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• Structura prezentării 

Introducere 
       Date profesionale/Curriculum Vitae 
 

(B-i) Realizări științifice și profesionale  
 

(B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 



  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

 Educație și formare 

 Experiență profesională 



  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

1984-1990 

• Studii universitare 
• Facultatea de Mecanică, Specializarea Autovehicule Rutiere   

Educație și formare 



  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

1984-1990 

• Studii universitare 
• Facultatea de Mecanică, Specializarea Autovehicule Rutiere   

1990-1998 

• Studii doctorale 
• Doctorat în științe inginerești, Facultatea de Mecanică 

Educație și formare 



  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

1984-1990 

• Studii universitare 
• Facultatea de Mecanică, Specializarea Autovehicule Rutiere   

1990-1998 

• Studii doctorale 
• Doctorat în științe inginerești, Facultatea de Mecanică 

2001-2006 

• Studii universitare 
• Facultatea  de Drept și Sociologie, Specializarea Drept 

Educație și formare 



  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Educație și formare 

1984-1990 

• Studii universitare 
• Facultatea de Mecanică, Specializarea Autovehicule Rutiere   

1990-1998 

• Studii doctorale 
• Doctorat în științe inginerești, Facultatea de Mecanică 

2001-2006 

• Studii universitare 
• Facultatea  de Drept și Sociologie, Specializarea Drept 

2005-2007 

• Studii masterale 
• Facultatea  de Drept și Sociologie, Specializarea Drept penal aprofundat  



1981-1987  
Lăcătuș mecanic  
Mecanic auto 

  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Experiență profesională și didactică 



1981-1987  
Lăcătuș mecanic  
Mecanic auto 

1987-1999 
Instructor auto 
Profesor legislație rutieră 

  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Experiență profesională și didactică 



1981-1987  
Lăcătuș mecanic  
Mecanic auto 

1987-1999 
Instructor auto 
Profesor legislație rutieră 

1999-2002 
Șef de lucrări 

  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Experiență profesională și didactică 



1981-1987  
Lăcătuș mecanic  
Mecanic auto 

1987-1999 
Instructor auto 
Profesor legislație rutieră 

1999-2002 
Șef de lucrări 

2002-2015 
Conferențiar universitar 

  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Experiență profesională și didactică 



1981-1987  
Lăcătuș mecanic  
Mecanic auto 

1987-1999 
Instructor auto 
Profesor legislație rutieră 

1999-2002 
Șef de lucrări 

2002-2015 
Conferențiar universitar 

2015-prezent 
Profesor universitar 

  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Experiență profesională și didactică 



1981-1987  
Lăcătuș mecanic  
Mecanic auto 

1987-1999 
Instructor auto 
Profesor legislație rutieră 

1999-2002 
Șef de lucrări 

2002-2015 
Conferențiar universitar 

2015-prezent 
Profesor universitar 

  Introducere/Date profesionale/Curriculum Vitae 

Experiență profesională și didactică 

1996 cursuri de specializare în modelare-simulare 
structuri mecanice la Mercedes-Benz Sindelfingen  



 Realizări științifice 

 Realizări profesionale 

  (B-i) Realizări științifice și profesionale  



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
  



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  

Publicații în perioada post-doctorală: 
• 147 articole și lucrări în reviste de specialitate și conferințe; 
 
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  

Publicații în perioada post-doctorală: 
• 147 articole și lucrări în reviste de specialitate și conferințe; 
• 10 articole publicate în reviste și volume ale conferințelor cotate/indexate ISI; 
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  

Publicații în perioada post-doctorală: 
• 147 articole și lucrări în reviste de specialitate și conferințe; 
• 10 articole publicate în reviste și volume ale conferințelor cotate/indexate ISI; 
• 24 cărți și capitole în cărți publicate la diferite edituri recunoscute CNCSIS. 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  

Publicații în perioada post-doctorală: 
• 147 articole și lucrări în reviste de specialitate și conferințe; 
• 10 articole publicate în reviste și volume ale conferințelor cotate/indexate ISI; 
• 24 cărți și capitole în cărți publicate la diferite edituri recunoscute CNCSIS. 

Contracte de cercetare: 
• director/responsabil 12 contracte naționale/internaționale; 
   



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări științifice 

Titlul tezei de doctorat: 
• Cercetări privind optimizarea corelării direcției cu suspensia la autoturismele cu tracțiune pe față,  
• Doctor inginer, în domeniul Inginerie Mecanică, specializarea Autovehicule și Tractoare.  

Publicații în perioada post-doctorală: 
• 147 articole și lucrări în reviste de specialitate și conferințe; 
• 10 articole publicate în reviste și volume ale conferințelor cotate/indexate ISI; 
• 24 cărți și capitole în cărți publicate la diferite edituri recunoscute CNCSIS. 

Contracte de cercetare: 
• director/responsabil 12 contracte naționale/internaționale; 
• membru în colectivul de cercetare 6 contracte naționale/internaționale.   



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
 

   



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
• citări în Proceedings conferințe și reviste internaționale neindexate; cărți publicate în edituri 
  din țară și străinătate; conferințe, simpozioane, reviste naționale; teze de doctorat naționale. 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
• citări în Proceedings conferințe și reviste internaționale neindexate; cărți publicate în edituri 
  din țară și străinătate; conferințe, simpozioane, reviste naționale; teze de doctorat naționale. 

Citările pot fi întâlnite în: 
• Web of Science; 
 
 
 
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
• citări în Proceedings conferințe și reviste internaționale neindexate; cărți publicate în edituri 
  din țară și străinătate; conferințe, simpozioane, reviste naționale; teze de doctorat naționale. 

