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Prefață
Facultatea de Mecanică prin proiectul VIITOR STUDENT își propune
să găsească cele mai bune soluții pentru reducerea abandonului școlar prin
implicarea directă a elevilor în ciclul terțiar prin familiarizarea acestora cu mediul
universitar și cu procesul educațional.
Facultatea de Mecanică, cu un număr de aproximativ 2000 de studenți,
pregătește ingineri în domenii de vârf ale tehnologiei şi ştiinţei, asigurând o bază
teoretic – aplicativă consacrată atât prin: planurile de învățământ acordate la
provocările și cerințele tehnico-economice actuale; laboratoare moderne echipate
cu rețele de calculatoare, standuri moderne și aparatură de înaltă performanța;
colective de cercetare consacrate, dar şi prin existența centrelor de instruire
susținute şi recunoscute de producătorii de software din domeniu
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea elevilor din licee de stat,
potențiali viitori studenți, care sunt expuși riscului de abandon aparținând cu
precădere grupurilor dezavantajate.
Se vor preda cursuri în domeniul ingineriei mecanice (Cursuri de noțiuni
introductive în Ingineria Autovehiculelor, Ingineria Transporturilor, Ingineria
Industrială și Ingineria Civilă) elevilor cu risc ridicat de abandon şcolar din grupul
țintă oferind astfel noțiuni de bază și informații științifice pentru a stimula
interesul și pentru a constitui o bază pentru activitățile ulterioare.
Elevii vor avea parte de ateliere de lucru pe teme din ingineria mecanică,
precum: prototipare virtuală, mecatronică, motoare pentru vehicule, mecanisme,
organe de mașini, proiectare asistată de calculator, trafic rutier, termotehnică,
analiză cu elemente finite, calculul și construcția autovehiculelor, managementul
producției, rezistența materialelor și a structurilor spațiale, construcții industriale
și civile (cu accent pe domeniile de specializare din cadrul Facultății de
Mecanică). Astfel elevii vor avea ocazia să lucreze cu echipamente de ultima
generație, să realizeze experimente tehnice, să înregistreze date experimentale și
să le interpreteze în scopul dezvoltării cunoștințelor tehnice și orientării spre o
carieră în domeniul ingineriei mecanice.
Se vor efectua vizite la Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Muzeul de
Științe ale Naturii, Casa Băniei, Casa Universitarilor, parcul Romanescu și
Grădina Botanică pentru cunoașterea și dezvoltarea personală a elevilor din
grupul țintă.
Pornind de la aceste considerente autorii ghidului propun o metodologie
unitară de abordare a noțiunilor și a activităților desfășurate pe parcursul Școlii
de Vară având drept scop final accesul elevilor la ciclul terțiar de învățământ.
Autorii
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1. Program ROSE
1.1 Context
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education
Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat
integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de
Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17
aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe
o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către
Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă.
1.2 Obiective, rezultate și grup țintă
Proiectul privind Învățământul Secundar a fost elaborat luând în
considerare necesitatea asigurării accesului la învățământ de calitate, adaptat la
necesitățile pieței forței de muncă, pentru toți tinerii. Acest obiectiv este în
concordanță cu principalul obiectiv strategic național al României, de fructificare
a potențialului de creștere prin stimularea competitivității și productivității,
consolidarea coeziunii sociale și teritoriale, crearea de noi locuri de muncă - toate
acestea urmărind reducerea decalajelor față de celelalte state membre ale Uniunii
Europene (UE).
ROSE face parte din Programul Național al MEN Sprijin la bacalaureat,
acces la facultate (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a
școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar,
pentru populația României. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod
complementar, în cadrul altor programe și proiecte, și din fondurile Uniunii
Europene, aprobate pentru perioada 2014-2020. Obiectivele de dezvoltare ale
ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea
gradului de retenție în primul an de studii universitare, în instituțiile finanțate în
cadrul proiectului. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
(i) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în
proiect, de la valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%;
(ii) Reducerea, în unitățile de învățământ sprijinite în proiect, a
procentului liceelor cu rate de abandon peste 7%, de la valoarea de referință de
23,1% la ținta finală de 10%;
7

(iii) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la
valoarea de referință de 86,9% la ținta finală de 93%;
(iv) Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat în liceele
sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală de 59%;
(v) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile
sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 82,3% la ținta finală de 84,5%.
Beneficiarii proiectului ROSE sunt:
(i) Elevii înmatriculați în cele aproximativ 1.110 de licee de stat cu
performanțe scăzute1 (reprezentând 80% din totalul liceelor de stat), în special
elevii din grupuri dezavantajate;
(ii) Personalul din licee, incluzând directori și cadre didactice din cele
1.110 de licee participante;
(iii) Studenții înmatriculați în primul an de studiu în instituțiile de
învățământ terțiar selectate, în special studenți din grupuri dezavantajate;
(iv) Personalul din cele aproximativ 313 facultăți de stat din instituții de
învățământ superior de stat eligibile (reprezentând aproximativ 90% din totalul
facultăților din universitățile de stat).
În ceea ce privește instituțiile beneficiare, acestea sunt Ministerul
Educației Naționale, Centrul Național pentru Examinare și Evaluare, Institutul de
Științe ale Educației, Casele Corpului Didactic, universitățile și liceele de stat.
1.3 Componentele proiectului
Proiectul privind Învățământul Secundar este structurat în trei
componente, prezentate succint în continuare.
Componenta 1 – Intervenții sistemice și la nivelul liceelor (cost
estimat aprox. 143,7 milioane euro).
Această componentă finanțează intervențiile legate de oferta educațională
la nivel de sistem și liceu pentru abordarea factorilor educaționali și personali
care împiedică tranziția elevilor de la liceu către învățământul terțiar, inclusiv
abandonul, refuzul de a se înscrie la examenul de bacalaureat, sau obținerea unei
medii scăzute la examenul de bacalaureat.
Sub-componenta 1.1 – Intervenții la nivelul liceelor (cost estimat
aprox. 127,3 milioane euro).
Această sub-componentă sprijină tranziția elevilor din sistemul de învățământ
secundar superior către învățământul terțiar și utilizează o abordare descentralizată, bazată
pe acordarea de granturi liceelor. Granturile sunt acordate în mod necompetitiv liceelor de
stat care necesită îmbunătățirea performanțelor școlare, reprezentând peste 80% din totalul
liceelor publice. Granturile vor avea durata de 4 ani, astfel încât să fie posibilă
implementarea activităților care vizează sprijinirea elevilor din grupul-țintă, respectiv elevii
de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a (sau alte clase terminale, după caz).
8

Din fondurile alocate acestei sub-componente va fi finanțată, de
asemenea, asistența tehnică necesară pentru stabilirea unui mecanism de
asigurare a calității pentru Schema de Granturi pentru Licee, pe parcursul tuturor
etapelor aferente derulării acesteia, incluzând: (i) elaborarea unor ghiduri
referitoare la activitățile pedagogice și de sprijin eligibile, care pot fi finanțate din
grant; (ii) facilitarea elaborării de către licee a propunerilor de sub-proiect pentru
accesarea granturilor, în acord cu Planul de Dezvoltare Instituțională/Planul de
Acțiune al Școlii; (iii) evaluarea propunerilor de sub-proiect; (iv) asistență tehnică
pentru implementarea activităților pedagogice; și (v) monitorizarea implementării
sub-proiectelor și verificarea la fața locului a stadiului de realizare.
Sub-componenta 1.2 – Intervenții Sistemice (cost estimat aprox. 16,4
milioane euro).
Această sub-componentă finanțează: (i) revizuirea curriculumului pentru
învățământul secundar superior, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile
dezavantajate, inclusiv elevii de etnie romă; (ii) formarea cadrelor didactice și a
directorilor de licee în vederea implementării și adaptării curriculumului revizuit
la nevoile și abilitățile elevilor (educație incluzivă), a aplicării metodelor de
predare centrate pe elev, a formării competențelor interculturale și a evaluării
formative; (iii) îmbunătățirea dotărilor specifice activităților de asistență
educațională și managerială, respectiv formare continuă, în cadrul Caselor
Corpului Didactic; (iv) revizuirea și actualizarea băncii de itemi pentru evaluarea
națională de la finalul clasei a VIII-a și examenul de Bacalaureat, asigurarea
formării personalului și îmbunătățirea platformelor TIC existente la nivelul
CNEE; (v) crearea și pilotarea unei evaluări la finalul ciclului de învățământ
obligatoriu, pentru elevii de clasa a X-a; (vi) elaborarea de materiale didactice în
format digital; (vii) dezvoltarea și implementarea campaniilor de conștientizare
în rândul elevilor și cadrelor didactice, adaptate elevilor aparținând grupurilor
dezavantajate, inclusiv elevilor romi; și (viii) întărirea capacității MEN de
utilizare a informațiilor educaționale în monitorizarea învățământului secundar și
a tranziției elevilor către învățământul terțiar.
Componenta 2 – Intervenții la nivelul universităților și programe de
vară (cost estimat aprox. 49,0 milioane euro).
Această componentă susține activități proiectate să vină în întâmpinarea
nevoilor studenților pentru care probabilitatea de a abandona facultatea în primul
an de studii este ridicată, cu precădere a celor aparținând unor grupuri
dezavantajate.
Vor fi finanțate trei scheme de granturi, una necompetitivă, în cadrul căreia
vor beneficia de granturi toate facultățile eligibile, a căror propunere de sub-proiect
întrunește condițiile de calitate impuse, respectiv două scheme competitive, pentru
care selecția sub-proiectelor va fi realizată în baza punctajului obținut la evaluare.
Cele trei scheme de granturi sunt prezentate pe scurt în continuare. Schema de
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granturi necompetitive are ca scop sprijinirea universităților publice eligibile să
dezvolte și să aplice programe de îmbunătățire a performanțelor academice ale
studenților, de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de
îndrumare și sprijin, servicii de coaching, de dezvoltare a competențelor socio–
emoționale, workshop-uri în domenii specifice, precum și campanii de sensibilizare
adresate studenților cu risc de abandon ridicat sau alte activități similare. Schemele
de granturi competitive sunt de două tipuri, astfel:
o Programe de vară de tip punte (summer bridge programs), în cadrul cărora
elevii de liceu pot participa la cursuri, seminarii, activități de consiliere, competiții
sportive sau activități sociale și culturale etc., în campusurile universitare;
o Centre de învățare, dezvoltate în scopul îmbunătățirii mecanismelor
academice și sociale de sprijin pentru studenții cu risc ridicat de abandon.
În plus față de granturi, această componentă finanțează și asistența tehnică
pentru evaluarea propunerilor de proiect și monitorizarea implementării, precum
și elaborarea de ghiduri specifice activităților vizate.
Componenta 3 – Managementul proiectului, Monitorizare și
Evaluare (cost estimat aprox. 7,3 milioane euro).
Această componentă finanțează activitățile curente de management al
proiectului ROSE, respectiv activitățile de monitorizare și evaluare, campaniile de
informare/diseminare, activitatea de audit al proiectului, precum și costurile
salariale și operaționale ale UMPFE. Tot prin această componentă se vor mai
finanța: (i) studii privind elevii de liceu participanți la programele de vară, respectiv
privind studenții implicați în SGU; (ii) o evaluare de impact a programului de
granturi în vederea evaluării rezultatelor elevilor și a proceselor de management
școlar; (iii) o analiză a programelor existente de sprijin al elevilor din învățământul
secundar superior aflați în situație de risc; (iv) revizuirea schemei de împrumut
pentru studenți; și (v) alte studii de monitorizare și evaluare.
1.4 Beneficiari eligibili și grup țintă
Sunt considerați în situație de risc elevii care îndeplinesc cel puțin una din
următoarele condiții:
(i) provin din familii cu venituri mici;
(ii) sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
(iii) trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în
proximitate;
(iv) au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate; sau
(v) au cerințe educaționale speciale.
Sursa informații: Ghidul aplicantului program Rose.
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2. Viitor student
2.1 Introducere
Școala de vară VIITOR STUDENT contribuie la realizarea obiectivului
general al programului ROSE prin facilitarea accesului elevilor din zona Olteniei
la învățământul terțiar în domeniile de studiu ale Facultății de Mecanică din
Craiova. Obiectivele Școlii de vară contribuie la atragerea și stimularea elevilor
în activități educaționale, culturale, sociale și ateliere de lucru în domeniul tehnic,
cu vizite de studiu în contextul dezvoltării personale și accesului la educație.
Elevii din grupul țintă aparțin ce grupurilor dezavantajate vor fi familiarizați cu
activitățile și laboratoarele desfășurate în campusul Facultății de Mecanică, cu
elementele specifice vieții de student și vor dobândi cunoștințe noi în domeniul
ingineriei mecanice. Vizitele efectuate la agenții economici din zona Olteniei le
va oferi elevilor informații utile referitoare la procesele tehnologice din unitățile
de profil tehnic și vor descoperi importanța specializărilor din facultatea noastră.
Elevii vor putea participa activ alături de studenții noștri la diferite acțiuni și
competiții pentru stimularea și lărgirea orizontului personal de cunoaștere. Pe
parcursul acestui proiect elevii își vor putea dezvolta noi abilități tehnice și o
consiliere de specialitate pentru alegerea unei specializări la ciclul terțiar.
Proiectul va beneficia de activități de diseminare pe întreaga perioadă de
desfășurare având drept scop reducerea abandonului școlar pentru elevii din
grupul țintă. În cadrul proiectului vor fi implicate cadre didactice specializate,
consilieri de la CCOC, DDPD și organizația studențească de la Facultatea de
Mecanică. Prin acest proiect elevii de clasa a XI-a pot să experimenteze viața de
student în facultatea noastră, având oportunitatea să testeze domeniile de studiu,
pentru ca în final să facă o alegere conștientă și sigură.
Facultatea de Mecanică prin Școala de vară VIITOR STUDENT își
propune să găsească cele mai bune soluții pentru reducerea abandonului școlar
prin implicarea directă a elevilor în ciclul terțiar prin familiarizarea acestora cu
mediul universitar și cu procesul educațional. Dintre posibilele soluții pentru
rezolvarea problemei abandonului școlar la elevi/studenți, se pot evidenția:
asigurarea de șanse egale în procesul educațional; creșterea eficienței actului
didactic și, prin urmare, creșterea calității învățământului; colaborarea
instituțională între facultăți și licee; elaborarea unui sistem de avertizare timpuriu
care sa permită identificarea cat mai rapidă a elevilor aflați în situație de risc de
abandon; elaborarea unor ghiduri de proceduri pentru profesori care oferă
îndrumare în situații care pot conduce la abandon școlar, precum și în alte
contexte problematice; realizarea unor acțiuni ample de comunicare publica care
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vizează creșterea prestigiului profesional al profesorilor, prin prezentarea unor
cazuri de succes în predare; întâlniri săptămânale între tutori de ani și elevi pentru
comunicarea și rezolvarea problemelor întâlnite în procesul educațional;
realizarea de lucrări cu caracter experimental pentru atragerea elevilor și
dezvoltarea aptitudinilor practice; stimularea competitivității prin organizarea de
cercuri studențești și competiții la nivel de facultate; ședințe de pregătire a elevilor
pentru examenul de bacalaureat în cadrul facultății; informatizarea digitală și
oportunități de angajare prin publicarea ofertelor pe site-ul facultății; oferirea de
programe de studii cu aplicabilitate pe piața muncii; oferirea de stagii de practică
la agenții economici de profil cu posibilitate de angajare după terminarea
studiilor; consiliere educațională; oferirea de burse sociale pentru studenții cu
situație slab materială.
Facultatea de Mecanică a fost implicată proiecte de practică cu studenții
prin programe cu finanțare europeană (Inginerie și Mentenanță pentru ELI-NP ID 142253, Fii independent autorizându-te – ID 62083, Acces la o pregătire de
calitate în inginerie - ID 140639) unde studenți au avut oportunitatea de a
interacționa cu mediul economic și de a-și dezvolta o practică de calitate. Prin
proiectul Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare la
Facultatea de Mecanică, Craiova, P+4, D+P și desființare construcție C4, devenit
realitate cu sprijinul Programului operațional regional, Axa prioritară 3,
Domeniul major de intervenție 3.4, facultatea beneficiază o nouă clădire de
laboratoare cu dotări de ultima generație. Școala de vară poate contribui la
diminuarea sau chiar eliminarea unora din factorii de risc care duc la părăsirea
timpurie a ciclului de învățământ de către elevii din grupul țintă.
2.2 Obiective generale
Obiectivul general al Școlii de vară VIITOR STUDENT este sprijinirea
elevilor din licee de stat, potențiali viitori studenți, care sunt expuși riscului de
abandon aparținând cu precădere grupurilor dezavantajate. Obiectivele Școlii de
vară sunt:
1. Inițierea elevilor din zona S-V Oltenia în alegerea specializărilor la
facultate prin oferirea unor competențe practice și teoretice în domeniul tehnic;
2. Optimizarea metodelor și tehnicilor de consiliere profesională și
orientare în carieră în vederea reducerii riscului de abandon școlar, în rândul
elevilor din categorii defavorizate, din zona S-V Oltenia;
3. Implementarea serviciilor de consiliere profesională și orientare în
carieră, prin instrumente specifice inovative și metode adaptate standardelor
naționale și europene, care vizează monitorizarea ulterioară a beneficiarilor
direcți ai proiectului.
4. Dezvoltarea abilităților practice în domeniul ingineriei mecanice în
vederea menținerii acestora în sistemul de învățământ și o integrare pe piața
muncii;
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5. Integrarea elevilor în campusul de la Facultatea de Mecanică și
dezvoltarea personală prin vizite de studiu, activități recreative, culturale,
activități de socializare etc.
6. Promovarea proiectului și a rezultatelor obținute în rândul elevilor de
la liceele din zona S-V Oltenia.
2.3 Grupul țintă
Grupul țintă (beneficiari direcți) ai Școlii de vară VIITOR STUDENT
este constituit dintr-un număr de 52 elevi pentru fiecare școală de vară din cei trei
ani ai proiectului organizați în câte 2 grupe a câte 26 de elevi, pe o perioadă de 2
săptămâni, provenind din licee județul Dolj, Olt și Gorj. Elevii din proiect aparțin
următoarelor grupurilor dezavantajate: elevi ce provin din zone rurale, au părinți
care lucrează în străinătate, unul din părinți este decedat, au o situație materială
precară. Școala de vară VIITOR STUDENT are acoperire regională, Facultatea
de Mecanică având încheiate parteneriate cu liceele la nivelul regiunii Oltenia
pentru primul an pentru primul an fiind încheiate acorduri (Link web
http://mecanica.ucv.ro/Parteneriate/Educational.html) și existând interes de la
următoarele licee:
- Liceul Tehnologic ”George Bibescu” Craiova; Colegiul ”Stefan
Odobleja” Craiova; Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani; Colegiul Tehnic
Metalurgic Slatina; Colegiul Tehnic Alexe MARIN Slatina; Colegiul Energetic
RM-Vâlcea; Liceul George Țernea Băbeni Vâlcea; Liceul GH-Surdu Brezoi
Vâlcea; Liceul Tehnologic General Magheru RM-Vâlcea; Liceul Constantin
Brâncoveanu, Horezu Vâlcea;
Nevoile identificate la elevii din grupul țintă sunt: nevoia de consiliere
profesională și orientare în carieră; nevoia de a dobândi noi cunoștințe decât cele
obținute în ciclul secundar; nevoia de dezvoltare personală prin activități socioculturale;
Schimbări preconizate la elevii care vor beneficia de pe urma
proiectului: dezvoltarea de competențe și abilități necesare dezvoltării personale;
dezvoltarea de abilități practice în domeniul ingineriei mecanice; dezvoltare
socio-culturală; orientare în carieră;
Alți beneficiari (beneficiari indirecți):
Beneficiarii indirecți ai Școlii de vară VIITOR STUDENT vor fi cadrele
didactice de la Facultatea de Mecanică si din mediul preuniversitar (tutori și
colaboratori), studenții și masteranzii, organizația studențească, CCOC și DPPD.
Școala de vară va permite dezvoltarea capacitaților de management al echipei de
implementare, dezvoltarea profesională a corpului didactic și a elevilor din grupul
țintă care vor disemina rezultatele proiectului.
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2.4 Program de desfășurare
Perioada de desfășurare a Școlii de Vară pentru sub-proiectul VIITOR
STUDENT va începe pentru anul 2017 în data de 27 august (primirea și cazarea
elevilor din grupul țintă), cu începerea activităților pe data de 28 august și
terminarea acestora în data de 10 septembrie. Pentru anul 2018 proiectul va
începe în data de 15 iulie (primirea și cazarea elevilor din grupul țintă), cu
începerea activităților pe data de 16 iulie și terminarea acestora în data de 29 iulie.
Pentru anul 2019 proiectul va începe în data de 14 iulie (primirea și cazarea
elevilor din grupul țintă), cu începerea activităților pe data de 15 iulie și
terminarea acestora în data de 28 iulie. Înscrierea elevilor din grupul țintă și
selectarea liceelor cu care s-au semnat Acordurile de Parteneriat, promovarea
proiectului și formarea grupelor va începe cu minim o lună înainte de data de
desfășurare a Școlii de Vară.
În cele 2 tabele de mai jos sunt prezentate activitățile desfășurate în cadrul
Școlii de vară (se corelează cu orele stabilite pentru fiecare activitate și expert).
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Orar Școala de Vară VIITOR STUDENT
Săptămâna 1
Ora
Grupe
Subgrup
e
11:20
12-13
13-14

