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Inginerie Mecanică 6 1 7 1 4

Ingineria Materialelor 1 1

Direcții de cercetare în domeniul Inginerie Mecanică:

• Reducerea emisiilor de CO2

• Creşterea eficienţelor energetice
• Optimizarea consumurilor energetice combinate
• Analiza sistemelor mecanice prin diagnosticare vibroacustică
• Controlul mișcării roboților mobili omnidirectionali
• Cercetări privind interacțiunea om-robot, cu aplicații în robotica socială
• Dezvoltarea unor platforme mecatronice pentru recuperarea articulației gleznei

• Roboţi mobili cu locomoție hibridă
• Actuatori cu memoria formei cu aplicații în sisteme robotice
• Studiul sistemelor cu panouri solare: termice, fotovoltaice, hibrid
• Mecanica fluidelor şi transferul de căldură în structuri cu micro-canale rectangulare

• Modelarea sistemelor cu acumulare de energie termică, optimizarea componentelor
• Studiul comportării la oboseala compusă a probelor cu concentratori
• Studiul comportării materialelor la propagarea fisurilor de oboseală utilizând tehnica defectoscopică
• Modele de predicţie a funcţionării sistemelor mecanice utilizând diagnosticarea şi expertizarea stării 
acestora
• Tribologie, cu aplicaţii la rulmenţi, şuruburi cu bile, ghidaje cu rostogolire, roţi dinţate, contact şină-cale 
ferată; Microtribologie cu aplicaţii la micro rulmenţi, micro ghidaje cu rostogolire, polimeri; Biotribologie cu 
aplicaţii la  sisteme de protezare ale aparatului locomotor uman şi la sisteme de prehensiune
• Teoria contactului elastic şi elasto-plastic cu aplicaţii la rulmenţi şi roţi dinţate

• Polimeri electroactivi cu aplicaţii în microactuatori 
• Modelarea cedării materialelor avansate etc.

* Cuantum burse: 1550 Lei în primii doi ani şi 1800 lei în al treilea an  

Doctorate în cotutelă cu universitățile: Universite d’Artois , Bethune, Franţa, University of Minho,

Guimaraes, Portugalia; Silezian University of Technology, Gliwice, Polonia

Deplasări cu programul ERASMUS la universitățile: Academia Militară Regală din Bruxelles, Belgia;
INSA Lyon, Franţa, HTW -Saarbruecken, Germania; Universitatea din Lorraine, Franța; IST Lisabona şi

Universitatea Minho, Guimaraes , Portugalia; Universitatea din Bari, Italia, Universite d’Artois, Franţa

Doctoranzii pot fi angajați