Citările pot fi întâlnite în: 
• Web of Science; 
• Scopus; 
 
 
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
• citări în Proceedings conferințe și reviste internaționale neindexate; cărți publicate în edituri 
  din țară și străinătate; conferințe, simpozioane, reviste naționale; teze de doctorat naționale. 

Citările pot fi întâlnite în: 
• Web of Science; 
• Scopus; 
• Google Scholars; 
 
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
• citări în Proceedings conferințe și reviste internaționale neindexate; cărți publicate în edituri 
  din țară și străinătate; conferințe, simpozioane, reviste naționale; teze de doctorat naționale. 

Citările pot fi întâlnite în: 
• Web of Science; 
• Scopus; 
• Google Scholars; 
• Proquest; 
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Vizibilitatea și impactul activității științifice: 
• 3 citări în reviste ISI; 
• 3 citări Proceedings ISI; 
• 32 citări în reviste și Proceedings BDI; 
• citări în Proceedings conferințe și reviste internaționale neindexate; cărți publicate în edituri 
  din țară și străinătate; conferințe, simpozioane, reviste naționale; teze de doctorat naționale. 

Citările pot fi întâlnite în: 
• Web of Science; 
• Scopus; 
• Google Scholars; 
• Proquest; 
• CABI; 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 
• Membru în colectivul de organizare: 
 

  
       
 

 
 
 

 
     
      
  

 
       

 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 
• Membru în colectivul de organizare: 
 

 Conferinţa internațională CONAT - Brașov 1999; 
      http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist 
 

 
 
 

 
     
      
  

 
       

 

http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 
• Membru în colectivul de organizare: 
 

 Conferinţa internațională CONAT - Brașov 1999; 
      http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist 
 

 Conferința internațională DAAAM 2010, 2013; 
      daaam international vienna 2010 - Daaam.com; http://daaam.info 2013/?page_id=1471 
 

 
     
      
  
 
 

 

http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=thierheimer walter&source=web&cd=139&ved=0CFoQFjAIOIIB&url=http://www.daaam.com/daaam/Downloads/Story.pdf&ei=4aqDUeWfHonnswbWnYDoDw&usg=AFQjCNE-voNQihVB3bl78F5FcfoIVfb52Q
http://daaam.info/?page_id=1471


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 
• Membru în colectivul de organizare: 
 

 Conferinţa internațională CONAT - Brașov 1999; 
      http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist 
 

 Conferința internațională DAAAM 2010, 2013; 
      daaam international vienna 2010 - Daaam.com; http://daaam.info 2013/?page_id=1471 
 

 Conferința internațională BIOATLAS 2012, 2013, 2014; 
       http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/conference_inovation/bioatlas%20invitation%5B1%5D.pdf 
       http://rosita.ro/bioatlas/organizers.html; https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Proceeding+of+BIOATLAS+2014+Conference  
  
 
      
       

 

http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=thierheimer walter&source=web&cd=139&ved=0CFoQFjAIOIIB&url=http://www.daaam.com/daaam/Downloads/Story.pdf&ei=4aqDUeWfHonnswbWnYDoDw&usg=AFQjCNE-voNQihVB3bl78F5FcfoIVfb52Q
http://daaam.info/?page_id=1471
http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/conference_inovation/bioatlas invitation%5B1%5D.pdf
http://rosita.ro/bioatlas/organizers.html
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 
• Membru în colectivul de organizare: 
 

 Conferinţa internațională CONAT - Brașov 1999; 
      http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist 
 

 Conferința internațională DAAAM 2010, 2013; 
      daaam international vienna 2010 - Daaam.com; http://daaam.info 2013/?page_id=1471 
 

 Conferința internațională BIOATLAS 2012, 2013, 2014; 
       http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/conference_inovation/bioatlas%20invitation%5B1%5D.pdf 
       http://rosita.ro/bioatlas/organizers.html; https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Proceeding+of+BIOATLAS+2014+Conference  
  
 Conferința internațională NEEFOOD 2015; 
       http://neefood2015.rosita.ro/congress_committees.html 
       

 

http://www.conat.ro/index.php/conat/index/pages/view/conat_hist
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=thierheimer walter&source=web&cd=139&ved=0CFoQFjAIOIIB&url=http://www.daaam.com/daaam/Downloads/Story.pdf&ei=4aqDUeWfHonnswbWnYDoDw&usg=AFQjCNE-voNQihVB3bl78F5FcfoIVfb52Q
http://daaam.info/?page_id=1471
http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/conference_inovation/bioatlas invitation%5B1%5D.pdf
http://rosita.ro/bioatlas/organizers.html
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl
http://neefood2015.rosita.ro/congress_committees.html


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 

• Membru în comitetul științific: 
 

 
     
     
 

  
     
 

 
 

 
     
       
 

 
       



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 

• Membru în comitetul științific: 
 

 Conferința ABIFA 2013, 2nd WSEAS International Conference on Agricultural Science, 
    Biotechnology, Food and Animal Science Brașov 2013; 
      http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826 
 

 
       
 

 
 

  
     
       
 

 
      

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 

• Membru în comitetul științific: 
 

 Conferința ABIFA 2013, 2nd WSEAS International Conference on Agricultural Science, 
    Biotechnology, Food and Animal Science Brașov 2013; 
      http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826 
 

 Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism, Vol. 10 (2014), Nr. 1 (28); 
      https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Bulletin+of+Agri-ecology%2C+Agri-food%2C+Bioengineering+and+Agritourism 
 

 
 

 
    
     
 

 
     

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 

• Membru în comitetul științific: 
 

 Conferința ABIFA 2013, 2nd WSEAS International Conference on Agricultural Science, 
    Biotechnology, Food and Animal Science Brașov 2013; 
      http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826 
 

 Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism, Vol. 10 (2014), Nr. 1 (28); 
      https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Bulletin+of+Agri-ecology%2C+Agri-food%2C+Bioengineering+and+Agritourism 
 

• Recenzor pentru: 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 

• Membru în comitetul științific: 
 

 Conferința ABIFA 2013, 2nd WSEAS International Conference on Agricultural Science, 
    Biotechnology, Food and Animal Science Brașov 2013; 
      http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826 
 

 Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism, Vol. 10 (2014), Nr. 1 (28); 
      https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Bulletin+of+Agri-ecology%2C+Agri-food%2C+Bioengineering+and+Agritourism 
 

• Recenzor pentru: 
 

 Proceedings of the 2nd International Conference on Energy and Environment Technologies 
    and Equipment (EEETE '13); 
      http://www.worldses.org/review/index.html 
 

 
    

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl
http://www.worldses.org/review/index.html


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Organizare de evenimente științifice 
 

• Membru în comitetul științific: 
 

 Conferința ABIFA 2013, 2nd WSEAS International Conference on Agricultural Science, 
    Biotechnology, Food and Animal Science Brașov 2013; 
      http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826 
 

 Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism, Vol. 10 (2014), Nr. 1 (28); 
      https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Bulletin+of+Agri-ecology%2C+Agri-food%2C+Bioengineering+and+Agritourism 
 

• Recenzor pentru: 
 

 Proceedings of the 2nd International Conference on Energy and Environment Technologies 
    and Equipment (EEETE '13); 
      http://www.worldses.org/review/index.html 
 

 Recenzor pentru Proceedings of the SMAT 2014, Craiova. 
      http://www.scientific.net/Reviewer/Review/171805 

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=3826
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl
http://www.worldses.org/review/index.html
http://www.scientific.net/Reviewer/Review/171805


  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Experiența managerială 
 
Funcții: 
 

• Director tehnic cercetare științifică la SC GEROM Srl Mediaș; 
• Șef autocoloană transport internațional persoane și mărfuri; 
• Șef adj. Catedră, Catedra IMT 2007-2011; 
• Coordonator activitate PSI și NTSM 2005-2011; 
• Președinte, secretar și membru al comisiilor de licență, admitere master și admitere în cadrul 
    Facultății de Inginerie Mecanică respectiv Facultății de Alimentație și Turism; 
• Membru în Consiliu de Departament IMAT 2011-2015; 
• Reprezentat al Departamentului de cercetare - D06 Eco-Biotehnologii şi Echipamente în 
    Agricultură şi Alimentaţie 2011-2015. 
 

     
 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Experiența managerială 
 

Membru în: 
 

• comisii de admitere la doctorat; 
• comisii de susținere a examenelor și a referatelor de doctorat; 
• comisii, ca referent oficial pentru susținerea publică a tezei de doctorat. 
 
 

 Președinte în comisia de examinare a cadrelor didactice preuniversitare din programele 
     Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic la secțiile Mașini și Instalații pentru 
     Agricultură și Industria Alimentară MIAIA respectiv Utilaje Tehnologice în Industria Alimentară; 
 

 Coordonator al activității de transport la Casa de Cultură a Studenților Brașov; 
 

 Expert tehnic judiciar în specializările: autovehicule, circulație rutieră. 
     

 



  (B-i) Realizări științifice și profesionale  

Realizări profesionale 

Membru al unor organizații profesionale 
 

• Membru al Comitetului științific al Revistei EcoAgriTourism; 
• Membru fondator IPIMEA Institutul de Perfecţionare în Ingineria Mecanică și 
    Electrică a Autovehiculelor; 
• Fundaţia Profesor Radu Mărdărăscu; 
• Societate Inginerilor de Automobile din Romania SIAR; 
• Societatea Inginerilor de Automobile SIA - Franța. 

 

Distincții și diplome de merit 
 

• Diploma de merit, pentru activitatea depusă în domeniul protecției mediului la nivel național, 
Garda Națională de Mediu, Secretariatul de stat-Comisar General. 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

Fig. 1.1 Model ½ autoturism xam
nim tg

AR
tg
AR

θθ
=→= (1.1) 

1.2 Maniabilitatea autoturismelor 

θ
gC

A - este ampatamentul autoturismului; 
R - raza de virare; 

 - unghiul de bracare (unghiul de rotire al roţii 
în jurul pivotului); 

 - centrul de masă al autoturismului; 

1v 2v şi  - vitezele celor două roţi  
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

Fig. 1.3 Influența derivei laterale asupra razei de virare 

1.2 Maniabilitatea autoturismelor 

 - unghiul de deviere laterală al roţii din faţă 
 - unghiul de deviere laterală al roţii din spate 

fε

sε

εO - centrul de virare  

( ) ( )fssf

A
tgtg

AR
εεθεεθδ −+

≈
+−

= (1.2) 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.2.1 Virarea autoturismelor echipate cu roţi elastice şi pivoţi înclinaţi 

Fig. 1.4 Poziția centrului dinamic de virare 

- centrul dinamic de virare zO

θ θe i=• recomandarea EBERAN,  

ε εs e s i= = 0 ε εf e f i=• recomandarea GOUGH-SHEARER,                   ;  

if

ify

ef

efy

G

F

G

F
=• recomandarea FIALA,  

P Pf e f i=• recomandarea HASSELGRUBER,  
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.2.1 Virarea autoturismelor echipate cu roţi elastice şi pivoţi înclinaţi 

Fig. 1.5 Condiția de virare 

• recomandarea FORKEL,   ε ε ε ε εf i f e s i s e= = = =

A
Bctg

ctg
A
Bctg

A
Bctg

A
Bctg

ctg ie

22

2

+
⋅=−

+

−

ε

εθ
ε

ε
θ (1.3) 