Luni
gr. A
A1

Marți
gr. B

A2

B1

B2

Miercuri

gr. A
A1

gr. B
A2

B1

gr. A
B2

A1

Joi
gr. B

A2

B1

gr. A
B2

gr. B
A2

B1

B2

gr. A
A1

Sâmbătă
gr. B

A2

B1

gr. A
B2

A1

A2

Duminică

gr. B
B1

B2

gr. A
A1

gr. B
A2

B1

B2

Festivitatea de
deschidere
II - T

IC-T

IT
IA -A
II -A IC-A
-A

II-T
II -A

IA - T
IC-A

IA -A

IC -T
IT-A

IC-A

II -T

II -A

IT - A

IA - A

14-15
15-16

A1

Vineri

IA -T
IT - A

II -T

IA -A IC-A II -A

Vizită virtuală de studiu
ELPRECO

Vizită virtuală
Muzeul
de Artă

Vizită virtuală Parcul
Tineretului

PAUZĂ
Ateliere de
creație

Ateliere de
creație

Atelier de
Atelier de
Dezvoltar Consiliere
Dezvoltare
16-17
Consiliere CCOC
e
CCOC
personală
personală
Consiliere Atelier de Consiliere CCOC
Atelier de
CCOC
Dezvoltare
Dezvoltare
17-18
personală
personală

Activități
recreative
Workshop
Tehnici de asimilare a
informațiilor

Ateliere de
creație

Ateliere
de creație

Atelier de
Dezvoltare
personală

Consiliere
CCOC

Consiliere CCOC

Vizită virtuală
și prezentare UCV

Vizită virtuală
Grădina
Botanică

Vizită virtuală
Parcul Romanescu

Atelier de
Dezvoltar
e
personală

Legendă:
IA-T Curs noțiuni teoretice în Ingineria Autovehiculelor; IT-T Curs noțiuni teoretice în Ingineria Transporturilor; II-T Curs noțiuni teoretice
în Ingineria Industrială; IC-T Curs noțiuni teoretice în Ingineria Civilă; (Activitatea A.I)
IA-A Atelier de lucru în domeniul Ingineriei Autovehiculelor; IT-A Atelier de lucru în domeniul Ingineriei Transporturilor; II-A Atelier de
lucru în domeniul Ingineriei Industriale; IC-A Atelier de lucru în domeniul Ingineriei Civile; (Activitatea A.III.4)
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Orar Școala de Vară VIITOR STUDENT
Săptămâna 2
Ora
Grupe

Luni
gr. A

Subgru A1
pe
12-13

Marți
gr. B

A2 B1 B2

IT - T

gr. A
A1

IC-T

gr. B
A2

IT-T

IT IC13-14 IA -A
II -A
II -A
A
A

Miercuri

IC-A

B1

gr. A
B2

IA - T
IA -A

IT-A

A1

Joi

gr. B

A2

IC -T

B1

gr. A
B2

IT -T

IC-A II -A

IT - A

IA - A

A1

gr. B
A2

IA -T
IT - A

B1 B2
IT -T

IA -A IC-A II -A

14-15

15-16

Vineri

Sâmbătă

gr. A
A1

gr. B
A2

B1

Duminică

gr. A
B2

Vizită virtuală de studiu uzinele Utilaj
Greu Popeci

A1

gr. B
A2

B1

gr. A gr. B
B2

Vizită virtuală Muzeul Olteniei Secția Științe
ale Naturii

PAUZĂ
Vizită virtuală
INCESA

Ateliere de
creație

Atelier
Atelier de
de
Dezvoltare
Dezvolta Consilier personală
16-17
re
e CCOC
personal
ă
Consilier Atelier de Consiliere
e CCOC Dezvoltar
CCOC
e
17-18
personal
ă

Ateliere de
creație

Activități
recreative

Consiliere
CCOC

Workshop
Tehnici de asimilare a
informațiilor

Atelier de
Dezvoltare
personală

Ateliere de
creație

Ateliere
de
creație

Atelier de
Dezvoltare
personală Consilier
e CCOC

Consiliere
CCOC

Vizionare film artistic
Prietenul meu Îngerul
Vizită virtuală Muzeul Olteniei și Casa Băniei

Atelier
de
Dezvolta
re
personal
ă

Legendă:
IA-T Curs noțiuni teoretice în Ingineria Autovehiculelor; IT-T Curs noțiuni teoretice în Ingineria Transporturilor; II-T Curs noțiuni teoretice
în Ingineria Industrială; IC-T Curs noțiuni teoretice în Ingineria Civilă; (Activitatea A.I)
IA-A Atelier de lucru în domeniul Ingineriei Autovehiculelor; IT-A Atelier de lucru în domeniul Ingineriei Transporturilor; II-A Atelier de
lucru în domeniul Ingineriei Industriale; IC-A Atelier de lucru în domeniul Ingineriei Civile; (Activitatea A.III.4)
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A1 A2 B1 B2
Festivitatea
de
închidere

