂŢII ÎN CONCORDAN ŢĂ 
CU DIRECŢIILE DE CERCETARE, PE DOMENII): 

• armonizarea în permanenţă cu domeniile şi direcţiile prioritare de cercetare stabilite în 

cadrul programului european PC7; 

• armonizarea continuă cu domeniile şi direcţiile prioritare de cercetare stabilite în cadrul 

programului naţional , elaborate de ANCS în cadrul PNCDI-II; 

• racordarea la domeniile şi direcţiile prioritare şi strategiile de cercetare stabilite la 

nivelul Universităţii din Craiova, pentru perioada 2008-2012; 

• dezvoltarea de parteneriate de cercetare cu instituţii şi organisme naţionale şi 

internaţionale; 

• utilizarea şcolii doctorale “Academician Radu Voinea”, ca instrument de formare şi 

dezvoltare a aptitudinilor şi spiritului de creativitate a tinerilor cercetători; 

• valorificarea cât mai eficientă a potenţialului de cercetare al studenţilor facultăţii;  

• asigurarea calităţii cercetării, prin implementarea procedurilor prevăzute în manualul 

calităţii din facultatea de mecanică 

 

II. PROGRAMELE ACTIVIT ĂŢII DE CERCETARE A FACULT ĂŢII PE TERMEN 
MEDIU ŞI SCURT (ELABORATE ŞI APROBATE DE CONSILIUL FACULT ĂŢII): 

• Analiza stărilor de tensiuni şi deformaţii ale oaselor prin metoda elementului finit; 

• Analiza şi diagnosticarea sistemelor mecanice din structura termocentralelor şi 

hidrocentralelor  

• Analiza şi sinteza prin modele şi experiment a lanţurilor cinematice deformabile din 

structura automobilelor  



• Biocombustibili 

• Biomecanica articulaţiilor umane cu aplicaţii în protezare 

• Modele parametrizate CAD-CAE pentru determinarea prin analiză şi simulare a 

comportamentului ţesuturilor moi 

• Modele tridimensionale parametrizate ale oaselor umane; 

• Optimizarea implanturilor utilizate in osteosinteza fracturilor oaselor umane 

• Optimizări de implanturi şi proteze. 

• Prototiparea prin modelare şi experiment a mecanismului aparatului stomatognat  

• Prototiparea prin modelare şi experiment a unor sisteme exoprotetice de la membrele 

inferioare umane 

• Simularea prin metoda elementelor finite a comportamentului mecanic al oaselor şi 

articulaţiilor osoase; 

• Sisteme de răcire la transformatoarele electrice de mare putere 

• Sisteme electromecanice pentru modelarea şi comanda unor articulaţii de la membrele 

superioare umane 

• Sisteme mecanice inteligente folosite pentru deservirea persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii 

• Sisteme mecanice inteligente pentru activităţi exploratorii cu caracter minim invaziv 

• Sisteme robotizate pentru intervenţii în medii periculoase 

• Sistemele mecanice de ortezare 

• Sistemele mecanice de prehensiune 

• Sisteme mecanice complexe pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii 

• Utilizarea materialelor inteligente in aplicatiile medicale; 

 
 
III. DOMENII CERCETARE : 

• sisteme mecanice  

• sănătate 

• securitate 

• transport şi autovehicule rutiere; 

• materiale,  nanotehnologii; 

• tehnologii avansate; 

• sisteme noi de producţie; 

• agricultură şi biotehnologie; 

• informatică aplicată; 

• energie; 

 
IV. DIREC ŢII DE CERCETARE: 

DEPARTAMENTUL DE MECANIC Ă APLICAT Ă 

(a) modulul de mecanica solidelor deformabile: 

• modelarea dinamică a sistemelor de solide deformabile (liniar - elastice, compozite, 

vâscoelastice), în regim izoterm; 



• modelarea dinamică a sistemelor de solide deformabile în câmpuri de temperatură; 

• mecanica computaţională; 

• stabilirea mişcării solidelor deformabile; 

• metode aproximative în dinamica structurilor şi a sistemelor de solide deformabile. 

• mecanica materialelor compozite 

(b) modulul de mecanisme, biomecanică şi bionică: 

• sinteza mecanismelor pe baza locomoţiei din lumea vie; 

• sisteme robotizate cu aplicatii in medicina; 

• optimizarea sistemelor mecanice mobile; 

• concepţia modulară a roboţilor industriali ; 

• roboti mobili; 

• dinamica şi sinteza mecanismelor plane şi spatiale; 

• biomecanică ; 

• optimizări de implanturi, endoproteze şi exoproteze. 

• prototiparea in biomecanica si bionica. 

(c) modulul de rezistenţa materialelor şi mecanica ruperii : 

• analiza mecanică şi proiectarea susţinerilor mecanizate în industria minieră; 

• calculul, proiectarea şi testarea structurilor mecanice. 

• analiza structurilor mecanice din punct de vederere al fenomenului de oboseal[, la 

temperaturi normale si la temperaturi scazute si criogenice 

• studiul fenomenului de cedare a materialelor în conceptul modern al mecanicii ruperii 

• încercari mecanice în constructii. 