• recomandarea HENKER,  θ θ θi e eC C C= + +1 2 3
2

C1 = - (0.5...0.7);  C2 = 0.8...1;  C3 = 0.01  

KA
Bctgctg ie =− θθ (1.4) 

- K coeficient de derivă  = 1.2 ... 1.25 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.2.1 Virarea autoturismelor echipate cu roţi elastice şi pivoţi înclinaţi 

Fig. 1.6 Influența neliniarității transversale a pivotului 

- unghiul de înclinare transversală a pivotului  δ

   

KA
tgrEctgctg ie

δθθ 2+
=− (1.6) 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.3.1 Perturbaţii datorate suprafeței căii de rulare 

   

Fig. 1.8 Model dinamic 

Fig. 1.9 Modelul perturbațiilor analizate 

  

( ) ( );lh ttt −= ξξ
v
Atl = (1.13) 

cu ( ) ( );ttv ξξ =

Dacă         este profilul căii de rulare, pentru v(iteze) constante avem:     ( )tξ

- perturbaţiile la puntea spate;  hξ tl - decalaj temporal   

Oscilaţiile complexe de ruliu şi tangaj în urma denivelărilor Zv(ω), Zh(ω): 

  

( ) ( )∫
+∞

∞−

−= ;dtetzZ tjωω ( ) ( ) dtet tjωφω −
+∞

∞−
∫=Φ (1.16) 

      

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );; ,,,, ωωωωωωωωωω φφ ddaaddzaaz ZFZFZFZFZ +=Φ+= (1.17) 

( ) ( ) ( )
;

2
ωω

ω vh
a

ZZ
Z

+
= - perturbații în același sens 

( ) ( ) ( )
;

2
ωω

ω vh
d

ZZ
Z

−
= - perturbații în sens opus 
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1.3.2 Bracarea indusă 

   

  
  

      

Fig. 1.10 Model simplu al autovehiculului 
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- clase de frecvenţă pentru oscilaţii verticale: 

(1.19) 
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- clase de frecvenţă pentru oscilaţii transversale: 

(1.20) 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.4 Centrul şi axa de ruliu 

   

  
  

      

Fig. 1.12 Înălţimea centrului de ruliu hRufs 

Fig. 1.15 Centrul de ruliu dispus 
median şi în planul punţii 
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,
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⋅

∆
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=- pentru puntea faţă:  

2
s

sR
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s
bh

u
⋅

∆
∆

=- pentru puntea spate:  

(1.24) 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.4.1 Axa de ruliu 

   

  
  

      

Fig. 1.16 Poziția centrului de ruliu la cele două punți 

 CC - axa teoretică de ruliu 

∆hg  - distanţa dintre axa de ruliu şi centrul de masă Cg  

BB şi DD - axele de ruliu ale caroseriei la nivelul punţilor 
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1.4.2 Centrul de ruliu în cazul suspensiilor independente 

   

  
  

      

Fig. 1.19 Determinarea centrului virtual de rotaţie 

- cazul suspensiei cu două braţe 

- cazul suspensiei de tip McPherson 

Fig. 1.24 Determinarea  centrului de ruliu  Ru  

Fig. 1.35 Punte rigidă cu braţ longitudinal de tip Δ 

1.4.4 Centrul de ruliu la puntea rigidă 
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Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

1.5 Elemente de cinematica roților directoare 

   

  
  

      

Fig. 1.38 Schema cinematică a soluției constructive 
clasice-de serie 

a - vedere din spate, b - vedere din lateral 

b 

a 

pe = ρc (1 - cos θe) sin α0 - ρc sin θe sin β0                        (1.28) 

pi = ρc (1 - cos θi) sin α0 + ρc sin θi sin β0                       (1.29) 

2
BR

Aarctge

+
=θ

2
BR

Aarctgi

−
=θşi  (1.30) 

rc  - raza cercului descris de punctul de contact al roţii cu solul 
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1.5.1 Cinematica sistemului de stabilizare îmbunătăţit 

   

  
  

      

Fig. 1.39 Schema cinematică a soluției constructive 
mecanice 

a - vedere din față, b - vedere de sus, 
c - vedere din lateral 

; 
 

( )01 cos θθ −⋅−= imP rax
i

( ) ( )0111 sin θθ −⋅++−= imsP rley
i

( ) ( )[ ] ( )
b

s
im

b

s
imcgP l

lr
l
lrhhz

i

1
010

1
01 sinsincos1 ⋅−⋅−⋅⋅−−⋅−−−= θθβθθ

• coordonatele punctului Pi 

 (1.35) 

; 
 

imsN rxax
i

ψcos2⋅+−=

sN ly
i

−=

imagN rhhhz
i

ψsin2⋅+++−=

• coordonatele punctului Ni  

(1.36) 

; 
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1.5.1 Cinematica sistemului de stabilizare îmbunătăţit 

   

  
  

      

; 
 

Fig. 1.40 Schema modelului soluției constructive mecanice 

( ) ( ) ( )
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(1.40) 

Determinarea deplasărilor unghiulare ψi şi ψe ale capetelor 
barei stabilizatoare s-a realizat în ipoteza că segmentele Pi 
Ni şi Pe Ne sunt constante, 
                adică bieletele nu-şi modifică lungimea. 
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1.5.1 Cinematica sistemului de stabilizare îmbunătăţit 

   

  
  

      

; 
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1.5.1 Cinematica sistemului de stabilizare îmbunătăţit 

   

  
  

      

; 
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; 
 



Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

2.2 Influenţa barelor stabilizatoare adaptive 

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

Fig. 2.5 Influența barei de torsiune 
y

sz

g

sw

wg ma
Ek
h

kk
hh

k ⋅







+

+

−
=

2/2ϕ (2.1) 