3. Universitatea din Craiova și Facultatea de Mecanică
3. 1 Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova se numără printre instituțiile cu o tradiție
îndelungată în activitatea de învățământ superior și de cercetare din România. A
apărut în sistemul instituțiilor universitare din România la jumătatea secolului al
XX-lea, fiind în ordine istorică cea de-a cincea universitate, după cele din Iași,
București, Cluj și Timișoara
Întemeierea juridică a acesteia s-a făcut prin Legea nr. 138 pentru înființarea
și organizarea Universității din Craiova și a Eforiei ei, votată de Adunarea
Deputaților, în ședința din 5 aprilie 1947, și aprobată cu majoritatea de 150 de voturi
(contra 3). Președintele Adunării Deputaților era scriitorul Mihail Sadoveanu. Legea
a fost promulgată de Regele Mihai I în ziua de 21 aprilie 1947 și a apărut în
Monitorul Oficial de vineri, 25 aprilie 1947, purtând și semnăturile Ministrului
Educației Naționale – Ștefan Voitec și Ministrului Justiției – Lucrețiu Pătrășcanu.
În Cap. I/Art. 2 al legii de constituire a Universității din Craiova se
menționa că aceasta ”va funcționa, deocamdată, cu următoarele facultăți:
a) Facultatea de Medicină Umană;
b) Facultatea de Medicină Veterinară;
c) Facultatea de Științe Economice, Comerciale și Cooperatiste;
d) Facultatea de Agronomie”.
După cum se observă, s-a acordat importanță specializărilor de factură
medicală, economică și agronomică, cele de ordin umanist fiind încorporate mai
târziu și evoluând într-un regim restrictiv. O altă prevedere a Legii 138 făcea
precizarea că facultățile își vor deschide cursurile ”la începutul anului universitar
1947-1948, numai cu anii pentru care s-au putut organiza catedre”. Art. 4 statua,
într-o manieră generoasă și optimistă, că: ”Pe măsura necesităților și a
posibilităților bugetare, Universitatea va fi completată și cu alte facultăți”.
Cum orice început presupune confruntarea cu dificultăți inevitabile,
șansele oferite de actul de drept au devenit reale numai pentru Facultatea de
Agronomie, celelalte facultăți neputând fiind întemeiate din cauza lipsei
infrastructurii obligatorii. Facultatea de Medicină Veterinară, menționată în
Lege, nu a fost înființată nici până acum.
Învățământul superior agronomic a fost deschis la Craiova în ziua de 29
martie 1948, cu un număr de 200 de studenți. Ulterior, s-au putut întruni condițiile
necesare înființării și a altor facultăți (prin amenajarea, în primul rând, a spațiilor
de învățământ și angajarea personalului didactic de specialitate). Astfel, s-a ajuns
ca, din 1966, în orașul Craiova să funcționeze un centru universitar. La nivelul
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anului universitar 1983-1984, aici întâlnim un număr de 9500 de studenți,
reprezentând 3,5% din totalul populației municipiului Craiova (267.474 de
locuitori, în 1984). Procentul respectiv indică un nivel scăzut în comparație cu
datele prezentate pentru celelalte centre universitare. Actualmente, numărul
studenților este de încă o dată și jumătate mai mare față de cel din 1984, la care
se adaugă și studenții Universității de Medicină și Farmacie din Craiova,
instituție constituită în anul universitar 1998-1999, pe baza Legii nr. 119, prin
desprinderea Facultății de Medicină de Universitatea din Craiova și reorganizarea
ei sub denumirea amintită.
Una dintre trăsăturile distinctive ale Universității din Craiova este faptul
că a avut în componența sa, până în 1997, toate facultățile și specializările
înființate în Craiova, indiferent de natura lor, ceea ce i-a dat posibilitatea să se
dezvolte unitar, dar, în același timp, să crească în complexitate, atât conținutul
activităților, cât și responsabilitățile procesului managerial și organizațional.
Începând cu anul 1990 s-a conturat o nouă etapă în evoluția Universității
din Craiova, caracterizată, în special, prin: creșterea gradului de autonomizare a
structurii administrative și reorganizarea comunității academice, prin înființarea
unor noi facultăți și specializări, prin informatizarea procesului de învățământ și
modernizarea laboratoarelor, prin integrarea rapidă în circuitul universitar
internațional, european și mondial.
Această etapă corespunde începutului procesului de reformă a sistemului
general de învățământ în țara noastră, inclusiv al celui superior (prin înființarea a
noi forme de instruire, redefinirea modalităților de evaluare, corelarea pregătirii
cu exercitarea ulterioară a profesiei, experimentarea unor noi tehnici de
comunicare în mediul academic).
Prin apariția unor facultăți noi (Drept, Educație Fizică și Sport, Teologie
s.a.) și reorganizarea altora din cadrul Universității din Craiova, a rezultat actuala
componență a comunității academice (structurată după profilul specializărilor:
universitar-pedagogice, agronomice, juridice, economice si tehnice): Facultatea
de Litere, Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Chimie,
Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de
Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Drept și Științe Administrative
"Nicolae Titulescu", Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie în
Electromecanică, Mediu și Informatică Industrială (denumită anterior Facultatea
de Electromecanică), Facultatea de Automatică, Calculatoare si Electronică,
Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Centrul
Universitar din Drobeta Turnu Severin.
Universitatea din Craiova și-a câștigat, până în prezent, un loc de cinste
în sistemul învățământului universitar național și un rol distinct în raporturile de
colaborare academică cu alte universități, pe plan european și mondial. Numeroși
absolvenți ai învățământului craiovean au devenit personalități de marcă în
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domeniile învățământului superior și ale cercetării științifice, în activitatea
publică și politică, în creația literară și tehnică, în spațiul mass-media, în viața
economico-socială, reușind, astfel, să impună numele și renumele instituției
noastre nu numai în societatea românească, ci și în relațiile cu alte comunități
academice prestigioase de peste hotare.
Ca centru al învățământului superior din Oltenia, Universitatea din
Craiova și-a desfășurat activitatea didactică și de cercetare într-o ambianță
spirituală cu o îndelungată și bogată tradiție, de o constantă elevație intelectuală,
la a cărei cristalizare au contribuit gânditori plecați de pe aceste meleaguri și care
au devenit nume de referință în știință, artă, diplomație. Peste 67 dintre ei au fost
primiți în Academia Română, iar 4 dintre aceștia – geologul Ludovic Mrazec,
filosoful Constantin Rădulescu-Motru, chimistul Ilie Murgulescu, inginerul Radu
Voinea – au ocupat și funcția de președinte al celui mai înalt for științific al țării
noastre. O serie întreagă de universități și instituții academice din străinătate au
recunoscut, de-a lungul anilor, prin diversele diplome, premii și distincții
acordate, valoarea profesională a unor personalități de mare prestigiu, descinse
din generosul spațiu geografic și cultural al Olteniei.
De la întemeierea Universității din Craiova și până în prezent, aceasta a
fost vizitată de doi dintre președinții de stat ai României, de prim-miniștri și de
personalități de prim rang din domeniile științei și culturii, din țara noastră și din
străinătate. De asemenea, trebuie evidențiat faptul că, prin voința Senatului
Universității din Craiova, s-a acordat înaltul titlu de Doctor Honoris Causa unor
personalități de seamă ale comunității academice naționale și internaționale.
Universitatea din Craiova este astăzi una dintre cele mai mari, mai complexe și
mai divers structurate universități din România, care s-a angajat în mod ferm și
dinamic pe calea educației de performanță, în consonanță cu dezideratele
procesului de integrare în Uniunea Europeană.
În ultimii ani, Universitatea din Craiova a atins dimensiuni fără precedent,
oferind servicii pentru toate formele de învățământ, licență, master, doctorat,
învățământ la distanță, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare
ș.a., programe de cercetare, consultanță, de dezvoltare durabilă. Preocupată să
asigure servicii de calitate în învățământ, cercetare și în relația cu societatea,
Universitatea din Craiova a sporit ponderea masteratului și a doctoratului,
asigurând formarea unei noi generații de specialiști și cercetători. Calitativ, s-au
înregistrat pașii necesari pentru creșterea vizibilității cercetării științifice
universitare, în vederea integrării în spațiul european al cercetării.
Universitatea din Craiova a dezvoltat în ultimii ani un amplu program
pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare activităților didactice,
cercetării și studenților. Este cel mai amplu și mai complex program din istoria
universității moderne, susținut în cea mai mare parte, cel puțin în ultimii patru
ani, din resursele proprii ale Universității.
Fără îndoială, una dintre cele mai importante trăsături ale identității
Universității din Craiova o reprezintă tendința de integrare în spațiul european al
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învățământului superior. Universitatea noastră și-a construit o rețea
impresionantă de cooperare internațională, fiind cea mai extinsă din întreaga sa
istorie, ceea ce demonstrează ampla sa deschidere la înnoire.
În prezent Universitatea din Craiova după un amplu proces de
reorganizare, structura actuală cuprinde 12 facultăți: Facultatea de Litere,
Facultatea de Științe, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Educație
Fizică și Sport, Facultatea de Agronomie, Facultatea de Horticultură, Facultatea
de Drept, Facultatea de Științe Sociale, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Mecanică, Facultatea
de Automatică, Calculatoare și Electronică.
În simbioză cu cele 12 facultăți, în cadrul Universității din Craiova
funcționează trei departamente autonome: Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (DPPD), Departamentul de Matematici Aplicate (DMA),
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate (DLMA).
Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate
publică cu privire la calitatea educației furnizate, performanța cercetării științifice
și serviciile furnizate comunității. Universitatea din Craiova pune un accent
deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerințele pieței muncii, contribuind
astfel la dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea capacității de inserție a
absolvenților pe o piață a muncii extrem de dinamică și în contextul crizei
economice și financiare. Universitatea din Craiova își asumă misiunea generală
a învățământului superior românesc, de a oferi educație și cercetare la un înalt
standard de calitate pentru formarea de specialiști cu studii superioare capabili să
lucreze în companii și organisme naționale și internaționale la standardele
ocupaționale solicitate de angajatorii din țară și din Uniunea Europeană. De
asemenea, acești specialiști vor fi pregătiți pentru a forma, la rândul lor, în spiritul
inovației, creativității și noutății cerute de economia cunoașterii, generații
viitoare conform tradiției universității noastre, învățământului universitar
românesc, responsabilității sociale asumate. În baza autonomiei universitare și în
concordanță cu cadrul național la calificărilor, Universitatea din Craiova și-a
stabilit misiunea specifică:
- generarea și transferul de cunoștințe către societate prin cercetare
științifică avansată și educație;
- formarea inițială și continuă la nivel superior a specialiștilor capabili să
satisfacă, prin inserție profesională, nevoile de competență ale mediului socioeconomic;
- contribuția la progresul științelor fundamentale și aplicative prin
cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic;
- dezvoltarea personală a cursanților săi în spiritul creației individuale și
colective;
- promovarea schimbului liber de opinii și a gândirii critice;
- promovarea valorilor europene în domeniile științific, cultural și
educațional, prin cooperare academică internațională.
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Obiectivul strategic al universității este de a deveni o puternică bază de
învățământ, precum și de cercetare științifică, asigurând pregătirea de specialiști
pentru domeniile de referință, acoperirea nevoilor de specialiști reclamate de
dezvoltarea societății românești.
3.2 Facultatea de Mecanică
Facultatea de Mecanică din Craiova este o facultate de tradiție, înființată
în urmă cu patru decenii, respectiv anul 1977 (continuând învățământul superior
mecanic, creat în Craiova încă din 1948 prin Facultatea de Mașini Agricole,
precursoare a învățământului superior în domeniul vehiculelor comerciale),
pregătind de-a lungul timpului ingineri în domenii de vârf ale științei și
tehnologiei. În anul 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 s-a înființat
Facultatea de Mecanică din Craiova, cu următoarele specializări: Tehnologia
construcțiilor de mașini, Mașini unelte, Construcții civile industriale și agricole
și Utilaje pentru materiale de construcții.
Continuând tradiția învățământului tehnic superior din Craiova în
domeniul vehiculelor comerciale (Facultatea de Mecanizare a Agriculturii din
Craiova Decretul 175 / 1948) în anul 1990 s-au înființat specializările:
Autovehicule rutiere și Mașini și Instalații Agricole.
De asemenea din anul 1992 se promovează noi specializări: Inginerie
Economică în Domeniul Mecanic, Știința materialelor și Mecanică Aplicată.
Răspunzând provocărilor actuale în anul 2005 s-a înființat specializarea Ingineria
Transporturilor și a Traficului.
Facultatea de Mecanică, cu un număr de aproximativ 2000 de studenți,
pregătește ingineri în domenii de vârf ale tehnologiei și științei, asigurând o bază
teoretic - aplicativă consacrată atât prin: planurile de învățământ acordate la
provocările și cerințele tehnico-economice actuale; laboratoare moderne echipate
cu rețele de calculatoare, standuri moderne și aparatură de înaltă performanța;
colective de cercetare consacrate, dar și prin existența centrelor de instruire
susținute și recunoscute de producătorii de software din domeniu.
Prin programele de studii ale Facultății de Mecanică se asigură pregătirea
absolvenților de liceu pentru a deveni ingineri prin cursuri de licență cu durata de
4 ani. Pentru absolvenții cursurilor licență se oferă învățământ de master cu
durata de 2 ani.
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Fig.3.1 Ilustrată din 1921 cu imaginea Școlii Normale, construite între 18981901 pe timpul ministrului Spiru Haret
Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova a inițiat în anul 2005
primul program doctoral în Inginerie Mecanică în cadrul Scolii Doctorale
"Academician Radu Voinea". Doctoratul în științe inginerești este un doctorat de
tip științific în domeniul fundamental –științe inginerești, organizat în două
modalități: doctorat cu frecventă (pe locuri finanțate de la buget sau cu taxă) și
doctorat fără frecvență (cu taxă).
Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile
Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile coordonează
activitatea didactică la toate disciplinele tehnice din domeniu, existente în
nomenclatorul ARACIS pentru programe de studii de licență ale facultății de
mecanică și a celorlalte facultăți tehnice din centrul universitar Craiova și
gestionează specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole.
Catedra de Mecanică Aplicată funcționează din anul 1977, odată cu
înființarea Facultății de Mecanică în cadrul Universității din Craiova. Încă de la
înființare, Catedra de Mecanică Aplicată avea misiunea de a coordona activitatea
didactică la majoritatea disciplinelor de cultură tehnică generală cu profil
mecanic (Mecanică, Rezistența Materialelor, Organe de Mașini, Mecanisme,
Termotehnică și Mașini Termice, Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice,
Vibrații Mecanice) pentru toate specializările existente la facultățile tehnice din
cadrul Universității din Craiova
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Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială are
menirea furnizării de specialiști în domeniile: ingineriei autovehiculelor,
ingineriei industriale, ingineriei transporturilor și ingineriei și managementului.
Absolvenții noștri, indiferent de specialitatea absolvită, au unul dintre cele mai
mari grade de angajare, fiind mereu în atenția companiilor de profil naționale și
internaționale.
Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
funcționează în această formă din anul 2011, prin fuzionarea departamentelor
inițiale de Tehnologii și Materiale și a celui de Autovehicule Rutiere. Astfel, noua
structură gestionează la forma de studii de licență 4 programe, care au debutat
încă din 1977 - odată cu înființarea facultății, cu programul de studii Tehnologia
Construcțiilor de Mașini. Demarând procesul de dezvoltare al specializărilor
universitare, în anul 1990 s-a înființat specializarea de Autovehicule Rutiere, în
anul 1992 cea de Inginerie Economică și în 2005 cea de Ingineria Transporturilor
și Traficului.
Absolvenții studiilor de licență optează să-și continue studiile la forma de
învățământ de tip masterat (Automotive Engineering – Design, Manufacturing and
Development, Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier, Concepția și Proiectarea
Autovehiculelor Moderne, Managementul Producției și Logistică respectiv
Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice) și ulterior la nivelul
studiilor doctorale. Departamentul este implicat în programe de pregătire continuă,
asigurând astfel menținerea unui nivel ridicat de pregătire prin formarea continua.
Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice
din Drobeta Turnu-Severin
Învățământul superior tehnic în municipiul Drobeta Turnu-Severin a
demarat în anul universitar 1991-1992 sub formă de Colegiu Universitar, iar în
anul 2000 s-a înființat Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor
Tehnologice cu două specializări de formă lungă: Ingineria și Managementul
Sistemelor de Producție, Utilaje și Instalații Portuare, ulterior fiind preluate trei
specializări de formă scurtă din structura colegiului Materiale și Defectoscopie,
Navigație, Transport Fluvial și Maritim, Electromecanică navală (EMN). De
asemenea în anul universitar 2004-2005 au fost autorizate Ingineria și Protecția
Mediului în Industrie si Utilajul și Tehnologia Sudării.
Din 2012 Facultatea de Inginerie si Managementul Sistemelor Tehnologice,
a devenit departament al Facultății de Mecanică din Craiova, gestionând în prezent
programele de licență: Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, Inginerie
Economică Industrială, Navigație Transport Maritim și Fluvial și Știința
Materialelor, respectiv programele de masterat Ingineria și Managementul Calității,
Managementul Sistemelor Logistice și Managementul Mediului și Energie Durabilă.
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Procesul de învățământ și oferta educațională
În Facultatea de Mecanică funcționează specializări (inclusiv in limba
engleza) de anvergură care se constituie într-un sistem integrat (licență – masterat
– doctorat), caracterizat prin flexibilitate și profesionalism, având un impact
remarcabil pe piața muncii.
Astfel la licență există programe de studii:
 Autovehicule Rutiere (domeniul Ingineria Autovehiculelor);
 Tehnologia Construcțiilor de Mașini (domeniul Inginerie Industrială);
 Ingineria Transporturilor și a Traficului (domeniul Ingineria
Transporturilor);
 Inginerie Economică în domeniul Mecanic (domeniul Inginerie și
Management);
 Inginerie Economică Industrială (domeniul Inginerie și Management);
 Construcții Civile, Industriale și Agricole (domeniul Inginerie Civilă);
 Navigație și Transport Maritim și fluvial (domeniul Inginerie Marină
și Navigație);
 Știința Materialelor (domeniul Ingineria Materialelor).
Continuarea studiilor la nivelul programelor de masterat este asigurată
prin:
 Optimizare Sistemelor de Transport Rutier, (domeniul Ingineria
Autovehiculelor);
 Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne, (domeniul
Ingineria Autovehiculelor);
 Automotive Engineering – Design, Manufacture and Development
(domeniul Ingineria Autovehiculelor);
 Modelare și Simulare în Inginerie Mecanică (domeniul Inginerie
Mecanică);
 Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice (domeniul
Inginerie Industrială);
 Managementul Producției și Logisticii, (domeniul Inginerie și
Management);
 Managementul Sistemelor Logistice, (domeniul Inginerie și
Management);
 Ingineria și Managementul Calității (domeniul Inginerie și
Management);
 Managementul Mediului și Energie Durabilă (domeniul Ingineria
Mediului).
 Materiale Avansate (domeniul Ingineria Materialelor).
Răspunzând cerințelor unei entități academice moderne, referitor la
educația continua sunt dezvoltate oportunități postuniversitare concretizate în
cursuri de formare, perfecționare și specializare în proiectare asistată pe direcțiile
de specialitate: inginerie industrială, ingineria autovehiculelor, ingineria
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transporturilor, ingineria civilă, inginerie și management, ingineria materialelor,
ingineria mediului, respectiv inginerie maritimă și navigație.
Activitatea de cercetare științifică
Doctoratul de tip științific în domeniul fundamental – științe inginerești
desfășurat la Facultatea de Mecanică este organizat cu frecvență, pe locuri de
buget sau cu taxă.
Doctoranzii au la dispoziție, pentru desfășurarea activității de cercetare,
laboratoare de înaltă performanță în cadrul Facultății de Mecanică precum și în
cadrul centrului de cercetare INCESA, săli de proiectare moderne, acces la baze
de date internaționale, cărți și reviste de specialitate, precum și de oportunități
oferite de programele de colaborare cu școli doctorale din țară și străinătate.
Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de
competențe profesionale de conținut, cognitive și de cercetare în domenii de
specialitate, doctoranzii dobândind cunoștințe avansate privind stăpânirea
metodelor și tehnicilor de cercetare, a procedeelor și soluțiilor noi, înțelegerea și
capacitatea de aplicare a principiilor și valorilor eticii cercetării științifice în
domeniul de doctorat.
Calitatea cercetării desfășurate de membrii Școlii doctorale, inclusiv de
doctoranzi, este certificată prin numeroasele publicații, brevete, produse,
tehnologii și servicii noi, cu impact economic și social.
În cadrul Facultății de Mecanică din Craiova organizarea activității de
cercetare științifică pe modulele: Mecanica solidelor deformabile si vibrații
mecanice; Mecanisme, biomecanica si bionica; Rezistenta materialelor, oboseala
si mecanica ruperii; Organe de mașini si proiectare asistata de calculator;
Mecanica fluidelor și acționari hidropneumatice; Termodinamica și mașini
termice ; Materiale si tehnologii avansate; Procese de prelucrare prin așchiere;
Proiectarea sculelor și dispozitivelor; Sisteme flexibile de fabricație; Motoare
pentru autovehicule; Transmisii și sisteme pentru automobile și tractoare;
Mentenanța autovehiculelor; Trafic rutier și siguranța circulației și Transporturi
și mobilitate durabilă, iar cadrele didactice derulează activitățile specifice în
colectivele de cercetare: Inginerie Mecanică și Mecatronică; Inginerie industrială
și management; Autovehicule și Transporturi, respectiv Inginerie Civilă și
Instalații, regăsită în proiecte naționale și internaționale; brevete, tehnologii și
produse inovative.
De asemenea Facultatea de Mecanică fiind o entitate academică de ținută,
organizează periodic manifestări științifice de marcă, adevărate foruri de
dezbatere unde se prezintă, diseminează si promovează rezultate ale cercetărilor
științifice și ale dezvoltării tehnologice de vârf, vizând integrarea, creșterea
vizibilității și recunoașterea internațională a cercetării la nivelul comunității
științifice; intensificarea participării românești la programele uniunii europene și
integrarea ariei românești a cercetării în aria europeana a cercetării; stimularea
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inovării și creșterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind
importanța aplicării rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice:
International Conference of Mechanical Engineering - ICOME, International
Congress Science and Management of Automotive and Transportation - SMAT,
International Conference Advances in Engineering & Management - ADEM,
Seminarul National de Organe de Mașini – SNOM, Seminarul Național de
Mecanisme – SNM etc.
Relațiile facultății cu alte facultăți / specializări din țară și din
străinătate
Activitatea didactică este asigurată de un corp profesoral de excepție,
recunoscut pe plan național și internațional, cu stagii de specializare la
universități de prestigiu din străinătate (Auburn University - Auburn, John s
Hopkins University – Baltimore Southeastern University – Texas, toate din SUA
, University of Luton – Anglia, Delft University of Technology – Olanda, Ecole
Normal Superieure de Cachan – Franța, Essen Duisburg University – Germania,
etc). Studenților noștri le-au fost și le sunt oferite mobilități în universități de
profil din Europa (din Spania, Franța, Germania, Italia și Austria).
La nivel național remarcabile sunt relațiile cu Universitatea Politehnica
din București, Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Universitatea Politehnica
din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea ”Tehnică
Gheorghe” Asachi din Iași și nu numai.
Astfel, împreuna cu colegii din universitățile sus-menționate, cadrele
didactice ale Facultății de Mecanică din Craiova sunt implicate în: activități de
cercetare de anvergura (în cadrul programelor Horizon 2020, F.P.7, PNCDI,
CEEX, CNSIS etc); organizare de manifestări științifice (congrese FISITA,
conferințe de Termotehnică, seminarii naționale de Mecanisme, Organe de
mașini etc); mobilități academice, elaborarea de manuale, monografii și literatura
didactică, coordonarea și dezvoltarea de structuri științifico-profesionale
naționale și internaționale.
Dotări Facultatea de Mecanică
În anul 2014 – 2015 s-a realizat conceput, dezvoltat și finalizat proiectul
cu finanțare europeană ”Reabilitare, modernizare și extindere spații de
învățământ și cazare Facultatea de Mecanică Craiova P+4, D+P și desființare
construcție C4” – cod SMIS 13613. Astfel în urma acestei investiții de
aproximativ 10 milioane de euro, s-au construit și dotat cu standuri și aparatura
modernă peste 5000 m2 de spații moderne destinate laboratoarelor și proiectării
asistate în inginerie; s-a modernizat un cămin ce pune la dispoziție 100 de camere
utilitate la cele mai înalte standarde incluzând o bibliotecă cu capacități și
facilități moderne; s-a realizat un corp - amfiteatru (cu peste 260 de locuri și
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logistică dedicată) ce pune la dispoziție și spații expoziționale; s-a restaurat o
clădire cu valențe arhitecturale deosebite și nu în ultimul rând s-a realizat un areal
destinat sportului și recreării.

Fig.3.2 Clădire nouă de laboratoare Facultatea de Mecanică

Fig.3.3 Cămin nou Facultatea de Mecanică
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Fig.3.4 Pasarelă de legătură între Cămin și Clădirea de Laboratoare

Fig.3.5 Clădire de Laboratoare, Cămin și Teren de tenis campus Facultatea
de Mecanică

Fig.3.6 Aula nouă Facultatea de Mecanică cu 250 de locuri
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Fig.3.7 Donații 2 autovehicule Ford Romania pentru Facultatea de Mecanică

Fig. 3.8 Donații standuri motor Ford Romania pentru Facultatea de Mecanică

Fig.3.9 Stand motor pentru determinarea performatelor și a emisiilor
pentru motoarele diesel
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Fig.3.10 Stand motor pentru determinarea performatelor și a emisiilor
pentru motoarele pe benzina

Fig.3.11

Fig.3.12 Microscop laborator de Studiul materialelor
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Fig.3.13 Laborator organe de mașini

Fig.3.14 Laborator tehnologia construcțiilor de mașini
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4. Cursuri introductive
4.1 Introducere în ingineria autovehiculelor
4.1.1 Definiție, rol, clasificare, organizarea generală și parametrii
principali ai autovehiculelor pe roți
Autovehiculul este vehicul terestru, autopropulsat, suspendat pe roți,
șenile sau tălpi de alunecare, care servește la transportul persoanelor sau al mărfurilor
Destinația (rolul) autovehiculelor:
- transportul persoanelor
- transportul bunurilor
- tractarea unor vehicule fără mijloace proprii de propulsie
- efectuarea de servicii speciale
Clasificarea autovehiculelor se poate face după mai multe criterii, mai
frecvent întâlnite fiind cele care au în vedere destinația, tipul transmisiei și
capacitatea de trecere.

Fig.4.1 Clasificarea autoturismelor după caroserie
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După capacitatea cilindrică a motorului:
- foarte mici cu cilindreea sub 600 cm3
- mici cu cilindreea de 600...1300 cm3
- mijlocii cu cilindreea de 1300...2500 cm3
- mari cu cilindreea peste 2500 cm3
După tipul transmisiei folosite autovehiculele pot fi cu :
- transmisie mecanică
- transmisie hidromecanică
- transmisie hidrostatică
- transmisie electrică
- transmisie electromecanică
După modul de schimbare a treptelor de viteze transmisiile autovehiculelor
sunt:
- mecanice
- semiautomate
- automate
Din punctul de vedere al capacității de trecere se întâlnesc următoarele
categorii:
- cu capacitate de trecere normală sunt cele care se deplasează, pe drumuri
amenajate, transmisia lor fiind organizată în varianta 4x2 (prima cifră reprezintă
numărul total al roților autovehiculului, iar a doua cifră numărul roților motoare).
- cu capacitate de trecere mărită sunt capabile să se deplaseze pe drumuri
neamenajate. Au două sau mai multe punți motoare, transmisia lor fiind
organizată într-una din variantele 4x4, 6x6, 8x8.
Autovehiculul pe roți este un vehicul rutier, autopropulsat, alcătuit din
mai multe ansambluri, subansambluri și mecanisme, care pot fi împărțite în
următoarele grupe (Fig.4.2):
- motorul 1
- transmisia: ambreiajul 2, cutia de viteze 3, transmisia longitudinală 4,
transmisia principală 5, diferențialul 6, arborii planetari 7
- sistemul de conducere: direcție 8 și frânare 9
- sistemul de susținere și propulsie: suspensia 10, cadrul 11 și roțile 12
- caroseria 13
- instalațiile auxiliare: elementele de pornire, semnalizare, control,
ventilație, încălzire și alte dispozitive auxiliare
Motorul împreună cu transmisia și roțile motoare formează echipamentul
de tracțiune sau grupul motopropulsor al autovehiculelor.
Motorul – este sursa energetică a autovehiculului. Acesta transformă
energia chimică a combustibilului, în energie mecanică transmisă roților motoare,
prin intermediul transmisiei. Motorul 1, (fig. 8) cuprinde mecanismul motor
(compus din mecanismul bielă – manivelă și mecanismul de distribuție),
instalațiile auxiliare (instalația de pornire și instalația de aprindere) și sistemele
de alimentare, ungere și răcire
33