(d) modulul de organe de maşini şi proiectare computerizată : 

• identificarea şi diagnosticarea sistemelor mecanice mobile; 

• analiza experimentală, calculul şi proiectarea computerizată a transmisiilor mecanice 

• analiza experimentală şi modelarea cu elemente finite a organelor de maşini; 

• tribologie 

(e) modulul de mecanica fluidelor ş]i acţionări hidropneumatice 

• studiul fenomenelor nestaţionare în conductele sistemelor de acţionare hidraulice 

• dinamica transmisiilor hidrostatice în circuit închis 

• transformatoare hidrostatice în circuit deschis destinate sistemelor de irigaţie 

• dinamica acţionărilor hidraulice folosite la roboţii industriali 

• modelarea numerică a proceselor 

DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII ŞI MATERIALE 
• Aparatură computerizată pentru recuperarea neuromotorie 
• Cercetarea experimentală a preciziei proceselor de prelucrare 
• Aplicaţii specializate bazate tehnologii CAD-CAM  
• Aşchierea materialelor greu prelucrabile 
• Integrarea sistemelor de inteligenţă artificială la planificarea automată a proceselor 

tehnologice 
• Cercetări privind precizia proceselor şi produselor 



• Compozite cu gradient funcţional 
• Compozite nanostructurate cu matrice metalică 
• Dezvoltarea de materiale noi 
• Dezvoltarea de noi tehnologii si utilaje automatizate: 
• Aplicatii ale bio/hidrometalurgiei la valorificarea sub formă de pulberi a metalelor din 

deseuri industriale 
• Flexibilitatea economico-organizatorică din întreprinderi, cu detaliere asupra 

fenomenului de externalizare (outsourcing)  
• Aparatură robotizată pentru chirurgia minim invazivă 
• Integrarea sistemelor CAD-CAM-CAE 
• Analiza funcţională a sculelor aşchietoare 
• Materiale şi tehnologii noi în metalurgia pulberilor 
• Modelarea şi optimizarea tehnologiilor de sudare 
• Modelarea şi simularea proceselor de aşchiere 
• Optimizare tehnologică şi constructivă 
• Programarea şi reglarea sistemelor de producţie automate şi semiautomate 
• Proiectare masini si utilaje in sistem modular pentru industrie: 
• Studii de design industrial pentru diferite familii de masini; 

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE RUTIERE 
• maniabilitatea, stabilitatea şi vibraţiile automobilelor; 

• îmbunătăţirea performanţele şi diagnosticarea sistemelor autovehiculelor; 

• optimizarea constructivă a componentelor şi subansamblurilor autovehiculelor; 

• studiul soluţiilor hibride în domeniul autovehiculelor; 

• îmbunătăţirea performanţelor motoarelor pentru autovehicule; 

• mecatronica automobilelor; 

• fluentizarea traficului; 

• studiul surselor energetice neconvenţionale;  

• încercări în construcţii (mecanice); 

• încercarea şi testarea materialelor şi structurilor din domeniul construcţiilor civile, 

industriale şi agricole; 

• analiza construcţiilor civile, industriale şi agricole la seism; 

• studiul geodezic al construcţiilor civile, industriale şi agricole. 

 
V. DIRECŢII DE CERCETARE DE EXCELEN ŢĂ: 

DEPARTAMENTUL DE MECANIC Ă APLICAT Ă 
• modelarea dinamică a sistemelor de solide deformabile; 

• mecanica materialelor compozite 

• analiza şi sinteza mecanismelor pe baza locomoţiei din lumea vie; 

• roboti mobili; 

• dinamica şi sinteza mecanismelor plane şi spatiale; 

• biomecanică ; 

• optimizări de implanturi, endoproteze şi exoproteze. 



• calculul, proiectarea şi testarea structurilor mecanice. 

• analiza structurilor mecanice din punct de vedere al fenomenului de oboseală, la 

temperaturi normale si la temperaturi scazute si criogenice 

• studiul fenomenului de cedare a materialelor în conceptul modern al mecanicii ruperii 

• încercari mecanice în constructii. 

• identificarea şi diagnosticarea sistemelor mecanice mobile; 

• analiza experimentală, calculul şi proiectarea computerizată a transmisiilor mecanice 

• analiza experimentală şi modelarea cu elemente finite a organelor de maşini; 

• dinamica transmisiilor hidrostatice în circuit închis 

• modelarea numerică a proceselor hidraulice şi hidropneumatice 

DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII ŞI MATERIALE 
• Cercetarea experimentală a preciziei proceselor de prelucrare 
• Aşchierea materialelor greu prelucrabile 
• Dezvoltarea de noi tehnologii si utilaje automatizate: 
• Aplicaţii ale bio/hidrometalurgiei la valorificarea sub formă de pulberi a metalelor din 

deşeuri industriale 
• Flexibilitatea economico-organizatorică din întreprinderi, cu detaliere asupra 

fenomenului de externalizare (outsourcing)  
• Materiale şi tehnologii noi în metalurgia pulberilor 
• Modelarea şi optimizarea tehnologiilor de sudare 
• Modelarea şi simularea proceselor de aşchiere 
• Optimizare tehnologică şi constructivă, aplicaţii specializate CAD-CAM-CAE 
• Programarea şi reglarea sistemelor de producţie automate şi semiautomate 
• Proiectare masini si utilaje in sistem modular pentru industrie: 
• Studii de design industrial pentru diferite familii de masini; 

 

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE RUTIERE 
• maniabilitatea, stabilitatea şi vibraţiile automobilelor; 

• îmbunătăţirea performanţele şi diagnosticarea sistemelor autovehiculelor; 

• îmbunătăţirea performanţelor motoarelor pentru autovehicule; 

• fluentizarea traficului; 

• studiul surselor energetice neconvenţionale;  

• încercarea şi testarea materialelor şi structurilor din domeniul construcţiilor civile, 

industriale şi agricole; 

• analiza construcţiilor civile, industriale şi agricole la seism; 

 