Δc - diferenţa unghiulară datorată răsucirii barei, 
Δϕ - deplasare unghiulară a capetelor barei stabilizatoare 

Δc = cs Δϕ 

kw, ks şi kz sunt constantele elastice ale suspensiei, barelor 
stabilizatoare şi ale pneurilor 

• mişcarea de ruliu 
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2.3.1 Modelarea sistemului  

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

 

       
 

              
a b 
Fig. 2.7 Modelul fizic cu un grad de libertate,  

a - sistem pasiv; b - sistem adaptiv (cu servomecanism activ SA) sau semiactiv 

eMzFkzzuzM u  −=+++ sgn  (2.4) 

z - deplasarea relativă a masei suspendate M; 
e - variabila aleatoare de intrare  
     determinată de profilul căii de rulare; 
u - variabila de control. 
z + e - deplasarea absolută a masei M,(a) 

uF - forţa de frecare uscată (coulombiană).  

 k - coeficientul de rigiditate al arcului suspensiei; 
c  - coeficientul de amortizare vâscoasă 

  al amortizorului suspensiei; 
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2.3.1 Modelarea sistemului  

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

Fig. 2.8 Modelul sfert de vehicul cu două 
 grade de libertate 

  

zM  - deplasarea absolută a masei suspendate M; 
zm - deplasarea absolută a masei nesuspendate m;  
ξ  - profilul căii de rulare; 
 u - variabila de control (curentul i la servovalva mecanismului); 

 c1 - coeficientul de amortizare vâscoasă al amortizorului suspensiei; 
1k 2k ,     - coeficient de rigiditate pentru suspensie, respectiv, pneul roţii; 

 c2 - coeficient de amortizare vâscoasă al pneului este neglijat; 
SA - servomecanism activ; 
CN - compensator neconvenţional; 
CC - compensator convenţional.  

( ) ( )
( ) ( ) ( ) 0

0
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11
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ξmmMmMm

mMmMM

zkSpzzkzzczm
SpzzkzzczM




(2.7) 

ξαξ aw +=  (2.8) 
0=≡ Spu

ξ vom obține o reprezentare realistă a profilului drumului  
:  

w - zgomot alb gaussian filtrat, (ecuaţia filtrului de formare); 
aα  - parametrul de corecție specific  

( ) ( )
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2.3.2 Model cu şapte grade de libertate 

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

  

Fig. 2.9 Modelul fizic al sistemului de suspensie cu  
şapte grade de libertate 

 (2.30) ξξDAHpAKAAqCAAqM T
q

T
qq

T
qq

T
q =+++ 0

ξξ aavw += 

av  - viteza autovehiculului  

Modelul include o reprezentare proprie a controlului celor 
trei indici caracteristici ai unei suspensii: 
-  indicele de Confort (acceleraţia masei suspendate M); 
- indicele Geometric (cursa suspensiei) şi 
-  indicele de Siguranţă (variaţia sarcinii pe roată). 
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2.4 Controlul semiactiv al corelării direcţiei cu suspensia 

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

  

( ) ( ) 011 =+−+−+ uzzkzzczM mMmMM 

( ) 0≥− mM zzu 

Δc = cs Δϕ =  ( )ds ψψ −

Principiul fundamental al controlului semiactiv 

Fig. 2.10 Schiţă pentru argumentarea 
fenomenologică a strategiei de control 

semiactiv 

Evoluţia armonică a forţelor 
disipativă )z - z(c  F mMd ⋅=

)z - (zk  F mMs ⋅= elastică 

( ) ( )mMmMM zzkzzczM −+−= 

În lipsa controlului u 

 (2.40) 
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2.4.1 Controlul semiactiv secvenţial 

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

  

Fig. 2.11 O posibilă materializare 
a ideii de control semiactiv (2.48) 

PH - pompa hidraulică; 
Rp - regulator de presiune; 
T - rezervor cu presiune constantă     ;  0p
WS1,WS2 - elementele de execuție de sens (valve) închis-deschis; 
Tpz - dispozitiv unitar, traductor pentru deplasare relativă-presiune; 
EEH - element de execuţie hidraulic; 
CRH - cilindrul regulatorului hidraulic; 
         - dispozitiv pentru controlul diferenţei unghiurilor 
           de răsucire a capetelor barei stabilizatoare;  
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2.5.1 Ecuaţia caracteristicii de debit a distribuitorului 

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

  

Cercetarea experimentală s-a realizat în concepţie proprie, 
grupul piston sertar-bucşă cu ferestre de diferite forme (dreptunghiular, trapez) 

 Rezistenţă hidraulică locală, derivată din legea lui Bernoulli, a debitului Q, două variabile a şi Δp:  

( ) ,/2 ρσ pacQ d ∆= (2.58)  

Fig. 2.14 Schiţa pentru modelarea matematică a 
servomecanismelor hidraulice, distribuitor cu centru nul;  

a(σ) - secţiunea de trecere pentru lichidul de lucru; 
σ - secţiunea de trecere a distribuitorului, sau semnalul 
     de eroare în sensul uzual din teoria sistemelor 
     automate;  
Δp - căderea de presiune în distribuitor, Δp > 0; 
ρ - densitatea lichidului funcțional;  
cd - coeficientul de debit al ferestrei distribuitorului. 
ms - masa sarcinii inerţiale la cremalieră, având deplasarea zc; 
mp - masa pistonului, adică a părţii mobile a SMMH; 
mc - masa corpului, masă având deplasarea z" 
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2.11.1 Regulatorul unisens cu suprafața de închidere cilindrică 

Modelarea și sinteza controlului adaptiv 
al sistemului servomecanism mecanohidraulic-suspensie 

  