Fig.4.2 Organizarea generală a autovehiculului
La alegerea motorului pentru un anumit tip de autovehicul se ține seama
de destinația și condițiile de exploatare ale acestuia. Autovehiculele sunt echipate
în marea majoritate cu motoare termice (cu aprindere prin scânteie sau prin
comprimare – M.A.S. sau M.A.C., cu turbină de gaze) și cu motoare electrice (cu
acumulatoare, cu pile de combustibil).
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Locul de amplasare a motorului pe autovehicul influențează comportarea
și caracteristicile de funcționare ale autovehiculului.
Acesta poate fi amplasat:
 În partea din față (la autoturisme și autocamioane)
 Între punți (la autobuze)
 Între cabină și caroserie (la autocamioane)
 În partea din spate (la autoturisme și autobuze).
Dispunerea echipamentului de tracțiune constituie o caracteristică de bază
a organizării generale a autovehiculului. Schema adoptată stabilește de la început
caracterul autovehiculului în mișcare și în același timp limitează posibilitățile de
dezvoltare și de amplasare a celorlalte componente ale autovehiculului.
Echipamentul de tracțiune poate fi grupat într-un singur loc sau poate fi divizat
în elemente separate în ansamblul autovehiculului.
Parametrii constructivi fac parte din calitățile tehnice generale ale
autovehiculelor care determină gradul de adaptabilitate al acestora la anumite
cerințe de exploatare în condițiile optime de securitate, confort și eficiență
economică. Cunoașterea prealabilă a parametrilor constructivi vine în sprijinul
proiectanților de autovehicule la organizarea de ansamblu a autovehiculului și pe
baza valorificării datelor statistice existente se poate trece la efectuarea calculului
de tracțiune. Principalii parametrii ce definesc construcția unui autovehicul:
- dimensiunile principale
- capacitate de trecere
- razele de viraj ale roților de autovehicul
- greutatea și capacitatea de încărcare
Dimensiunile principale se definesc în starea de repaus a autovehiculului,
planul sau de sprijin este orizontal, iar roțile au poziția corespunzătoare mersului
rectiliniu și presiunea aerului din pneu cea indicată de fabricant. În Fig.4.3 sunt
reprezentate principalele dimensiuni geometrice ale autovehiculului, conform
STAS 6698/2-80:
Lungimea - reprezintă distanța dintre două plane verticale, perpendiculare
pe planul longitudinal de simetrie al autovehiculului și tangente la punctele
extreme din față și din spate. Toate elementele din fața sau din spatele
autovehiculului (bare de protecție, cârlige de tracțiune) sunt incluse intre aceste
două plane.
Lățimea - reprezintă distanța între două plane verticale și paralele cu
planul longitudinal de simetrie, tangente la autovehicul, de o parte si de alta a sa.
Toate organele laterale ale autovehiculului fixate rigid, cu excepția oglinzilor
retrovizoare sunt cuprinse între aceste plane.
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Fig.4.3 Principalele dimensiuni geometrice ale autovehiculului
Înălțimea autovehiculului - reprezintă distanța dintre planul de sprijin și
planul orizontal tangent la partea superioară a autovehiculului, fără încărcătură,
cu pneurile umflate la presiunea indicată de producător.
Ampatamentul - reprezintă distanța dintre axele geometrice ale punților
autovehiculului. În cazul autovehiculelor cu trei punți ampatamentul se definește
ca fiind distanța dintre axa punții față și jumătatea distanței dintre axele celor
două punți din spate.
Ecartamentul - reprezintă distanța dintre planele mediane ale roților
aceleiași punți.
Consola față - reprezintă distanța dintre două plane verticale, transversale,
care trec, respectiv, prin punctul extrem din fața autovehiculului și axa punții față.
Consola spate - reprezintă distanța dintre două plane verticale transversale,
care trec, respectiv, prin punctul extrem din spatele autovehiculului și axa punții
spate.
O parte din dimensiunile principale care îi conferă autovehiculului o bună
adaptabilitate la diferite stări ale căii de rulare se numesc caracteristici geometrice
ale capacității de trecere a autovehiculului. Capacitatea de trecere a unui
autovehicul reprezintă calitatea acestuia de a se putea deplasa pe drumuri
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neamenajate, precum și în teren natural fără drum, și de a putea trece peste
obstacole verticale, de diferite adâncimi. Capacitatea de trecere este diferită în
funcție de tipul, construcția și destinația autovehiculelor. Această caracteristică
nu este foarte importantă la autovehiculele destinate să circule pe drumuri bune,
dar este importantă în cazul utilitarelor și a variantelor lor, autocamioane și chiar
autobuzele ușoare, care trebuie să circule și pe drumuri neamenajate.

Fig.4.4 Caracteristice geometrice ale autovehiculului – capacitatea de trecere
Caracteristicile geometrice ale autovehiculului care îi asigura acestuia
posibilitatea de deplasare pe trasee de anumite grade de dificultate sunt:
- lumina sau garda la sol;
- raza longitudinală de trecere;
- raza transversală de trecere;
- unghiurile de trecere din față α1, și din spate, α2 ;
- razele de viraj.
4.1.2 Definiție, rol, clasificare, funcționare și caracteristica externă a
motoarelor pentru autovehicule
Motorul – este sursa energetică a autovehiculului. Acesta transformă
energia chimică a combustibilului, în energie mecanică transmisă roților motoare,
prin intermediul transmisiei.
Motorul cu ardere internă cu piston este un motor termic la care produsele
arderii intra in compoziția fluidului motor, iar transformarea acestuia în lucru
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mecanic se realizează prin intermediul unui piston, a cărui mișcare alternativă în
interiorul unui cilindru este transformată în mișcare de rotație de către
mecanismul biela-manivelă.

Fig.4.5 Schema de principiu a unui motor in patru timpi
1- bujie (în cazul unui motor diesel locul bujiei este luat de injector), 2 - arbore
cu came, 3 - supapa de admisie, 4 - galerie de admisie, 5 – chiulasă, 6 - blocul
motor, 7- arbore cotit, 8 – bielă, 9 – piston, 10 – bolț, 11 – segmenți,
12 - galerie de evacuare, 13 - supapa de evacuare, 14 - arbore cu came
După procedeul de aprindere:
- Motor cu aprindere prin comprimare (MAC)– aprinderea are loc datorita
temperaturii rezultata prin comprimarea încărcăturii proaspete din cilindru (aer+
combustibil+gaze reziduale)
- Motor cu cap de aprindere (cu cap incandescent)– aprinderea are loc
datorita comprimării încărcăturii proaspete si datorita temperaturii locale a unui
perete cald)
- Motor cu aprindere prin scânteie (MAS)– aprinderea amestecului aer+
combustibil se face de la o scânteie electrica
În 1876, Nikolaus August Otto, construiește primul MAS în 4 timpi,
marcând astfel un salt tehnologic crucial, care va marca istoria ulterioară a
întregului mapamond.
În anul 1892, Rudolf Diesel propune principiul de funcționare al
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motorului cu aprindere prin comprimare (MAC), primele realizări fiind motoare
staționare de dimensiuni mari.
După starea combustibilului:
- Motor cu combustibil lichid
- Motor cu gaz – combustibili sub forma gazoasa
- Motor policarburant – motorul poate utiliza combustibili cu diferite
proprietăți de aprindere
- Motor cu gaz si injecție pilot lichida– combustibilul principal este gazos,
iar combustibilul lichid este utilizat doar pentru aprindere
După procedeul de formare a amestecului
- MAS cu carburator – amestecul aer+combustibil se realizează in afara
cilindrilor in carburator
- MAS cu injecție de benzina – combustibilul este injectat fie in tubulatura
de admisie a aerului, fie direct in cilindru
- MAC cu injecție de motorina– aerul este admis si comprimat in cilindru,
iar combustibilul este injectat in cilindru la sfârșitul procesului de comprimare
- Motor cu amestecător (motor cu gaz) – amestecul aer+gaz se realizează
in exteriorul cilindrului in echipamentul de amestecare (amestecător).
După ciclul motor:
- Motor in patru (4) timpi – ciclul de lucru se realizează la patru curse
succesive ale pistonului sau la doua rotații complete ale arborelui cotit
- Motorul in doi (2) timpi – ciclul de lucru se realizează la doua curse
succesive ale pistonului sau la o rotație completa a arborelui cotit.
După procedeul de răcire:
- Motor răcit cu aer– cilindrii si chiulasa sunt răcite cu aer
- Motor răcit cu lichid– cilindrii si chiulasa sunt răcite cu lichid
După modul de acționare a pistonului:
- Motor cu simplu efect – arderea are loc pe o singura parte a pistonului
- Motor cu dublu efect – arderea are loc alternativ pe o parte si de alta a
fiecărui piston
- Motor cu pistoane opuse – in fiecare cilindru exista cate doua pistoane
legate mecanic având intre ele fluidul de lucru
- Motor reversibil – sensul de rotație poate fi schimbat prin utilizarea unui
sistem de comanda
- Motor cu pistoane libere – pistoanele nu sunt legate mecanic intre ele si
nu se transmite putere la arborele motor. Puterea se transmite sub forma de gaz
cald.
- Motor vertical – cilindrii sunt situați deasupra arborelui cotit
- Motor orizontal – cilindrii sunt situați in același plan cu arborele cotit
- Motor inversat – cilindrii sunt situați sub arborele cotit
- Motor in linie – cilindrii sunt dispuși pe un singur rând
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- Motor in V – cilindrii sunt dispuși pe doua linii in V, pe un singur arbore cotit
- Motor cu cilindrii opuși (boxer)– doua rânduri paralele de cilindrii situați
in același plan si dispuși de o parte si de alta a arborelui cotit
- Motor inclinat– axele cilindrilor sunt inclinate fata de un plan vertical
- Motor in stea– motor cu număr impar de cilindrii dispuși in jurul unui
arbore cotit
- Motor in X – motor cu patru rânduri de cilindrii si un singur arbore cotit
- Motor in H – motor cu doi arbori cotiți, cu patru rânduri de cilindrii
dispuși in doua planuri paralele
4.1.3 Specializarea de Autovehicule Rutiere
Specializarea de Autovehicule Rutiere a fost prima specializare nou
înființată după 1990, ca răspuns la schimbările economice și la noile conjuncturi
create. Încă de la înființare ea a fost un real succes, fiind solicitată în fiecare an
de un număr mare de candidați. Specializarea are în acest moment un corp
profesoral foarte dinamic și competent, care este echilibrat atât ca experiență, cât
și ca vârstă. Facultatea a beneficiat tot timpul de sprijinul nemijlocit al
companiilor producătoare de automobile din zonă, care au oferit atât bază de
practică pentru studenți cât și oportunități de angajare. Colaborarea cu aceste
companii s-a concretizat și în donații de echipamente, ceea ce face ca
laboratoarele secției de Autovehicule Rutiere să fie la un înalt nivel de dotare.
Planul de învățământ, îndelung rafinat, oferă absolvenților un bagaj solid de
cunoștințe teoretice și de specialitate, folosindu-se intens tehnicile de modelare
și simulare, precum și măsurătorile experimentale. Absolvenții au cunoștințe
despre proiectarea și exploatarea tuturor subansamblurilor unui autovehicul,
precum și despre elementele de transporturi, trafic și siguranță a circulației.
Competențe profesionale:
- cunoștințe fundamentale în domeniul științelor inginerești
- cunoștințe fundamentale în domeniul ingineriei autovehiculelor
- concepția de autovehicule rutiere, pe baza cerințelor funcționale
- proiectarea tehnologiilor de fabricare a autovehiculelor rutiere
- proiectarea sistemelor de mentenanță pentru autovehicule rutiere
- managementul activităților de proiectare, fabricare sau mentenanță a
autovehiculelor rutiere
Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu
cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării
Ocupațiilor din România (COR):
214512 - Inginer autovehicule rutiere;
251532 - Asistent de cercetare în autovehicule rutiere;
241108- Inspector asigurări autovehicule rutiere;
122220- Șef atelier reparații capitale;
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122629- Șef coloană auto;
214501- Inginer mecanic;
214515- Inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole;
214542- Specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice
înmatriculare/ inspecții tehnice /omologări oficiale;
214543- Specialist prestații vehicule;
214544- Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;
214545- Inginer tehnolog prelucrări mecanice;
214903- Specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/
optimizare energetică/sisteme de măsurare;
241108- Inspector asigurări autovehicule rutiere;
241113- Dealer;
241302- Programator fabricație/lansator fabricație;
241517- Expert conformitate;
241607- Inspector de specialitate daune;
241930- Specialist garanții auto;
242301- Specialist în domeniul calității;
251530- Asistent de cercetare în construcții de mașini agricole;
251545- Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice;
232201- Profesor în învățământ gimnazial;
235201- Consilier învățământ;
235204- Referent de specialitate in învățământ;
241205- Formator;
241960- Evaluator proiecte;
251551- Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale.
4.2 Introducere în Ingineria Transporturilor
4.2.1 Mijloace de transport
Transportul se referă la deplasarea de la un loc la altul a persoanelor
precum și a bunurilor, semnalelor sau informațiilor. Termenul vine din latină, de
la "transportare", trans (peste) și portare (însemnând a purta sau a căra).
Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele
fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos
și a cantității de bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp,
descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport.
Transportul facilitează accesul la resursele naturale și stimulează
schimburile comerciale, asigură legătura între producător si consumator, asigura
deplasarea materiilor prime spre centrele de prelucrare, stabilind în același timp
legătura dintre localități si a unei țări cu alte state. Toate activitățile implică
deplasarea în spațiu a bunurilor create de oameni sau deplasarea acestora, astfel
încât obiectul activității de transport este fie marfa fie pasagerii.
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Fig.4.6 Exemple de mijloace de transport
Călătoriile se pot realiza, în funcție de distanța de călătorie, topografia
locului și infrastructura existentă, cu un singur mod de transport sau mai multe
moduri de transport, alegerea și gestionarea acestora fiind o problemă foarte
importantă în economia transportului, influențând timpii de călătorie, costurile
acesteia și confortul pasagerilor. Alegerea modului de transport este în prezent o
activitate specific ingineriei transporturilor, implicând infrastructură, logistică și
personal specifice
a. Transportul rutier
Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se
realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor .
Datorita transporturilor rutiere s-au dezvoltat rețelele rutiere, în special
autostrăzile (încă un deziderat pentru Romania) dar si o serie de dotări
complementare indispensabile desfășurării activității de transport în condiții
optime: stațiile pentru carburanți, stațiile service, telefoane de securitate a
traficului, moteluri, indicatoare rutiere si de orientare, etc
Primele străzi asfaltate din Europa au fost în Paris (1838) și Londra
(1859). Primele autostrăzi au fost construite în perioada interbelica, în Italia
(1923-1925) si Germania (1933). Cele mai extinse rețele rutiere le are Franța (1
mil. Km lungime), Germania si Marea Britanie. Cele mai extinse rețele rutiere le
are Franța (1 mil. Km lungime), Germania si Marea Britanie. Cele mai mari rețele
de autostrăzi sunt în Germania și Spania (cca 12000 km), Franța (10400 km),
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Italia (6500 km) si Marea Britanie (3500 km). Magistrale rutiere transeuropene:
Berlin-Budapesta-București-Sofia-Istambul (NV-SE); Moscova-Paris-Lisabona
(E-V); Helsinki-Sankt Petersburg-Chișinău-București-Plovdiv (N-S)
În funcție de mărimea zonei în care este organizată rețeaua de transport
rutier poate fi:
- Locală (rurală sau urbană, adică organizată la nivelul de comună sau
oraș);
- Interurbană (la nivel de județ);
- Națională (la nivel de țară);
- Continentală (de ex.: rețeaua de drumuri europene).
Indiferent de mărimea rețelei de transport rutier, aceasta este constituită
din căi, noduri și terminale.
Căile de transport rutier sunt drumurile: Drumul este o porțiune de teren
îngustă și continuă, amenajată, utilizată pentru circulația autovehiculelor și
pietonilor . Autovehiculele circulă pe partea carosabilă, iar pietonii de-o parte și
de alta a carosabilului, pe porțiuni special amenajate, numite trotuare.
În funcție de utilitatea lor, drumurile din România sunt de două feluri:
drumuri publice și drumuri de exploatare.
Drumurile publice se clasifică astfel: - drumuri în localități: străzi, drumuri
comunale (DC), șosele; ele sunt construite și întreținute de autoritățile locale
(Primării, Consilii Județene, Municipale); - drumuri între localități (rurale sau
urbane), drumuri județene (DJ), drumuri naționale (DN), autostrăzi (A) sau
drumuri europene (E).
Autostrada (A) este un drum public, care face legătura între orașele mari.
Ea are 4 sau mai multe benzi de circulație. Sensurile de circulație sunt despărțite
de o bandă de mijloc constituită, de obicei, din garduri metalice sau garduri vii.
Autostrăzile nu sunt semaforizate, nu trec prin interiorul localităților și nu
intersectează alte căi de transport (căi ferate, rutiere etc.).
Drumurile europene (E) sunt drumuri naționale care fac legătura cu alte
orașe importante ale Europei.
Drumurile de exploatare sunt drumuri private și aparțin unor societăți
comerciale sau regii din domeniul forestier, agricol sau minier.
Nodurile din rețelele de transport rutier urban sunt stațiile. Stația este un
loc amenajat special unde pasagerii urcă sau coboară din mijloacele de transport
public. Stațiile fac parte din traseele de transport (numite și linii). În rețelele de
transport rutier interurban, nodurile sunt reprezentate de autogări. Autogările sunt
spații care cuprind terenuri de parcare și clădiri în care se realizează activități
coordonate a transportului: stabilirea traseelor de transport, vânzarea biletelor de
călătorie, conceperea orarului de drum etc.
Terminalele sunt capetele de linii de transport (urban sau interurban).
Liniile de transport interurban sunt denumite prin precizarea terminalelor între
care se fac legătura.
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b. Transportul feroviar
Calea de transport în rețelele feroviare este calea ferată. Calea ferată este
alcătuită din două șine de oțel, fixate pe traverse din lemn sau beton la aceeași
distanță una de cealaltă. Această distanță se numește ecartament. Ecartamentul
(simbolizat prin litera e) nu este același în toate țările; mai mult de jumătate din
rețeaua feroviară mondială are ecartamentul 1435 mm (normal). Căile ferate care
folosesc un ecartament mai mare decât cel normal se numesc căi ferate largi, iar
cele cu ecartament mai mic, se numesc căi ferate înguste.
O cale ferată poate fi situată:
- la sol (uneori trece prin tunele feroviare ce străbat munții sau pe poduri);
- în subteran, trece prin tunele sub nivelul solului (metrou, exploatările
miniere, sau pe sub mări).
Nodurile unei rețele feroviare se numesc gări sau triaje. Gările sunt stații
în care se opresc trenurile și sunt amplasate la marginea căilor ferate. Triajele
sunt stații în care opresc trenurile pentru verificări tehnice ale instalațiilor și
pentru formarea garniturilor de tren care merg spre diferite destinații. Terminalele
din rețeaua feroviară se numesc gări terminale și ele cuprind clădiri administrative,
locuri de depozitare a coletelor poștale, a bagajelor etc. Gara-terminal este locul
de unde încep sau unde se termină căile ferate, numărul acestor gări fiind foarte
mic. Un tip special de terminal al rețelei feroviare este portul; trenurile transportă,
în vagoane speciale, diverse mărfuri până în porturi, iar aici mărfurile sunt
încărcate pe nave, pentru alte destinații.
Căile de transport terestru pot avea porțiuni de construcții speciale, numite
poduri și tunele, care fac parte integrantă din căile respective.
c. Transportul aerian
Transportul aerian efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și
oamenilor cu ajutorul aeronavelor. Transport aerian a încetat de mult să mai fie
un mijloc de transport luxos și prohibitiv. Astăzi el este preferat de cei care vor
să se deplaseze repede și de cei care au de transportat mărfuri perisabile sau de
mare valoare. Pentru transport se folosesc atât avioane mixte, pentru pasageri și
mărfuri, cât și avioane speciale pentru transportul mărfurilor. Din punct de vedere
comercial, avioanele pot fi încărcate în regim de linie, ceea ce implică un trafic
regulat, și în regim de charter (curse neregulate), curse pe bază de contracte între
companiile aeriene și diferiți beneficiari ce doresc să exploateze pe o perioadă
determinată avioanele luate în chirie. Decolarea și aterizarea avioanelor se poate
face numai pe aerodromurile civile autorizate. Aerodromul este o suprafață de
teren sau de apă destinată a fi utilizată pentru sosirea, plecarea și manevrarea la
sol a aeronavelor. Aeroportul este aerodromul deschis operațiunilor comerciale.
Printre particularitățile tehnico-economice ale transportului aerian se
numără:
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- rapiditatea - este caracteristica esențială a transportului aerian. Aceasta
este evidențiată de viteza mare de deplasare a aeronavelor ce nu poate fi egalată
de niciun alt mijloc de transport;
- regularitatea - constă în aceea că transportul aerian se efectuează după
un program precis în orice perioadă a anului, atât ziua, cât și noaptea;
- oportunitatea – se referă la faptul că acest mod de transport pune la
dispoziția celor interesați, oricând și oriunde sunt amenajate puncte terminale, cel
mai modern mijloc de transport.
d. Transportul naval
Transportul pe apă este activitatea de a transporta persoane sau bunuri
peste suprafața apei (oceane, mări, lacuri, râuri sau canale) prin intermediul unor
ambarcațiuni. Transportul pe apă este caracterizat de emisii scăzute de CO2, în
comparație cu alte mijloace de transport, în special transportul rutier, dar și căile
ferate (transportul feroviar).
În țările care sunt favorizate de căi navale, o mare parte din mărfuri se
deplasează pe vapoare și șlepuri. Pe de o parte, costurile de transport pe apă sunt
foarte ieftine pentru marfa în vrac de o valoare mai scăzută, sau pentru produse
neperisabile. Un singur vapor poate să transporte același cargo care ar fi
echivalentul a unei duzini de trenuri sau unor sute de camioane. Pe de altă parte,
transportul pe apă este cel mai încet transport și deseori el este afectat de vreme.
Transportul pe apă poate fi îngreunat și datorită nivelului scăzut al apei, ducând
la pierderi de ordin economic pentru companiile de transport. Transportul
mărfurilor poate fi în aceste cazuri realizat pe șosele și căi ferate. În consecință,
un nivel scăzut al apei care îngreunează transportul cauzează indirect pagube de
natură ecologică prin creșterea gradului de poluare.
Transportul naval are o serie de caracteristici care îl diferențiază de alte
moduri de transport:
- Mărimea încărcăturii o depășește în mod evident pe cele ale celorlalte
moduri de transport, de unde și costurile foarte reduse ale transporturilor navale.
Capacitățile de transport variază de la câteva sute la câteva sute de mii tone
(marile petroliere);
- Viteza de deplasare este foarte mică în comparație cu celelalte mijloace
de transport datorită rezistenței opuse de apă la înaintare. Acest lucru este
compensat parțial de mersul fără întrerupere al navelor între portul de plecare și
cel de sosire. La timpii de tranzit mari se adaugă și timpii foarte mari de operare
a navelor;
- Întreruperea serviciului este cauzată de furtuni fiind mai frecventă în
anotimpul rece, când pot interveni și înghețuri, în special în transportul fluvial;
- Accesibilitate redusă se datorează evident faptului că traseele navigabile
nu există pretutindeni. De aceea transportul pe apă trebuie combinat cu un alt
mod de transport;
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e. Vehicule terestre neconvenționale
Vehiculele pe pernă magnetică, denumite pe scurt VPM, vizează un
domeniu nou al transporturilor de pasageri; ele realizează propulsia, levitația și
ghidajul prin intermediul forțelor electromagnetice sau electrodinamice care se
exercita, de regula, între o parte activă, alimentata cu energie electrica și alta
pasiva, formata din material feromagnetic si/sau conductor magnetic. Propulsia
VPM se realizează prin intermediu motoarelor electrice liniare, în timp ce
levitația și ghidajul se obțin cu electromagneți convenționali, respectiv
supraconductori, care dezvolta forte de atracție, respective conductoare.
Caracteristic acestui sistem este absenta contactului mecanic între vehicul
și cale, ceea ce conduce la demaraje rapide în condițiile unor greutăți reduse ale
VPM și în același timp la silențiozitatea, absenta poluării și consum redus de
energie, raportat la km parcurs și la un pasager transportat. Vitezele de deplasare
pot atinge valori cuprinse între 300 și 500 km/h. Se estimează ca utilizarea VPM,
la transportul calatorilor pe distante de 200-1200 km, cu opriri la fiecare 100-250
km, poate conduce la timpi globali de călătorie și consum energetic inferiori
utilizării avioanelor cu reacție.
Un tren cu levitație magnetică (Maglev) este un tren care utilizează
câmpuri magnetice puternice pentru a-și asigura sustentația și a avansa. Spre
deosebire de trenurile clasice, nu există contact cu șina, ceea ce reduce forțele de
frecare și permite atingerea unor viteze foarte mari (anumite sisteme ajung la 550
km/h). Maglev - este un tren de construcție specială ("Plutomagnet-tren"), ce se
deplasează "pe o pernă magnetică" deasupra unei șine metalice, fără a o atinge;
plutirea magnetică și mișcarea (antrenarea) se bazează pe respingerea câmpurilor
magnetice de același semn. Cercetările în acest domeniu au debutat în 1962 în
Japonia, iar până în prezent există o singură linie exploatată comercial, între
centru orașului Shanghai și aeroportul orașului.
Vehiculele cu pernă de aer au apărut inițial datorită tendinței de înlocuire
sau de completare, în special a navelor fluviale de pasageri, prin realizarea unei
viteze superioare de croaziera. Din acest punct de vedere ele au succedat
generația navelor cu aripi subacvatice, fiind mai rapide decât acestea.
De fapt, nu era vorba de nave propriu-zise ci de vehicule aeriene care se
deplasau deasupra apei, "zburând" practic la microaltitudine. Ele au fost utilizate
inițial deasupra apei deoarece, în acel moment, numai acolo li se putea asigura
suprafața neteda și lipsita de obstacole, necesară înaintării lor. Așa cum s-a
menționat, acest tip de nava nu atinge apa ci plutește pe o pernă de aer, adică pe
un strat de aer ușor comprimat. Perna reduce considerabil frecarea, permițând
astfel sporirea vitezei.
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4.2.2 Transportul intermodal și multimodal
Intermodal - este mișcarea încărcăturii de la origine la destinație prin
intermediul mai multor moduri de transport în care fiecare dintre aceste moduri
are un furnizor de transport diferit sau o entitate responsabilă, fiecare având un
contract propriu independent. Mai multe transportatori contractați pentru a
îndeplini o singură călătorie.
Multimodal - este mișcarea de mărfuri de la origine la destinație prin mai
multe moduri de transport în care fiecare dintre aceste moduri are un furnizor
diferit de transport sau o entitate responsabilă, dar în cadrul unui singur contract.
Un transportator unic contractat pentru a îndeplini o singură călătorie.
Pur și simplu, funcțiile cheie ale ambelor terminologii sunt identice, însă
diferențierea constă în contractul și responsabilitatea mișcării. In situația în care
bunurile trebuie sa parcurgă un traseu care implica utilizarea mai multor mijloace
de transport, pentru fiecare dintre acestea este necesara încheierea unui contract
distinct cu tot ce presupune acesta: documente de transport, răspunderi, obligații,
etc. Pornind de la premiza ca o operațiune de transport este performata de un
singur operator de transport intermodal utilizând unul sau mai multe transporturi
modale, în funcție de răspunderea operatorului de transport modal, distingem
transportul de mărfuri: unimodal, combinat și multimodal.
4.2.3 Managementul sistemelor de transport
Circulația mărfurilor și călătorilor în sistemele de transport nu mai este
aleatoare, este supusă unui atent proces de control, evaluare și optimizare prin
soluții actuale de management al traficului. În societate se întâlnesc următoarele
tipuri de trafic:
- Trafic rutier (de autovehicule, rutier comercial)
- Trafic comercial
- Trafic aerian (aviatic comercial, de avioane/elicoptere)
- Trafic de telecomunicații (telefon, telegraf, videotelefon)
- Trafic feroviar (pe căi ferate)
- Trafic maritim (comercial, de vapoare)
- Trafic de pietoni (pietonal)
- Trafic de călători (feroviar, aviatic, maritim, fluvial, automobilistic)
Creșterea spectaculoasa a traficului rutier nu poate fi satisfăcută pe termen
scurt de o creștere corespunzătoare a spațiului rutier. Din acesta cauza, în toate
mediile economice dezvoltate s-au încercat soluții de descongestionare, orientate
pe doua direcții:
- ameliorarea amenajării spațiului rutier pentru creșterea gradului de
utilizare;
- îmbunătățirea parametrilor de desfășurare a traficului prin control și
monitorizare.
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Creșterea densității traficului rutier necesita implementarea unor sisteme
de control, care sa asigure utilizarea eficienta a spațiului limitat, în condiții de
siguranța crescuta.
Controlul traficului cu sistemele de trafic rutier are ca obiect creșterea
capacitații de trafic a rețelelor rutiere în următoarele condiții:
- Creșterea eficientei pentru participanții la trafic;
- Creșterea gradului de siguranța pentru participanții la trafic si pentru
factorii învecinați spațiului rutier, prin furnizarea de informații despre factorii
care influențează desfășurarea traficului rutier;
4.2.4 Specializarea de Ingineria Transporturilor și a Traficului
Specializarea de Ingineria Transporturilor și Traficului este cea mai
recentă din paleta oferită candidaților, fiind înființată în anul 2005. Ea a captat
atenția unui număr din ce în ce mai mare de candidați, lucru determinat de
dezvoltarea transporturilor din țara noastră și complexitatea tramei stradale.
Formarea profesională a specialiștilor din acest domeniu reprezintă o simbioză
între ingineria autovehiculelor, aparatul matematic dedicat, soft-uri, telecomunicații
și automatizări. Planurile de învățământ conțin discipline de specialitate care
oferă cunoștințe și competențe atât pe probleme de transport și trafic, cât și pe
probleme de construcție și exploatare a autovehiculelor și a altor mijloace de
transport. La disciplinele de specialitate se folosesc în mare măsură tehnici de
modelare și simulare numerică a traficului cât și a evenimentelor ce apar.
Competențe profesionale:
- capacitatea de a identifica interdependențele dintre transporturi, urbanism
și amenajarea teritoriului corelat cu dezvoltarea durabilă
- tratarea integrată a componentelor sistemelor de transport
- proiectarea tehnologiilor destinate transporturilor intermodale
- proiectarea tehnologiilor de circulație pe rețelele infrastructurii și
conducerea operativă a circulației planificate
- coordonarea circulației pentru fluidizarea și reducerea congestiei în
aglomerațiile urbane
- analize tehnice și economico-financiare a proiectelor de dezvoltare a
sistemelor de transport și trafic.
Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu
cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării
Ocupațiilor din România (COR):
214406 – Inginer, electronist, transporturi, telecomunicații;
251533 - Asistent de cercetare in autovehicule rutiere;
251412 – Asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in
transporturi;
251536 - Asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare;
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251551 – Asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconvenționale;
214204 - Inginer cai ferate drumuri si poduri;
232201 – Profesor în învățământ gimnazial;
235201 - Consilier învățământ;
235204 - Referent de specialitate în învățământ;
241205 - Formator;
212204 - Referent de specialitate statistician;
214413 - Revizor siguranța circulației feroviar;
233101 - Profesor în învățământul primar;
241301 - Logistician gestiune flux;
241303 - Documentarist ordonanțare logistică;
214303 - Dispecerat rețea distribuție;
341402 – Agent de turism, transport turistic si internațional;
4.3 Introducere în Ingineria Industrială
Tehnologia Construcției de Mașini este un domeniul multidisciplinar al
științei și tehnicii, care are ca scop cercetarea, proiectarea și valorificarea
proceselor tehnologice de fabricare a unor piese, denumite în general organelor
de mașini, de asamblare a mașinilor si produselor, cercetarea, proiectarea si
exploatarea sistemelor tehnologice si a componentelor ei. Aceste activități sunt
specifice realizării de produse și bunuri care parcurg un Proces Tehnologic de
Fabricare.
Procesul tehnologic - reprezintă ansamblul de operații mecanice, fizice,
chimice, care prin acțiune simultană sau succesivă transformă materiile prime
(semifabricate) în bunuri sau realizează asamblarea, repararea ori întreținerea
unui sistem tehnic.
Procesul de producție - cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru
transformarea materiilor prime și a semifabricatelor în produse finite, pentru
satisfacerea necesităților umane. Procesul de producție cuprinde diferite categorii
de procese: procese tehnologice de bază, procese auxiliare, procese de servire și
procese anexe.
4.3.1 Definiția și clasificarea proceselor tehnologice
Procesul tehnologic (PT) (Manufacturing process - în l. engleză;
Processus technologique - în l. franceză) se definește ca totalitatea operațiilor
concomitente sau ordonate în timp, necesare fie pentru obținerea unui produs prin
prelucrare sau/și asamblare, fie pentru întreținerea sau repararea unui sistem
tehnic (de exemplu: mașină, vehicul etc.).
Procesele tehnologice se clasifică după diferite criterii:
- după modul de folosire a mașinilor sau utilajelor se deosebesc procese
tehnologice manuale, mecanizate, automatizate sau mixte;
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- după scopul urmărit : PT de construire, de dezmembrare, de distrugere,
de elaborare metalurgică, de încercare, de întreținere, de măsurare, de montaredemontare, de prelucrare, de recondiționare, de reparare, de transport;
- după procedeul caracteristic care intervine în cursul desfășurării
operațiilor se disting: PT mecanice, termice, electrice, chimice, electrochimice,
termochimice, biochimice.
4.3.2 Procese tehnologice componente ale procesului de fabricație
Procesul de fabricație este un proces de producție prin care se obține un
produs fabricat și cuprinde totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea
materiei prime și a semifabricatelor în produse finite, prin modificarea formei și
dimensiunilor, precum și a caracteristicilor materialelor folosite. Procesul de
fabricație cuprinde diferite procese tehnologice cum sunt:
1. Procesul de elaborare a semifabricatelor trebuie să asigure calitatea
materialului și proprietățile fizico-mecanice impuse. Obținerea semifabricatelor
se poate realiza prin debitare din laminate, turnare, deformare la cald (forjare
liberă, matrițare), deformare la rece sau sudare.
2. Procesul tehnologic de prelucrare (Machining process - în l. engleză;
Usinage - în l. franceză) are ca funcție modificarea formei geometrice și a
dimensiunilor piesei de prelucrat, a stării suprafețelor (calității suprafețelor)
materialului sau semifabricatului, în scopul obținerii piesei finite - ca rezultat al
prelucrărilor prin așchiere pe mașini-unelte. Piesa este prelucrată prin așchiere,
prin diferite procedee: strunjire, frezare, rabotare, mortezare, găurire etc.
3. Procesul tehnologic complet de prelucrare a piesei este descris în
documentația tehnologică, de exemplu: Planul de operații pentru prelucrări
mecanice (Routing sheet -în l. engleză; Gamme d'usinage -în l. franceză).
4. Procesul tehnologic de tratament termic și acoperiri de suprafață
urmărește asigurarea structurii necesare a materialului și a proprietăților fizicomecanice impuse. Tratamentele termice (călire, revenire, îmbătrânire etc.) sau
termochimice (cementare, nitrurare etc.) aplicate în acest scop se realizează în
general după etapa prelucrărilor de degroșare a piesei. Unele piese sunt supuse,
de asemenea, unor tratamente de suprafață (brunare, cromare, nichelare, eloxare
etc.) în scopul protecției suprafețelor de acțiunea corozivă a mediului.
5. Procesul tehnologic de asamblare este partea finală a procesului de
fabricație prin care se obțin complete de piese, subansambluri și ansambluri care
formează produsul final. Asamblarea unui subansamblu/ansamblu implică
activități de asamblare a unor piese definitiv prelucrate sau a unor subansambluri,
într-o succesiune bine stabilită, asigurând ajustajele și condițiile tehnice indicate
în documentație.
6. Procesul tehnologic de control și de încercare trebuie să asigure
conformitatea produsului în fiecare etapă succesivă a procesului de fabricație și
ca produs final. Conformitatea produselor aflate în curs de fabricație trebuie
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verificată prin inspecții sau încercări efectuate în puncte de inspecție (control)
adecvate din procesul de fabricație. În afară de inspecțiile sau încercările
efectuate de operatorii mașinilor (auto-inspecții) se organizează puncte de
inspecție fixe, amplasate în succesiunea operațiilor fluxului tehnologic.
7. Procesul tehnologic de recepție a produsului finit. Sunt disponibile mai
multe variante de verificare a produsului finit.
- inspecții și încercări de acceptare (recepție) pentru a se asigura că
produsul finit este conform condițiilor specificate. Se pot efectua prin inspecție
100% sau sub forma de inspecție prin eșantionare;
- inspecție lot cu lot: se realizează inspecția produselor prezentate într-o
serie de loturi de produse finite, iar decizia de acceptare sau respingere se referă
la loturile individuale de produse.
4.3.3 Sistemul-proces tehnologic de prelucrare
Considerând procesul tehnologic de prelucrare prin așchiere ca sistem,
elementele de intrare (input-uri) sunt: fluxul materialelor, fluxul de energie și
fluxul informațiilor utilizate în procesul tehnologic, iar elementele de ieșire
(output-uri): piesele finite și informații la ieșire (abateri tehnologice apărute la
execuția operațiilor tehnologice).Sub acțiunea fluxurilor de energie și de
informații la intrare, fluxul de materiale sau semifabricate se transformă, prin
procesul de prelucrare pe diferite mașini-unelte cu ajutorul sculelor așchietoare,
în piese finite, această transformare a mulțimii intrărilor în mulțimea ieșirilor
constituind funcția sistemului-proces tehnologic.
Fluxurile fizice de materiale, semifabricate, piese în curs de execuție sunt
supuse la constrângeri determinate de capacitatea sistemului de producție, care
poate limita abilitatea sistemului de a satisface așteptările pentru piesele finite. În
ceea ce privește funcția sa, procesul tehnologic de prelucrare mecanică este un
proces de transformare succesivă, cantitativă și calitativă, a obiectelor muncii,
din starea de semifabricate în starea de piese finite. Transformările obiectului
muncii prin prelucrări mecanice în cadrul operațiilor succesive constau în
modificarea formei geometrice, a dimensiunilor, a calității suprafețelor, a poziției
relative a suprafețelor.
Din punct de vedere al structurii, procesul tehnologic de prelucrare
reprezintă partea din procesul de fabricație care cuprinde totalitatea operațiilor și
fazelor intercorelate, necesare pentru executarea pieselor finite, în cadrul unei
unități de producție. Elementele de structură ale procesului tehnologic (operații,
faze) au ele însele o anumită structură. De regulă, procesele tehnologice de
prelucrare pot fi divizate (detaliate cu un anumit grad de detaliere) în moduri
diferite în operații, iar acestea în faze componente. Modificarea componenței
operațiilor și a numărului de operații ale procesului, prin schimbarea modului de
divizare, conduce la modificarea structurii procesului tehnologic. Aceeași funcție
a sistemului-proces poate fi îndeplinită de procese tehnologice cu structuri diferite.
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4.3.4 Documentația tehnologică în construcția de mașini
Procesele tehnologice sunt descrise și reprezentate grafic într-o serie de
documente tehnologice, cum sunt:
- Nomenclator care include evidența elementelor componente ale
produsului, în vederea urmăririi fabricației, întocmirii consumurilor specifice sau
a listei de materiale etc.;
- Itinerar tehnologic cuprinde stabilirea pe întreprindere a succesiunii
secțiilor sau atelierelor care participă la fabricarea componentelor produsului;
- Fișă tehnologică -formular specific care cuprinde toate indicațiile pentru
executarea operațiilor unui proces tehnologic, pentru o anumită piesă;
- Plan de operații -stabilește desfășurarea procesului tehnologic, cu indicarea
tuturor datelor necesare executării operațiilor pe faze. Se elaborează plane de operații
pentru prelucrări mecanice, pentru tratamente termice, pentru procese tehnologice
de turnare etc. Se folosește la fabricația de serie, precum și pentru fabricarea de
unicate a unor piese complicate din punct de vedere tehnologic;
- Tehnologie de control al calității este inclusă în fișa de control sau întrun document intitulat „Instrucțiuni pentru operații de control”. Cuprinde toate
datele referitoare la tehnologia de verificare a produsului;
- Fișă pentru calculul normei de timp (de muncă) se întocmește în vederea
stabilirii tehnico-științifice a normelor de timp pentru fazele de lucru indicate în
planul de operații;
- Fișă de calcul pentru mașini-unelte semiautomate sau automate;
- Desen de execuție pentru semifabricat: stabilirea formei, dimensiunilor,
materialului și a altor condiții tehnice pentru semifabricatele pieselor executate
prin procedee de turnare, matrițare etc.;
- Desene de execuție pentru scule, dispozitive, verificatoare;
- Fișă de consum specific de materiale -document tehnologic care
stabilește consumul de materiale necesare pentru fabricarea unității de produs;
- Lista utilajelor include evidența centralizată a utilajelor (mașinilor)
necesare fabricării produsului;
- Documentație pentru piese prelucrate pe mașini-unelte cu comandă
numerică: scheme de reglaj, fișa de programare, banda port-program etc.
Documentația tehnologică completă pentru procese tehnologice în
construcția de mașini este cuprinsă în STAS 6269-90.
4.3.5 Specializarea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Specializarea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini este una dintre
primele specializări înființate, beneficiind de aportul unora dintre cele mai
experimentate cadre didactice ale facultății. De-a lungul anilor, din cele peste 25
de promoții, s-au format specialiști de înaltă valoare, din care mulți activează în
companii din zonă, sau în instituții de învățământ de toate nivelurile. Actualmente
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specializarea este revitalizată de cererea crescândă de specialiști în domeniul
tehnologiilor de prelucrări mecanice și al elaborării de materiale performante,
datorită prezenței în zona noastră a unor companii de anvergură, care solicită un
număr mare de astfel de cadre de specialitate.
Pentru a face față acestui fenomen, conducerea facultății s-a preocupat
permanent de actualizarea planurilor de învățământ în concordanță cu aceste
tendințe, precum și de dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generație,
prevăzute cu comenzi numerice. Toate acestea sunt dublate de utilizarea
software-ului de ultimă generație la toate activitățile din sfera CAD-CAM-CAE
abordate la disciplinele studiate.
Competențe profesionale:
- efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pe baza cunoștințelor din
științele fundamentale
- utilizarea de aplicații software și a tehnologiilor digitale pentru
proiectarea asistată a produselor
- elaborarea proceselor tehnologice de fabricare
- proiectarea și exploatarea echipamentelor de fabricare
- planificarea, conducerea și asigurarea calității proceselor de fabricare.
Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu
cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării
Ocupațiilor din România (COR):
214404 - inginer montaj;
214409 - inginer producție;
214544 - inginer specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;
214545 - inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice;
214501 - inginer mecanic;
214534 - consilier inginer mecanic;
214535 - referent de specialitate inginer mecanic;
214536 - proiectant inginer mecanic;
214508 - inginer mașini-unelte;
214905 - instructor sistem de producție;
232101 - profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de
maiștri;
241205 - formator;
241302 - programator fabricație/lansator fabricație;
241401 - analist cumpărări/consultant furnizori;
242301 - specialist în domeniul calității;
2515 - cercetători, ingineri de cercetare si asistenți de cercetare in
mecanica;
251526 - inginer în tehnologia construcțiilor de mașini;
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4.4 Introducere în Ingineria Civilă
4.4.1 Elemente de construcții
Cea mai generală clasificare împarte construcțiile în două mari categorii:
- clădiri
- lucrări inginerești
Clădirile au funcția principală de a servi ca adăpost pentru oameni în
timpul perioadelor de muncă, destindere sau odihnă și pentru bunurile acestora,
precum și pentru procesele tehnologice. Lucrările inginerești sunt toate celelalte
construcții: drumuri, căi ferate, poduri, rezervoare, coșuri de fum, turnuri, canale etc.
La rândul lor clădirile, funcție de destinație, se împart după cum urmează:
a. Clădiri civile – în această categorie intră acele clădiri ce nu servesc
producției.
Există următoarele tipuri principale de clădiri civile:
- clădiri de locuit (individuale, blocuri de apartamente, cămine, hoteluri,
case de odihnă etc.);
- clădiri social – culturale (sociale: spitale, case de cultură, săli de sport;
culturale: teatre, muzee, biblioteci, cinematografe; de învățământ: universități,
școli; religioase: catedrale, biserici, mănăstiri etc.);
- clădiri administrative (sediile instituțiilor, sediile companiilor, birourile,
tribunalele etc.);
- clădiri pentru comerț (magazine, bănci etc.);
- clădiri pentru transporturi (gări, autogări, aerogări, depouri etc.);
- clădiri cu destinații speciale (militare, funerare etc.).