Fig. 2.27 Caracteristici geometrice 
ale grupului piston-bucşă 

α - cursa pistonului-sertar 
o

NDa 90; == ϕ
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Fig. 2.28 Stand pentru acţionarea hidrologistorului 

• Forţa necesară accelerării cremalierei 

2

2

dt
XdMF H∆

= • Funcţia de transfer 
( )
( )sX
sX

S
SY

e

H

i

e
md ==



Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

  
 

Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.2 Robusteţea regulatorului hidraulic liniar pătratic RHLP 

Fig. 3.2 Evoluţia variabilei de control 

• forţa semiactivă acţionează pe totalul de 5000 de paşi la 5 ms; 

• indică un ritm realist de comutare rapidă în timp real pentru 
servomecanismul soluţiei propuse; 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.3 Sinteza sistemului adaptiv şi comparaţia rezultatelor 

Fig. 3.3 Comportamentul sistemului 
clasic pasiv la trecerea peste denivelări 

• Denivelarea, cosinusoida, de amplitudine egală cu 0.07 m şi 
lăţime 0.1 m, este percepută de roțile lateralei drepte a 
autoturismului, cu un defazaj de 0.18 s considerând viteza 
autoturismului egală cu 20 m/s;  
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.4 Răspunsul la frecvenţă şi stabilitatea sistemului regulator-distribuitor 

• Dispozitivul regulator-distribuitor modificat, este de concepţie proprie 

 

Fig. 2.13 Servomecanismul 
SMMH de comandă 

•Pistonul sertar și cilindrul de diferite diametre 

Fig. 3.7 Perechea piston-cilindru 
cu diametre diferite 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.4 Răspunsul la frecvenţă şi stabilitatea sistemului regulator-distribuitor 

 

• Standul pentru încercări de laborator 

1-blocul de forţă hidraulică, 
2-bloc regulator, 
3-elementele de măsură a parametrilor hidraulici, 
4-comanda, 
5-partea de excitaţie, 
6-partea de achiziţie şi memorare a mărimilor variaţiei 
parametrilor hidraulici în timp. 

Fig. 3.8 Stand pentru testarea sistemului regulator-distribuitor 

1 2 3 4 5 

6 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.4 Răspunsul la frecvenţă şi stabilitatea sistemului regulator-distribuitor 

 

Fig. 3.9 Schema bloc a standului de încercări al 
servomecanismului de direcţie 

Mecanismul de direcţie este montat într-un şasiu metalic, având 
la extreme două dispozitive de reacţie formate din pistoane 
pneumatice.  

SRP - rigiditatea de prindere la şasiu; 
SF  - rigiditatea în articulaţia dintre cremalieră  
        și bieleta de direcţie cu braţul fuzetei BF; 
SSP - simulatorul de sarcină pneumatic; 
GP - generator pneumatic; 
PH  - pompă hidraulică; 
GEHS  - generator electrohidraulic de semnale;  
R - regulator;  
GES - generatorului electric de semnale. 
CU/I - convertor tensiune-intensitate 
SV - servovalvă  
SSP - simulatorului de sarcină pneumatic  



Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

  
 

Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

 

Fig. 3.11 Schema hidraulică a instalaţiei 

SR1, SR2 - supapă de reţinere; 
SP1 - supapă de presiune; 
D1 - distribuitor electrohidraulic controlat; 
D2 - distribuitor electrohidraulic miniaturizat; 
A1, A2 - acumulator hidraulic; 
F1, F2 - filtre; 
TA,TB,TC - traductoare de presiune; 
TQ - traductor de debit; 
Tx, Ty  - traductoare inductive de deplasare; 
BE - bloc excitator; 
BS - bloc supapă electromagnetică. 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

 

Fig. 3.12 Sistemul de măsurare și stocare a datelor 

4 3 2 

1 1 - generator de joasă frecvenţă EO501 
     de la 1Hz la 1MHz Voltcraft; 
2 - interfaţă achiziţie; 
3 - osciloscop E0102.0-10MHz; 
4 - calculator; 
amplificatoare de putere specializate-universale tip B5. 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

 

6 

7 8 9 10 11 

Fig. 3.13 Dispunerea modulelor hidraulice şi pneumatice 

6 - traductor inductiv de deplasare IWT-302, ± 150 mm, 
     fabricaţie BMC Pucheim Germania; 
7 - dispozitivului coadă de rândunică 
8 - excitatorul electrodinamic SIEMENS; 
9 - traductor de forţă (realizare proprie); 
10 - pistonul excitatorului pneumatic; 
11 - excitatorul pneumatic FESTO; 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.8 Influenţa diametrului pistonului sertar asupra stabilităţii sistemului 

 

  

Fig. 3.17 Caracteristica funcţiei de transfer 
pentru diferite diametre ale pistonului sertar 

• stabilitatea sistemului este asigurată pentru toate 
  diametrele considerate; 
• diametrul de 24 mm este foarte aproape de limita de 
  stabilitate; 
• creşterea diametrului, deplasează hodograful funcţiei de 
  transfer spre punctul critic Nyquist, marginea de fază scade 
  iar asimptota hodografului AS creşte în modul. 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 

3.11 Analiza comparativă a rezultatelor teoretice și experimentale 
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Controlul conlucrării direcţiei cu suspensia 
și stabilitatea servomecanismului de direcţie 
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Concluzii și contribuții originale 

• Tema tezei de abilitare este un studiu aprofundat asupra posibilităților de optimizare a corelării direcției cu 
suspensia la autovehicule, și implicit continuarea cercetărilor dezvoltate în teza de doctorat, prin propunerea 
de noi soluții constructive pentru îmbunătățirea comportamentului dinamic și implicit a ținutei de drum și nu 
în ultim rând îmbunătățirea stabilității servomecanismului hidraulic. 

• Pentru rezolvarea obiectivelor lucrării au fost efectuate multiple teste de încercare experimentală în variate 
condiții de deplasare reală, cu diferite tipuri de autoturisme. 

• Analiza rezultatelor teoretice şi a determinărilor experimentale arăta că mecanismele de ghidare a roţilor 
directoare clasice, folosite la autoturismele supuse încercărilor experimentale, satisfac funcţional (în condiţii 
de siguranţă) cerinţele impuse, dar pot fi perfectibile prin sistemele tehnice mecanice propuse, astfel 
realizându-se îmbunătăţirea confortului, creşterea siguranţei ocupanților şi totodată ridicarea gradului de 
siguranţă în traficul rutier. 



Contribuții teoretice și experimentale la optimizarea corelării direcției cu suspensia pentru autovehicule 

  
  

Concluzii și contribuții originale 

Fig. 4.4 Pregătirea și verificarea autoturismelor 

Roata 5-a/Peiseler 

Geometrie roți/pregătire Geometrie roți/pregătire 
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Concluzii și contribuții originale 

Fig. 4.3 Modul de amplasare a aparaturii pe autoturism 
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Concluzii și contribuții originale 

Fig. 4.1 Încercări experimentale de poligon 

Fig. 4.2 Încercări experimentale în condiții de circulație oprită 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
• stand pentru etalonarea elementelor de execuţie; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
• stand pentru etalonarea elementelor de execuţie; 
• bieletă de direcţie pentru măsurarea sarcinii transmisă de roată la cremalieră; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
• stand pentru etalonarea elementelor de execuţie; 
• bieletă de direcţie pentru măsurarea sarcinii transmisă de roată la cremalieră; 
• traductor etalon pentru încărcarea capetelor cremalierei cât şi a elementelor de execuţie; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
• stand pentru etalonarea elementelor de execuţie; 
• bieletă de direcţie pentru măsurarea sarcinii transmisă de roată la cremalieră; 
• traductor etalon pentru încărcarea capetelor cremalierei cât şi a elementelor de execuţie; 
• realizarea roţii a 5-a pentru măsurarea vitezei de deplasare; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
• stand pentru etalonarea elementelor de execuţie; 
• bieletă de direcţie pentru măsurarea sarcinii transmisă de roată la cremalieră; 
• traductor etalon pentru încărcarea capetelor cremalierei cât şi a elementelor de execuţie; 
• realizarea roţii a 5-a pentru măsurarea vitezei de deplasare; 
• aparat pentru măsurarea unghiului, vitezei unghiulare şi a acceleraţiei unghiulare la mişcarea de 
  ruliu, tangaj şi giraţie; 
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Concluzii și contribuții originale 

Contribuții științifice originale 

• instalaţia şi aparatura pentru măsurarea unghiului de bracare a roţilor directoare 
  și a presiunii lichidului hidraulic din sistemul de direcţie; 
• realizarea dispozitivului pentru măsurarea efortului la volan și stand pentru etalonarea traductorului; 
• instalaţia pentru măsurarea unghiului de rotire a volanului și a cursei cremalierei; 
• instalaţia şi aparatura pentru reproducerea perturbaţiilor din partea căii de rulare la nivelul cremalierei; 
• instalaţia pentru măsurarea debitelor şi a pierderilor de lichid; 
• stand pentru etalonarea elementelor de execuţie; 
• bieletă de direcţie pentru măsurarea sarcinii transmisă de roată la cremalieră; 
• traductor etalon pentru încărcarea capetelor cremalierei cât şi a elementelor de execuţie; 
• realizarea roţii a 5-a pentru măsurarea vitezei de deplasare; 
• aparat pentru măsurarea unghiului, vitezei unghiulare şi a acceleraţiei unghiulare la mişcarea de 
  ruliu, tangaj şi giraţie; 
• modelarea dinamică, cinematică şi matematică, pentru simularea funcţionării mecanismului de ghidare 
  al roţilor directoare respectiv dispozitivului regulator-distribuitor atât în soluţia constructivă clasică cât 
  şi în soluţia constructivă propusă;  
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Concluzii și contribuții originale 

Cerere de brevet de invenție 
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Concluzii și contribuții originale 

Propuneri pentru viitor 

 Deschide noi perspective în studiul: 
• mecanismelor de ghidare a roţilor directoare; 
• mecanismelor de direcţie; 
• solicitărilor din elementele şi cuplele mecanismului de ghidare;  
• influenţei abaterilor dimensionale de execuţie şi de poziţie a elementelor mecanismului de ghidare 

asupra geometriei de așezare a roţilor directoare şi asupra caracteristicilor cinematice; 
• influenței mecanismului de direcţie asupra procesului de bracare a roţilor; 
• influenţei elasticității cuplelor şi a elementelor asupra cinematicii întregului mecanism; 

 
 Soluțiile constructive propuse rămân deschise unor dezvoltări care presupun: 

• compensarea saturaţiei pe deschiderea sertarului, și a rezonanţei; 
• controlul poziţiei cremalierei și a informaţiei de previziune la puntea din spate; 
• controlul electronic cu elemente de execuție mecatronice și programe de predicție; 

 
 soluțiile constructive propuse pot constituii punctul de inițiere a unor sisteme active de direcţie. 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei profesionale 

Dezvoltarea carierei științifice 

Dezvoltarea carierei academice 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei profesionale 

 Principalele propuneri pentru dezvoltarea carierei profesionale: 
 

•  aplicarea unor metode educaționale noi, moderne, interactive, centrate pe student; 
•  conceperea unor sisteme noi de evaluare a studenților, care să ilustreze activitatea din timpul semestrului; 
•  controlul și îndrumarea activității studenților, într-o atmosferă academică și de respect reciproc; 

 
 Pentru buna desfășurare a activităților didactice: 

 

• elaborarea cursului la disciplina Sisteme de transport în industria turismului vol. II. 
(cu noțiuni despre sisteme inteligente de transport); 

• elaborarea cursului la disciplina Instalații pentru agrement,  și îndrumar de lucrări de laborator, 
(cu noțiuni despre modelarea și simularea elementelor sistemelor tehnice pentru  agrement); 

 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei profesionale 

• dezvoltarea bazei materiale cu standuri și machete funcționale; 
• echipamente pentru aplicații noi, utile în pregătirea studenților, și anume: 

o mecanisme pentru transmiterea intermitentă sau continuă a mișcării; 
o sisteme tehnice electromecanice; 
o sisteme tehnice mecatronice; 
o sisteme tehnice domotice.  