Fig. 4.7.
54

b. Clădiri industriale – se consideră cele destinate producției: hale
industriale, ateliere, centrale energetice, depozite etc.
c. Clădiri agricole – sunt destinate producției agricole: hambare, mori,
grajduri, abatoare, crame etc.
În raport cu deformabilitatea sub acțiunea sarcinilor exterioare există trei
tipuri de clădiri:
a. Clădiri cu structură rigidă. În această categorie intră clădirile cu
structura de rezistență alcătuită din pereți portanți din beton armat sau din zidărie
de cărămidă.
b. Clădiri cu structură flexibilă. Construcții cu structura formată din cadre
de beton armat, de oțel sau de lemn se încadrează în categoria construcțiilor cu
structură flexibilă.
c. Clădiri cu structură semiflexibilă. În această categorie intră clădirile
alcătuite din cadre de beton armat rigidizate cu pereți de umplutură din zidărie
masivă sau cu pereți din beton armat.
Funcție de importanță există trei tipuri de clădiri civile:
a. Clădiri civile de importanță deosebită:
- clădiri de primă necesitate cu rol de menținere a unor activități vitale,
economice și sociale (spitale mari, centrale de telecomunicații, gări, cazărmi de
pompieri etc.);
- clădiri în care se află frecvent un număr mare de oameni (cinematografe,
teatre, case de cultură), sau cu valoare mare (muzee, monumente etc.);
b. Clădiri civile de importanță medie – sunt constituite de imobilele
curente: clădiri de locuit, social-culturale, administrative etc.;
c. Clădiri de importanță redusă (construcții provizorii).
Lucrările inginerești sunt foarte diverse, cele mai importante fiind :
a. construcții speciale industriale: rezervoare, castele de apă, silozuri etc.;
b. construcții speciale pentru transporturi: drumuri, căi ferate, tuneluri și
stații pentru metrouri, funiculare etc.;
c. construcții speciale pentru transporturi pe apă: canale navigabile,
ecluze, porturi etc.;
d. construcții speciale pentru continuitatea transporturilor, numite și
lucrări de artă: poduri, tuneluri, viaducte, ziduri de sprijin etc.;
e. construcții hidrotehnice: baraje și lucrări aferente acestora;
f. construcții pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de
apă: irigații, desecări, taluzuri, protecția malurilor etc.
4.4.2 Elementele constitutive ale clădirilor
a. Structura de rezistență – este alcătuită din acele elemente de construcție
care preiau încărcările mecanice, determinând capacitatea portantă a clădirii:
pereți portanți, planșee, cadre, stâlpi, grinzi, fundații etc.
b. Elemente de închidere – sunt elementele ce asigură izolarea termică,
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hidrofugă și acustică a interiorului clădirii. Din această categorie fac parte: pereții
exteriori, ferestrele, ușile exterioare, învelitorile acoperișului etc.
c. Elemente de compartimentare – pereții interiori, elementele ușoare de
compartimentare, ușile interioare etc.
d. Elemente de finisaj – tencuieli, pardoseli, placaje, vopsitorii, zugrăveli,
etc.
Un element de construcție poate îndeplini simultan mai multe funcții. De
exemplu, un perete exterior poate avea atât rol de element de rezistență, cât și
funcțiuni de izolare termică și acustică. O clădire se împarte geometric în niveluri
(subsol, parter, etaje), iar pe verticală în tronsoane separate între ele prin elemente
numite „rosturi” (întreruperi ale clădirii în plan vertical, pe toată înălțimea
acesteia, inclusiv fundațiile) care permit deformarea independentă a tronsoanelor.
Fundațiile și subsolul unei clădiri constituie așa numita „infrastructură”, iar
parterul și etajele „suprastructura”. Altfel spus, elementele situate sub cota ±0.00
a clădirii (fundațiile, pereții de subsol, planșeul peste subsol) constituie
infrastructura clădirii, iar restul elementelor, situate peste cota ±0.00, formează
suprastructura acesteia. Cota ±0.00 a unei construcții este, prin convenție, cota
pardoselii finite de la parter.
Infrastructura, aflată sub cota zero (± 0.00) cuprinde:
- fundația, care intra în contact direct sau indirect eu terenul bun de
fundare și căruia îi transmite încărcările care acționează asupra clădirii:
- pereții de la subsol și planșeul de peste subsol, dacă clădirea are subsol,
sau soclul și elementele componente ale planșeului de la cota zero.
Suprastructura (elevația) aflata deasupra cotei zero cuprinde toate elementele
clădirii inclusiv instalațiile aferente de orice tip.
Suprastructura este partea clădirii considerată de la nivelul pardoselii
finite de la parter și include:
- elementele verticale și orizontale de rezistență și de compartimentare
precum și elementele de finisaj.
4.4.3 Specializarea de Construcții Civile Industriale și Agricole
Construcțiile Civile, Industriale și Agricole este o specializare ce are ca
obiectiv pregătirea de specialiști în domeniile proiectării asistate de calculator a
structurilor construcțiilor, modelarea matematică și mecanică a fenomenelor și
proceselor specifice construcțiilor civile, managementul lucrărilor de construcții,
proiectarea lucrărilor de reparații consolidări. Necesarul de specialiști pe
ansamblul țării este de ordinul miilor, iar pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest
Oltenia poate fi apreciat, pentru o primă instanță, la cel puțin o sută de specialiști
anual, atât pentru nevoile sectorului public, dar mai ales pentru sectorul privat.
Ca și orientare a programului este de profesionalizare, în sensul dobândirii de
către studenți de competențe profesionale în domeniul specializat al proiectării
construcțiilor civile.
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Competențe profesionale:
- Recunoașterea elementelor și structurilor construcțiilor civile,
industriale și agricole;
- Dimensionarea unor elemente de construcții civile, industriale și
agricole;
- Proiectarea pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile, industriale
și agricole;
- Organizarea și conducerea procesului de execuție a construcțiilor și
managementul resurselor umane;
- Respectarea cerințelor de siguranță, funcționalitate, confort și durabilitate
pentru construcții civile, industriale și agricole.
Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu
cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării
Ocupațiilor din România (COR):
214201 - inginer construcții civile, industriale si agricole;
232201 - profesor în învățământul gimnazial;
232101 - profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de
maiștri;
215310 - inginer proiectant;
214444 - inginer executant;
211401 - consilier inginer construcții;
214210 - expert inginer construcții;
214212 - referent de specialitate inginer construcții;
241702 - expert evaluator de proprietăți imobiliare;
241704 - expert evaluator de active financiare;
241801 - expert tehnic extrajudiciar;
2515 - cercetător, inginer de cercetare si asistent de cercetare in mecanica;
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5. Ateliere de lucru
5.1 Ateliere de lucru în Ingineria Autovehiculelor
A. Evaluarea performantelor unui tip automobil utilizând standul
MAHA LPS 3000
Scopul atelierului de lucru
Evaluarea de către studenți a capabilităților unui motor cu ardere ce
echipează un autoturism cu soluția 4x2, în raport cu tipul și soluția constructivă
și cu parametrii energetici determinați, în condiții de laborator pe standul
dinamometric cu șasiu MAHA LPS 3000
Eficiența folosirii automobilelor este determinată, în principal, de
reducerea la minimum a cheltuielilor de mentenanță, de realizarea unui cât mai
ridicat rulaj între căderi și menținerea unor înalți parametrii ecologici. Acest lucru
implică o atentă și continuă observare a funcționării și stării tehnice a
automobilelor, supunerea periodică a acestora unor procese de testare și
diagnosticare care să detecteze chiar și micile defecțiuni și să permită stabilirea
celor mai bune soluții de intervenție. În contextul în care principalul subansamblu
al automobilului îl reprezintă motorul cu ardere internă, foarte importantă este
evaluarea de către viitorul specialist în ingineria autovehiculelor și transporturilor,
în raport cu soluția constructivă a acestuia a performanțelor energetice și
ecologice.
Descrierea echipamentului de laborator
Determinările parametrilor energetici ai motoarelor cu ardere internă ce
echipează autoturisme în variante constructive 4 x2, se pot realiza cu ajutorul
unui stand dinamic cu role (dinamometru cu șasiu), marca MAHA, model LPS,
aflat în echiparea laboratoarelor de motoare cu ardere internă ale Departamentului
Autovehicule, Transporturi din cadrul Facultății de Mecanică din Craiova.
Părțile principale ale standul dinamometric (figura 1) sunt:
- ansamblul de role;
- mecanismul de liftare;
- de o frână electrică cu curenți turbionari;
- echipamentul de comandă și control, asistat de o unitate de calcul
(caracterizata prin: CPU 1,6 GHz, RAM 256 MB, HDD 80 GB, OS MS XP
Prof.);
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- turometru electronic;
- telecomanda etc.

Fig.5.1 Standul dinamometru cu șasiu tip MAHA LPS 3000
Turometrul electronic, Ansamblul modul role și frână electrică cu curenți
turbionari, Echipamentul de comandă și control coordonat de unitatea de calcul
Capacități de prelevare a datelor și măsurare
- Modul de mediu: măsurarea temperaturii mediului ambiant, temperatura
aerului de admisie, presiunea și umiditatea aerului;
- Măsurarea puterii la: turație constanta, viteza, forța de tracțiune;
- Determinări numerice și afișare grafica a parametrilor energetici ai
motorului (puterea, momentul motor etc);
- Reprezentări grafice ale măsurătorilor de putere;
- Afișaj individual a curbelor de performanță;
- Afișarea vitezei, turatei și temperatura uleiului în timpul măsurării
puterii;
- Determinarea puterii motorului, în conformitate cu DIN 70020, ISO
1585, SAE J 1349;
- Simulare de încărcare cu evaluare grafică;
- Simulare de traseu;
- Program de colectare a datelor pentru valorile de măsurare externe;
- Evaluarea grafică pentru măsurarea puterii și simularea a sarcinii;
- Evaluarea diagramelor de performanță prin intermediul funcției de
cursor cu afișarea numerică a valorilor la poziția cursorului;
- Funcție de timp pentru măsurarea accelerației între mărcile de viteză
selectabile,
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Tabel 5.1 Performanțe de testare
Viteza
max. 250 km/h
Puterea
max. 260 kW
Tracțiunea
max. 6 kN
Turația motorului
0 – 10 000 rot/min.
Acuratețea de măsurare
±2 % maximul erorilor de măsurare
Metodologia de testare
Standul dinamometru Maha LPS 3000 permite evaluarea performanțelor
unui motor cu ardere internă din mai multe perspective (fig. 2).

Fig.5.2 Moduri de evaluare a performanțelor unui m.a.i. oferite de standul
MAHA LPS 3000
Moduri de evaluare a performanțelor unui motor cu ardere internă
Sunt prezentate numai două dintre modurile de evaluare a performanțelor
motoarelor cu ardere internă oferite de standul MAHA LPS 3000.
 Modul Load Simulation (Simulare a sarcinii de încărcare)
Acest mod permite testarea autovehiculului prin simularea unor condiții
specific: tracțiune constant, viteză constantă, turație constant sau simularea ciclu
de conducere, ai căror parametrii sunt stabiliți de operator in funcție de scopul
urmărit de acesta.
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Fig.5.3 Meniu selecție Mod Simulare
Sub-meniul Tracțiune constantă
In acest mod se pot testa parametrii de funcționare ai autovehiculului în
cazul simulării unor condiții de rulare în rampa, valoarea unghiului de inclinare
fiind proporțională cu valoarea forței de tracțiune introdusă înainte de începerea
testului.
Pentru efectuarea testului, se selectează sub-meniul „Const. Traction”
apoi se introduce valoarea dorită (Fig.5.4). Odată introdusă valoarea, se poate
începe testul și se urmăresc valorile dorite.

Fig. 5.4 Introducerea valorii forței de tracțiune
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Sub-meniul Viteză constantă
Acest mod de testare impune o viteză constantă care este menținută de
către frâna electro-magnetică pentru toată plaja de funcționare, indiferent de
sarcina aplicată (valorile de deschidere ale obturatorului fiind disponibile de la
minim la maximum posibil).
Sub-meniul Simulare ciclu de conducere
În acest mod este simulată conducerea vehiculului pe un sector de drum
în condiții de lipsă de vânt frontal. Întrucât autovehiculul se află în realitate
poziționat pe standul dinamometric, ceea ce face ca el să se găsească în stare de
repaus în raport cu solul, prin intermediul ecuațiilor se simulează toate condițiile
aferente unei deplasări, respectiv se calculează toate rezistentele ce apar la
deplasarea reală pe un drum (rezistența la rulare, rezistența la aer, rezistența la
pantă etc.) Pentru îndeplinirea acestor condiții, în secvența de inițiere a testului,
utilizatorul va introduce anumiți parametrii care îi sunt solicitați (Fig.5.5).

Fig.5.5 Parametrii necesari simulării condițiilor reale de deplasare
Sub-meniul Turație constant
Pentru acest mod, standul dinamometric va menține valoarea frânei la o
asemenea valoare încât turația motorului rămâne constantă, indiferent de cum
variază sarcina motorului și respectiv viteza autovehiculului. Înaintea de
începerea testului, operatorului îi sunt solicitate introducerea valorii de turație ce
trebuie menținută constantă pe perioada efectuării măsurătorilor.
 Modul Measure engine power (Măsurarea puterii motorului)
Odată accesat acest mod de testare, programul va afișa un ecran de
selecție cu două opțiuni de efectuare a măsurării puterii, în mod continuu sau
instantanee respectiv posibilitatea afișării ultimei măsurători efectuate (Fig. 5.6.).
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Fig. 5.6. Procedura de măsurare
Valoarea de putere continuă
Pentru determinarea valorilor de putere continuă, se va selecta in prealabil
un standard de măsurători (DIN 70020, EWG 80/1269, ISO 1585, SAE J1349
etc). De asemenea se încarcă din baza de date a softului valorile pentru
autovehiculul ce urmează a fi testat sau daca acestea nu sunt pre-salvate, se
încarcă de către utilizator. (Fig.5.7)

Fig.5.7 Datele de intrare caracteristice autovehiculului testat
Se măsoară puterea la roată și în baza standardului definit anterior softul
calculează puterea motorului. Rezultatul grafic va conține curbele pentru puterea
la roată, puterea motorului, pierderile de putere datorate transmisiei și momentul
motor (Fig.5.8).
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Fig.5.8 Rezultate grafice ale încercărilor experimentale desfășurate pe standul
dinamic cu automobilul echipat în varianta dotării standard
Stânga-reprezentare grafică de referință; Centru-măsurători preliminare;
Dreapta-rezultate proba de laborator
(P-nom* - puterea nominala; P-eng - puterea efectiva; P-whell - puterea la
roata; P-drag - pierderea de putere; M-nom* - momentul nominal)
Valoarea de putere instantanee
Determinarea în acest regim presupune măsurători de putere în condiții
predefinite de turație sau viteza și pentru o perioada dată de timp. Practic pentru
efectuarea testului, utilizatorul va definii în prealabil valorile de turație sau viteza
pentru care standul efectuează măsurători de putere si totodată va defini pentru
cat timp se efectuează măsurătoarea în fiecare din aceste puncte. De asemenea,
se definesc pentru ușurința valori limita pentru începerea respectiv terminarea
testului.
Primul pas este de definire a punctelor de măsurare și a parametrilor
vehiculului (Fig.5.9 si 10). In exemplul dat, se considera un test bazat pe viteza,
se pornește de la o viteza de 40 km/h și se oprește testul la o viteză de 100 km/h,
creșterea făcându-se in pași de cate 20 km/h. De asemenea s-a definit timpul
pentru efectuarea fiecărei măsurători de 5 sec respectiv un interval tampon după
ce a fost atinsa valoarea minima de începere a testului si pana când se începe
înregistrarea valorilor de 2 sec.
Pentru efectuarea propriu-zisă a măsurătorii, operatorul pornește
autovehiculul și accelerează ușor pentru a atinge valoarea minimă de inițiere a
testului. Odată atinsă această valoare, se deschide la maxim obturatorul galeriei
de admisie. Standul va începe să înregistreze valorile, pe tot parcursul
înregistrării operatorul trebuind să mențină obturatorul deschis la maxim și să
mențină treapta de viteză selectată.
La atingerea vitezei maxime selectate, testul se oprește iar valorile
măsurate sunt afișate grafic similar Fig.5.10 (sunt redate curbele de putere la
roata, putere motor, pierderi de putere datorate transmisiei si moment motor).
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a.
b.
Fig. 5.9 a. Introducerea condițiilor pentru efectuarea măsurătorii discrete de
putere b. Datele de intrare caracteristice autovehiculului testat
Rezultate obținute
Pentru efectuarea propriu-zisă a măsurătorii, operatorul pornește
autovehiculul și accelerează ușor pentru a atinge valoarea minimă de inițiere a
testului. Odată atinsă această valoare, se deschide la maxim obturatorul galeriei
de admisie. Standul va începe să înregistreze valorile, pe tot parcursul
înregistrării operatorul trebuind să mențină obturatorul deschis la maxim și să
mențină treapta de viteză selectată.
La atingerea vitezei maxime selectate, testul se oprește iar valorile
măsurate sunt afișate grafic similar Fig.5.10 (sunt redate curbele de putere la
roata, putere motor, pierderi de putere datorate transmisiei si moment motor).
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a.

b.
Fig.5.10. Rezultatele ale determinării discrete de putere a motorului:
a – analitic, b – grafic.
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B. Evaluarea performanțelor unui motor cu ardere internă prin
scânteie
Prezentarea standului experimental de 250kw
Standul experimental este o instalație complexă ce permite determinarea
parametrilor esențiali pentru diferite regimuri de lucru ale motorului de 2000 cm3
cu 6 pistoane. În Fig.5.11 este prezentată schema generală a standului
experimental.

Fig.5.11 Schema generală a standului pentru încercarea motoarelor
Componentele principale ale standului sunt:
- bancul de încercare;
- instalația de alimentare cu combustibil;
- instalația de comandă;
- instalația de măsurarea parametrilor principali.
Standul este echipat cu un motor cu aprindere prin scânteie de capacitate
cilindrica 2000cm3 în 6 cilindri de putere maximă 110kW.
Bancul de încercare
Bancul de încercare este prezentat în Fig.5.12 și este format din frâna
electrică și un motor cu aprindere prin scânteie. Frâna electrică este un motor
electric trifazat d e250 kW controlat de convertizor și comandat de calculatorul
de proces. Frâna electrică include și captorul liniei de măsurare a momentului
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motor dar și captorul liniei de măsurare a turației care este montat pe carcasa
ventilatorului. Motorul termic este pornit cu instalația de comandă apoi cu
ajutorul motorului electric se aplică diferite regimuri de funcționare. În funcție
de sarcină și moment se determină temperatura de evacuare a gazelor,
temperatura uleiului de motor, temperatura lichidului de răcire, temperatura de
admisie, presiunea de admisie, presiunea gazelor de evacuare, turația motorului,
puterea motorului și consumul de combustibil.

Fig.5.12 Vedere generală a standului dinamometric cu motor m.a.s.

Fig.5.13 Cuplajul motor termic frână electrică (roșu traductor măsurare moment)
Sistemul de alimentare
Acest sistem are rolul de alimentare cu combustibil a motorului ce este
montat pe stand prin intermediul unui vas–tampon ce este așezat pe o balanță
electronică ce asigură măsurarea precisă a consumului gravimetric orar de
combustibil.
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Fig.5.14 Vedere generală a instalației de alimentare pentru standul
dinamometric
Elementele componente ale instalației de alimentare sunt:
1- suportul pe care este montat rezervorul de combustibil;
2- vasul tampon așezat pe balanța electronică;
3- rezervor combustibil;
4- robinete de separare;
5- conducte flexibile de la vasul tampon la motor.
Instalația de comandă
Instalația de comandă a standului este formată dintr-un dulap de comandă
și un calculator de proces cu interfață tip ecran tactil. Calculatorul afișează
regimurile de funcționare ale motorului, parametri de funcționare, funcția de
salvare date și comenzile de pornire și oprire motor termic.
Instalația de măsurare
Instalația de măsurare este formată dintr-un ansamblu de linii de măsurare
apte să transmită operatorului informațiile despre parametrii funcționali ai
motorului termic montat pe stand. Componentele instalației de măsurare:
- Captorul pentru măsurarea turației motorului este amplasat pe carcasa
ventilatorului frânei, iar indicația de măsurare este afișată pe ecranul calculatorului
de proces (Fig. 5.15);
- Balanța electronică pe care este așezat vasul tampon măsoară masa de
combustibil consumat de motor într-un interval de timp prescris iar indicația de
măsurare este afișată pe ecranul calculatorului de proces (Fig. 4);
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Fig.5.15 Vedere generală a calculatorului de proces
- Termorezistența ce este amplasată în traseul de admisie este folosită
pentru determinarea temperaturii de admisie iar indicația de măsurare este afișată
pe ecranul calculatorului de proces (Fig. 5.17);
- Traductorul de presiune este amplasat în traseul de admisie este folosit
pentru măsurarea presiunii de admisie iar indicația de măsurare este afișată pe
ecranul calculatorului de proces (Fig. 5.17);
- Termocuplul amplasat în traseul de evacuare este folosit pentru
măsurarea temperaturii de evacuare;
- Traductorul de presiune amplasat în traseul de evacuare este folosit
pentru măsurarea presiunii de evacuare iar indicația de măsurare este afișată pe
ecranul calculatorului de proces;
- Termorezistența ce este amplasată în baia de ulei este folosită pentru
măsurarea temperaturii din instalația de ungere a motorului iar indicația de
măsurare este afișată pe ecranul calculatorului de proces;
- Pentru măsurarea temperaturii lichidului din instalația de răcire a
motorului s-a folosit o termorezistență iar indicația de măsurare este afișată pe
ecranul calculatorului de proces;
- Pentru acționarea clapetei de accelerație s-a utilizat un traductor de
poziție.
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Fig.5.16 Traductor de poziție rotativ (encoder) pentru măsurarea turației

Fig.5.17 Termorezistența și traductorul pentru măsurarea temperaturii și
presiunii de admisie

Fig.5.18 Termorezistența și traductorul pentru măsurarea temperaturii și
presiunii gazelor de evacuare
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Exemplu regimuri de funcționare
În Fig. 5.19….5.21 se prezintă capturi grafice la diferite regimuri de
funcționare al motorului termic.

Fig.5.19 Parametrii de funcționare la sarcina 25[%] și moment 0[Nm]

Fig.5.20 Parametri de funcționare la sarcina 35[%] și moment 45[Nm]
72

Fig.5.21 Parametri de funcționare la sarcina 15[%] și moment 5[Nm]
5.2 Ateliere de lucru în domeniul Ingineria Transporturilor
A. Modelarea si analiza traficului prin intermediul proiectării
asistate de calculator
Proiectarea asistată de calculator este un concept care reunește cunoștințe
din trei mari domenii: modelarea, grafica asistată de calculator și proiectarea
propriu zisă.
In cazul soft-urilor dedicate traficului rutier scopul final este crearea unei
rețele rutiere complete, de la zero, cu toate datele necesare pana la final cu o
simulare microscopica a rețelei.
Se definesc toate elementele grafice ce compun o rețea, incluzând
secțiuni, noduri, detectoare, VMS, linii solide si stații de autobuz. De asemenea,
se poate stabili un plan de control pentru semafoare, linii de autobuz și planuri,
benzi rezervate pentru autobuze, o stare a traficului, centrii de greutate, matrice
Origine-Destinație, cererea de trafic, precum și un scenariu cu un experiment,
care se folosește în final, pentru simulare.
Pasul 1. Șablonul
Primul pas după executarea Aimsun este de a crea un nou model.
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Fig.5.22
In șablonul implicit se introduc obiectele necesare din cadrul proiectului,
prezentate în următoarea imagine:

Fig.5.23
Exista posibilitatea de a crea obiecte noi și a le stoca într-un șablon pentru
proiectele viitoare
Pasul 2. Fundalul
Se pot importa imagini care ne vor ajuta pentru a crea modelul
exercițiului. Exista un dosar .DWG (CAD desen) și o imagine JPG ce trebuie să
fie importate.
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Fig.5.24
Următorul pas este observarea Și studierea straturilor care alcătuiesc
fundalul importat. Pentru aceasta straturile trebuie sa fie active.

Fig.5.25
Apoi se importa imaginea image.jpg din directorul de exerciții. Odată ce
imaginea este deschisă, pentru a fi plasata corect în model, se folosește opțiunea
numita Placer. Se selectează Scale and Translate și imaginea va fi poziționata
corect pe fundal. Punctele adecvate sunt cele indicate în figura de mai jos:

Fig.5.26
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Pasul 3. Crearea unei secțiuni
Se începe crearea geometriei rețelei din interiorul zonei roșii din
imagine. În următoarea imagine toate secțiunile sunt prezentate:
Vedere generala:

Fig.5.27
Adăugarea secțiunilor
Pentru adăugarea secțiunilor se selectează butonul ‘Create Section’ din
bara de instrumente.

Fig.5.28
Poziția secțiunii poate fi modificată prin glisarea punctelor de pe linia de
centru (încercuită în roșu), care sunt vizibile atunci când secțiunea este selectată.
Crearea de noi noduri - utilizând segmente drepte sau curbe
Se definesc mai întâi segmente de dreaptă, iar apoi într-o secțiune pot fi
adăugate mai multe vârfuri.
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Adăugarea de benzi
Pentru a adăuga sau elimina benzi în oricare secțiune, se selectează
secțiunea pentru a intra în meniu, apoi selectați din acesta ‘Number of Lanes’ /
[number]. Numărul de benzi dintr-o secțiune poate fi ales în timp ce secțiunea
este selectată, folosind comanda CTRL + [numărul de benzi].
Adăugarea de benzi laterale
Se utilizează punctele laterale actualizate pentru a crea sau a elimina benzi
laterale. Se trage de punctul de actualizare din secțiune pentru a crea banda
laterală, apoi se trage noul punct de stabilire a secțiunii pentru a schimba
lungimea benzii laterale.

Fig.5.29

Alăturarea secțiunilor
Fig.5.30
Pasul 4. Crearea nodurilor
In aceasta etapa, se vor crea noduri fără geometrie, care sunt marcate în
următoarea imagine:
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Fig.5.31
Intersecția

Fig.5.32
Cea mai rapidă modalitate de a activa opțiunea cedează pe diferite secțiuni
este de a selecta nodul și apoi se selectează toate secțiunile care au restricție, se
accesează meniul context, se va selecta opțiunea Give Way așa cum arată
în imaginea următoare:
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Fig.5.33
De asemenea, prioritatea se poate seta prin deschiderea ferestrei de dialog
a nodului și selectând cedează (Give Way) în coloana de avertizare (Warning)
pentru secțiunile corespunzătoare.

Fig.5.34
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Sensul giratoriu

Fig. 5.35
În mod automat, toate secțiunile care intră în sensul giratoriu au un semn
Cedează (Give Way Warning Sign).
Pasul 5. Viraje si linii de stop
În intersecție se pot plasa curbe fine care dau vehiculelor posibilitatea
efectuării unui viraj cât mai apropiat de condițiile reale.

Fig. 5.36
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Imaginea următoare arată forma virajelor, care ar trebui create:

Fig.5.37
Pasul 6. Alocarea tipurilor de drum pe secțiuni
Tipurile de drumuri care se vor atribui acestui model de secțiuni sunt
prezentate în imaginea următoare:

Fig.5.38
În prezent, toate secțiunile sunt de tip Arterial. Tipul de drum Arterial se
găsește în dosarul ‘Road and Lane Types’.
Trebuie, de asemenea, schimbat tipul secțiunilor din sensul giratoriu,
astfel se vor selecta toate secțiunile care îi aparțin și se modifica tipul de drum
in Round about.
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Fig.5.39
Pasul 7. Straturile
Straturile sunt folosite pentru a arăta obiectele din rețea în diferite grupuri
și altitudini. Fiecare strat are un subgrup de elemente în rețea, și toate acestea
sunt la același nivel. În aceasta rețea exista secțiuni care sunt la alta înălțime cu
privire in raport cu celelalte secțiuni. Prin urmare, pentru ca rețeaua să fie
întocmita corect, trebuie să aibă straturi diferite la înălțime diferită.

Fig.5.40
Primul pas este de a crea cele două straturi din figura anterioară (Superior
si Inferior).
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Fig.5.41
Se va seta nivelul de desen pentru nivel inferior de desen la 9, iar nivelul
desenului superior la o valoare mai mare de 12, ceea ce înseamnă că va fi trasată
peste stratul inferior.

Fig.5.42
În cele din urmă, trebuie să se atribuie fiecărei secțiuni stratul
corespunzător.

Fig.5.43
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Pasul 8. Linii continue
Vom defini liniile continue pe două secțiuni, așa cum se arată în această
imagine:

Fig.5.44
Pasul 9. Crearea detectorilor si a VMS- urilor
În cadrul acestei etape se vor crea alte elemente din rețea:
Detectori

Fig.5.45
În cadrul rețelei trebuie plasate 6 detectoare așa cum se arată în imaginea
de mai sus. Pentru fiecare detector trebuie stabilit numele și caracteristicile sale,
așa cum se arată în următoarea imagine.
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Fig.5.46
Variable Message Signs – panouri cu mesaj variabil
Se stabilesc două semne cu mesaj variabil (VMS), pe secțiunea principală
a modelului. Pentru fiecare VMS trebuie setate caracteristicile sale și numele
(Direcția de Sud și Direcția de Nord).

Fig.5.47
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Pasul 10. Starea traficului
Se definește starea traficului pentru a reprezenta cererea. Imaginile
următoare furnizează toate informațiile necesare:

Fig.5.48

Fig.5.49
Pentru a pune aceste date în model, trebuie creata o stare de trafic. În
fereastra Project dosarul ‘Traffic State’ în interiorul folderului ‘Demand Data’ va
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apărea o stare a traficului. Se redenumește starea in ‘State Car: 08:00’. Debitul
de intrare este sub forma:

Fig.5.50
În următoarele imagini se pot vedea modul în care dialogurile ar trebui să
arate, după toate informațiile au fost completate.

Fig.5.51
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Pasul 11. Centroizi
În cazul in care cererea de trafic este dată ca o matrice OD, atunci primul
pas va fi definirea centroizilor cărora le corespunde matricea. Se vor defini
centroizii și conexiunile lor așa cum se arată în următoarea imagine:

Fig.5.52
In acest model, dreptunghiurile albastre sunt locurile în care centroizii ar
trebui să fie plasați. După definirea unui centroid se va afișa editorul, iar în fila
‘Main’ se da numele centroidului din imagine. Trebuie create conexiunile de la
centroizi la rețea și invers.
Pentru toți centrii de greutate, cu excepția centroidului de Sud, nici o
opțiune nu trebuie selectata. Pentru centroidul de Sud se va selecta opțiunea Use
Origin Percentage, atribuindu-se 90% la secțiunea pe strada principala și 10% la
strada secundara.
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Fig.5.53
Pasul 14. Matrice Origine Destinație
Se vor crea Matricea OD pornind de la o matrice totala din care se va
extrage o matrice pentru automobile si alta pentru camioane. Se considera ca 95%
din deplasările matricei totale sunt deplasări cu automobile, iar restul de 5% sunt
deplasări cu camioanele.