 
• colaborarea mai intensă cu alți colegi din alte universități, la activități din domeniul inginerie mecanică 

organizate pe plan național și internațional.  



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei științifice 

Dezvoltarea studiilor și cercetărilor în următoarele direcții: 
 

Sisteme de transport 
 

• realizarea unor noi soluții constructive pentru îmbunătățirea comportamentului dinamic al  
autovehiculelor de transport persoane, produse alimentare, mărfuri și animale; 

• cercetări în domeniul siguranței și al confortului la transportul persoanelor respectiv animalelor; 
• studii de implementare a dispozitivelor inteligente la parcajele din zonele turistice; 
• studii de evidență a activității conducătorilor auto și optimizare a rutelor de transport din 

industria turismului; 
• studii cu privire la riscurile și siguranța căilor rutiere din zonele turistice montane. 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei științifice 

Surse energetice din agricultură 
 

• studii privind utilizarea biocombustibililor la motoarele cu ardere internă staționare pentru  co-trigenerare; 
• studii pentru îmbunătățirea fiabilității motoarelor cu ardere internă; 
• identificarea de noi surse energetice în agricultură și industria turismului; 
• posibilități de implementare a materialelor cu memoria formei în construcția motoarelor cu  

ardere internă pentru îmbunătățirea fiabilității și performanțelor. 
 

 Instalații pentru agrement în turism 
 

• proiectare optimală a diferitelor sisteme tehnice mecanice utilizate în instalațiile pentru agrement; 
• cercetări cu privire la riscurile și siguranța în exploatarea și funcționarea instalațiilor pentru agrement; 
 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei științifice 

 Extinderea zonei de cercetare în viitor: 
 

• controlul temperaturii lichidului de răcire în motoarele cu ardere internă (deschiderea termostatului); 
• uzura mecanismului motor (regimuri de funcționare, modalități de lubrifiere); 
• contribuții la tactica cercetării la fața locului a evenimentelor rutiere; 
• investigații speciale avansate cu privire la evenimentele rutiere din zonele turistice; 

 
 Publicarea de lucrări științifice în reviste cotate ISI respectiv în reviste/volume indexate ISI sau BDI; 
 Publicarea de cărți/capitole în cărți cu vizibilitate internațională; 
 Implicarea mai intensă a studenților în activitățile de cercetare. 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei academice 

• Încurajarea și implicarea în activități practice studențești 
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• Încurajarea și implicarea în activități practice studențești 
• Perfecționarea cursurilor predate 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei academice 

• Încurajarea și implicarea în activități practice studențești 
• Perfecționarea cursurilor predate 
• Continuarea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii de cercetare din laboratorul de analiză 

 a riscurilor în turismul montan; 
 
 
 
 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei academice 

• Încurajarea și implicarea în activități practice studențești 
• Perfecționarea cursurilor predate 
• Continuarea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii de cercetare din laboratorul de analiză 

 a riscurilor în turismul montan; 
• Invitarea profesorilor și cercetătorilor de prestigiu din țară și străinătate în scopul identificării 

posibilităților de cooperare și atragerea lor ca membri în programe de cercetare comune; 
 
 



  (B-ii) Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

Dezvoltarea carierei academice 

• Încurajarea și implicarea în activități practice studențești 
• Perfecționarea cursurilor predate 
• Continuarea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii de cercetare din laboratorul de analiză 

 a riscurilor în turismul montan; 
• Invitarea profesorilor și cercetătorilor de prestigiu din țară și străinătate în scopul identificării 

posibilităților de cooperare și atragerea lor ca membri în programe de cercetare comune; 
• colaborarea cu mediul economic, dar și cu alte Departamente/Departamente de cercetare 

din universitate și/sau din alte universități; 



  Îndeplinirea indicatorilor specifici de evaluare 

1 

Criteriul CDI, 
minim 10 puncte 

2 

Criteriul DID, 
minim 10 puncte 

3 

Criteriul RIA, 
minim 10 puncte 

Activitatea de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și 

inovare 

Activitate didactică și 
profesională 

Recunoașterea și impactul 
activității 

1.1 
Contribuție 
principală, minim 6 11.922 2.1 

Contribuție 
principală, minim 6 11.240 3.

1 
Contribuție 
principală, minim 6 11.920 

1.2 
Contribuție 
complementară 10.120 2.2 

Contribuție 
complementară 8.000 3.

2 
Contribuție 
complementară 5.988 

Punctaj 22.042 Punctaj 19.240 Punctaj 17.908 
Criteriu îndeplinit 220 % Criteriu îndeplinit 192 % Criteriu îndeplinit 179 % 

 
Notă: toate datele privind îndeplinirea indicatorilor specifici de evaluare sunt cu referire la realizările după acordarea ultimului titlu didactic 

COMISIA INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ 
 
 
 
 

domeniul științific Inginerie mecanică 



   

Vă mulțumesc pentru 
atenție și răbdare  
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