Matricea totala este:

Fig.5.54
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Următoarea operațiune este de a crea cele doua matrice din aceasta.
Pentru a muta dintr-o matrice in doua, putem folosi operația split. Trebuie crete
doua diviziuni unde vor trebui marcate procentele in funcție de care se împarte
matricea originala. Se editează procentele după cum este indicat 95% si 5%.

Fig.5.55
Se modifica numele pentru fiecare matrice ‘Car Matrix’ si ‘Truck Matrix’
conform imaginii de mai jos:

Fig.5.56
Pasul 14. Cererea de trafic
Acum, având pregătite Matricele OD si situația de trafic, se pot crea doua
Cereri de Trafic.
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Fig.5.57
1) Cu Matricea Origine - Destinație
Se redenumește primul Traffic Demand in ‘Traffic Demand Matrix’ si se
urmăresc următorii pași:
 Se stabilește tipul: Matrices
 Se inserează matricele automobilelor si camioanelor realizate in
etapa anterioara.

Fig.5.58
2) Cu Traffic States
Se redenumește celalalt Traffic Demand in “Traffic Demand State” si se
urmează pașii:
• Se stabilește tipul: State.
• Se introduce Timpul Inițial 8:00:00 si Durata 1:00:00.
• Se introduce status-ul traficului realizat la pasul 14.
Pasul 14. Pre-vizualizare Simulare cu Cererea de Trafic
Pentru a testa geometria realizata pana acum, se poate inițializa o simulare
chiar daca mai sunt de specificat planurile de control sau transportul public.
Pentru a putea realiza aceasta simulare trebuie creat un scenariu si un experiment.
Mai întâi trebuie să se realizeze un scenariu. Apoi va trebui creat un experiment
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asociat cu acest scenariu. Se selectează tipul experimentului Aimsun Micro si
Dynamic Traffic Assignment. Acum se poate deschide editor-ul de scenarii si se
pot selecta cerințele de trafic ce urmează sa fie folosite in scenariu.

Fig.5.59

Fig.5.60
Se poate alege intre cele doua condiții realizate anterior:

Fig.5.61
Pentru simularea acestui scenariu, trebuie creata o replica Replication.

Fig.41
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Fig.5.62
Va apare fereastra de simulare (Fig.43), iar simularea exercițiului va putea
rula prin apăsarea butonului play ()

Fig.5.63
Pasul 15. Crearea semnalului de grup
Prima intersecție este controlata de semafoare. Informații privind fazele
semafoarelor sunt date așa cum este ilustrat si in imaginea următoare:

Fig.5.64
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Primul pas înainte de a introduce timpurile de semnal este de a crea
grupurile de semnal. Pentru aceasta trebuie urmărite grupurile prezentate in
imaginea din mai sus. Trebuie create grupurile de semnal conform următorilor
pași:

Fig.5.65
Imaginea adiacentă prezintă cum trebuie sa arate fereastra de dialog ce
trebuie obținuta după desemnarea tuturor virajelor din intersecție pentru cele
patru grupuri de semnal corespunzătoare.

Fig.5.66
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Pasul 16. Crearea fazelor
Odată definite grupurile de semnal, trebuie creat planul de control si
aplicat timpul de semnal conform tabelului:

Fig.5.67
Pentru a putea defini fazele este nevoie in primul rând de un Plan de
Control - Control Plan.

Fig.5.68
Planul de control se denumește ‘Control AM’.

Fig.5.69
Revenind la intersecția semnalizata se specifica fazele de semnal conform
informațiilor din fig. 47.
• Se setează Control Type la Fixed
• Se setează Yellow Time la 3’’.
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• Se selectează ‘Signals group mode’
• Cele cinci grupuri definite in pasul anterior trebuie completate cu doi
parametrii:
• Start Time
• Duration
Se folosesc valorile din tabelul următor:

Spatiile goale intre faze sunt considerate interfaze. In acest caz lungimea
lor este de 6``. Timpul pentru Galben este considerat ca fiind primele 3 secunde
din interfaza.

Fig.5.70
Selectând Phase Mode, fazele sunt prezentate ca in figura următoare:
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Fig.5.71
Acest mod permite, de asemenea, editarea controlului traficului. Este, de
asemenea, modul de editare a controlului acționat sau a altor tipuri externe. Se
pot verifica în cele din urmă toate mișcările ce corespund diferitelor faze:

Fig.5.72
Pasul 17. Crearea planului de control
Un plan de control master este un set de planuri de control. Master planul
de control apare in fereastra Project, unde se redenumește ca Master Control Plan
AM si se definesc caracteristicile sale.

Fig.5.73
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Timpul trebuie setat la 08:00:00 cu durata de 1:00:00. Editorul ar trebui
să arate astfel:

Fig.5.74
Pasul 18. Pre-vizualizare simulare cu planul de control
În acest punct, se plasează Master Control Plan în scenariu și se executa
o simulare cu semnalul de control pentru a se observa semnalele introduse.

Fig.5.75
B. Introducere în expertiza tehnică a accidentului de circulație Modelarea
și analiza impactului autovehicul–autovehicul: coliziunea față - spate
Modelarea virtuală a accidentului de circulație în mediul virtual, cu
respectarea urmelor și distanțelor identificate la locul de producere a accidentului
de circulație. Determinarea parametrilor cinematici și dinamici ai autovehiculelor
implicate în accidentul rutier.
Platforme software destinate aplicațiilor studiului coliziunilor
Pentru modelarea și analiza virtuală a unui accident de circulație se pot
utiliza platformele software Virtual Crash și PC Crash. Platformele software
utilizate dispun de o interfață cu utilizatorul ușor de folosit. Bara de instrumente,
biblioteca de elemente predefinite și opțiunea de editare fac posibilă reconstrucția
unui accident de circulație. Pentru modelarea și analiza impactului autovehicul autovehicul se va utiliza platforma software Virtual Crash.
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Descrierea meniului Virtual Crash
Structura ferestrei principale constă în următoarele elemente:

Fig.5.76
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Datele inițiale și cerințele pentru modelarea și analiza impactului
autovehicul - autovehicul
Construcția părții carosabile
Drum 1:
- lungime 50 m
- lățime bandă 3,5 m
- 1 bandă pe sens
- 2 sensuri de circulație
- marcaj format din: linie întreruptă> lungime 1= 1,3 m, lungime 2=1,5 m.
Drum 2:
- lungime 10 m
- lățime bandă 2,5 m
- 1 bandă pe sens
- 2 sensuri de circulație
Introducerea indicatoarelor de circulație rutieră
- Drum cu prioritate
Selectarea și introducerea vehiculelor
- autoturismul marca VW model Golf 2.0 TDI, de culoare albastru, cu
viteza inițială de 30 km/h
- autoturismul marca VW Passat 1.9 TDI, de culoare verde, cu viteza
inițială de 50 km/h

Fig.5.77 Poziția și direcția de deplasare a vehiculelor la momentul inițial t0
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Modul de lucru
Primul pas în construcția scenariului unui accident de circulație îl
constituie crearea infrastructurii. Pentru aceasta este nevoie să se construiască
porțiunea de carosabil luată în considerare, marcajele de pe carosabil și
indicatoarele de circulație, astfel încât simularea virtuală a modului de producere
a accidentului să reflecte cu fidelitate modul real în care s-a produs accidentul
analizat.
Construcția părții carosabile
Se realizează prin utilizarea Meniului Instrumente cu opțiunea Drum sau
cu ajutorul icon-ului Drum, de pe bara de instrumente. După introducerea în
ecranul de lucru, se trece la introducerea dimensiunilor dorite ale carosabilului.
Pentru exemplul de față, se consideră cele două secțiuni de carosabil cu
dimensiunile impuse ca date de intrare:
Drum 1:
- lungime 50 m
- lățime bandă 3,5 m
- 1 bandă pe sens
- 2 sensuri de circulație
Drum 2:
- lungime 10 m
- lățime bandă 2,5 m
- 1 bandă pe sens
- 2 sensuri de circulație

Fig.5.78 Construcția părții carosabile
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Fig.5.79 Dimensionarea părții carosabile
Introducerea marcajelor părții carosabile
Se realizează cu ajutorul icon-ului Creează poligon de polilinie, odată
activată această opțiune, se trece în ecranul de lucru și se poziționează deasupra
carosabilului pentru construirea marcajului. În situația analizată, se construiește
un marcaj longitudinal format dintr-o linie întreruptă (discontinuă), cu lungimea
1 de 1,3 m, respectiv lungimea 2 de 1,5 m pentru secțiunea notată Drum 1.

Fig.5.80 Introducerea marcajului longitudinal
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Cotarea elementelor infrastructurii
Se realizează cu opțiunea Creează linie de cotă de pe bara de Instrumente,
având în vedere următoarele distanțe:
- Secțiunea de Drum 1 are o lungime de 20 m până la nivelul intersecției
- Secțiunea de Drum 1 are o lungime de 25 m după intersecție
- Lățimea secțiunii Drum 1 este de 7 m
- Lățimea secțiunii Drum 2 este de 5 m

Fig.5.81 Cotarea elementelor infrastructurii
Indicatoarele de circulație rutieră
Se găsesc predefinite în biblioteca platformei. Pentru accesarea și
introducerea acestora în scenariul de circulație se merge în Galeria de imagini, la
punctul e – signs, în funcție de categoria semnelor de circulație. Introducerea
semnului de circulație în ecranul de lucru se face prin selectarea și menținerea
apăsată a butonului stâng al mouse-ului (drag&drop).

Fig5.82 .Introducerea semnelor de circulație rutieră
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Identificarea și introducerea participanților la trafic
Se realizează prin accesarea bibliotecilor de elemente predefinite. Pentru
a introduce participanți la trafic se accesează meniul principal Vehicule. Mai întâi
se alege categoria vehiculului ce se dorește a fi introdus în simulare; categoriile
ce sunt disponibile în cadrul acestui soft sunt următoarele: autobuz, autoturism,
motocicletă, multybody (pietonii), remorcă și camion. După ce a fost selectată
categoria, se urmărește producătorul, iar din lista disponibilă se alege modelul
dorit. Introducerea vehiculului în ecranul de lucru se face prin selectarea și
menținerea apăsată a butonului stâng al mouse-ului (drag&drop).
Pentru cazul analizat, se vor introduce următoarele autoturisme:
- autoturismul marca Volkswagen model Golf 5 2.0 TDI
- autoturismul marca Volkswagen model Passat 1.9 TDI

Fig.5.83 Identificarea autovehiculelor
Autoturismul marca Volkswagen model Passat 1.9 TDI se poziționează
la o distanță de 2m față de marginea din stânga a părții carosabile. De la partea
față a autoturismului marca Volkswagen model Passat 1.9 TDI până la partea din
spate a autoturismului marca Volkswagen model Golf 5 2.0 TDI este o distanță
de 6 m.

104

Fig.5.84 Introducerea și poziționarea autovehiculelor în ecranul de lucru
Setarea datelor pre-coliziune pentru participanții la trafic
După introducerea participanților la trafic în scenariul de circulație avem
posibilitatea de a seta datele inițiale ale vehiculelor. Din meniul principal Editare
se selectează vehiculul ale cărui date se vor modifica, iar în partea de jos a
meniului de editare se deschide fereastra cu parametrii ce pot fi introduși,
respectiv: viteza inițială, starea dinamică a autovehiculului, valoarea accelerației,
unghiul de bracaj.
Pentru cazul analizat se introduc următoarele viteze inițiale:
- 30 km/h pentru autoturismul marca VW model Golf
- 50 km/h pentru autoturismul marca VW Passat

Fig.5.85 Setarea datelor pre-coliziune
După parcurgerea pașilor prezentați, scenariul complet al accidentului de
circulație va arăta ca în figura 10.
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Fig.5.86 Scenariul producerii accidentului rutier
Identificarea fazelor coliziunii
În timpul unei coliziuni de tipul față – spate, precum cea simulată în
prezentul studiu de caz se pot distinge trei faze, respectiv:
1. Faza de Pre-Crash
Faza de Pre-Crash descrie starea a două vehicule înainte de coliziune.
Pentru a se produce o coliziune de tip față-spate trebuie ca vehiculul împingător
să aibă viteza de deplasare mai mare decât viteza vehiculului împins.

Fig.5.87 Faza de Pre-Crash
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2. Faza de Crash
Faza de Crash începe prin contactul dintre cele două vehicule și se încheie
la momentul când cele două vehicule se despart.

Fig.5.88 Faza de Crash

Fig.5.89Faza de Post-Crash

3. Faza de Post-Crash
În faza de post-crash, viteza vehiculului urmăritor este mai mică decât cea
a vehiculului împins, schimbul de energie s-a încheiat și vehiculele se deplasează
în poziția finală.
Concluzii
Se prezintă etapizat modul de realizare a reconstrucției unui accident de
circulație rutieră, prin intermediul softului Virtual Crash, cu ajutorul căruia se pot
realiza cu un grad de fidelitate ridicat diverse scenarii ale accidentelor de
circulație. În parte introductivă este descrisă interfața platformei software
utilizată, cu explicarea meniurilor principale. În urma parcurgerii etapelor
prezentate se pot determina parametrii cinematici și dinamici ai autovehiculelor
prin modelarea virtuală a unei situații considerate pentru coliziune de tipul fațăspate dintre două autovehicule. Totodată au fost identificate și interpretate fazele
coliziunii dintre cele două autovehicule.
Cerințe
După parcurgerea etapelor prezentate se vor prezenta următoarele:
a. Scenariul de circulație cu toate elementele introduse în simularea
realizată cu ajutorul platformei software Virtual Crash
b. Identificarea și explicarea fazelor de coliziune.
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5.3 Ateliere de lucru în domeniul Ingineria Industrială
A. Pregătirea probelor pentru analiza metalografică. Debitarea,
șlefuirea și lustruirea probelor
Întrucât metalele și aliajele metalice sunt corpuri opace, cercetarea
structurii lor se face cu ajutorul microscopului metalografic care lucrează cu
lumină reflectată. Datorită acestui fapt, suprafața care trebuie să fie examinată la
microscop necesită pregătiri prealabile, și anume:
- prelevarea/debitarea probelor în vederea analizei microscopice (fapt
necesar pentru cazul în care o piesă este prea mare pentru a fi manevrată pe masa
microscopului)
- șlefuirea suprafeței ce urmează a fi investigată
- lustruirea suprafeței ce urmează a fi investigată
- atacul metalografic, operație care se face înainte de investigația
microscopică.
Forma probelor care se analizează la microscop poate fi:
- cubică, prismatică, cilindrică cu următoarele dimensiuni aproximative:
10…30 mm pentru latură sau diametru și maxim 30 mm pentru înălțime
- dacă probele sunt foarte mici, pentru manevrabilitate la microscop, ele
se înglobează într-o rășină.
Modul pentru debitarea probelor în vederea analizei metalografice se
caracterizează prin:
- dacă piesa are defecte, se include defectul în probă și se va lua o mostră
din partea neafectată a probei pentru analiză comparativă
- dacă piesa are secțiuni variabile, se vor preleva probe din regiunile
masive și subțiri ale probei
- pentru piese cu crăpături sau rupturi, proba va conține defectul în toată
lungimea lui; dacă lungimea defectului nu permite includerea sa, se vor preleva mai
multe probe în secțiune transversală, pe cât posibil în toată adâncimea lui, etc.
Pentru tăiere se ține cont de următoarele specificații:
- semifabricatele de dimensiuni mari se debitează cu flacără oxi-gaz la o
distanță de minim 50 mm de secțiunea cercetată pentru a se evita zona influențată
termic;
- dacă metalele au duritate mică sau mijlocie, tăierea probelor se va face
manual cu ferăstrăul sau mecanic cu mașini pentru debitat cu discuri abrasive,
ferăstrău mecanic sau prin prelucrări prin așchiere pe mașini unelte (pe strunguri
folosind cuțite de retezat); nu se vor preleva probe cu dalta sau cu foarfeca
deoarece se deformează structura analizată
- în cazul în care materialele au duritate mare, tăierea se face cu discuri
abrasive pe mașini pentru debitat
- pentru materiale metalice casante prelevarea probelor se poate face prin
lovire cu ciocanul.
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Utilaje și echipamente folosite. Date experimentale
Pentru a exemplifica practice prelevarea unor probe se va folosi mașina
pentru debitare cu acționare manuală Labotom 5 (Fig.5.90).

Fig.5.90 Mașina pentru debitat cu acționare manuală
În fig. 1.1. sunt puse în evidență elementele componente ale mașinii:
- 1 batiu
- 2 manetă pentru acționarea discului abraziv în vederea tăierii manuale
- 3 ecran de protecție
- 4 suport masiv (masă) pentru susținerea mașinii
- 5 instalație de recirculare a lichidului de răcire.
Debitarea se va face pe un semifabricat din bronz, adică aliaj CuSn6 (sau
2.1020 conform DIN; CW452K conform E.NORMA; C51900 conform ASTM;
PB 103 conform B.S).
Datele experimentale folosite la mașina pentru debitat cu acționare
manuală sunt prezentate în tabelul 1.1.
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Utilaj
Labotom 5

Tabel 5.2 Date experimentale la debitare
Tip disc
Dimensiuni disc
40A25
250X1,5X32

Turație
2845 rot/min

Se vor parcurge următorii pași:
- se alege discul abraziv pentru debitarea probelor din bronz și se
montează în locașul său și se explică modalitatea de alegere a discurilor abrazive
pentru diferite tipuri de materiale;
- se fixează proba în menghină (Fig.5.92);
- se închide capacul cu ecranul de protecție
- se pornește instalația de recirculare a lichidului de răcire
- se pornește mașina
- se debitează minim două probe
- se oprește mașina
- se demontează semifabricatul din menghină și se prezintă studenților
forma probelor obținută după debitare (Fig.5.91)

Fig.5.91 Forma probelor după debitare

Fig. 5.92 Menghina mașinii Labotom 5 în care se fixează semifabricatul din
bronz
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Șlefuire și lustruire. Caracteristici. Proces experimental
În procesul de șlefuire și lustruire se parcurg următoarele etape:
- se fixează probele; în cazul în care ele sunt de dimensiune mică se
fixează cu ajutorul unor cleme speciale sau se înglobează în rășină
- se obține o suprafață plană ce urmează a fi șlefuită; acest lucru se poate
face prin prelucrări mecanice : frezare sau strunjire frontală, prin pilire, etc.
- se șlefuiește propriu zis suprafața, de degroșare prin polizare și de
finisare folosind hârtie metalografică cu granulație crescândă, pornind de la 20,
16, 12 și terminând cu 6,5,4; trecerea de la o hârtie de șlefuit la următoarea, mai
fină, se face după spălarea suprafeței cu apă și după ce se constată că au dispărut
zgârieturile șlefuirii anterioare
- se lustruiește proba folosind fie mașini de lustruit mecanice prevăzute
cu disc rotitor (folosită și pentru lucrarea de față) sau electrolitic.
Utilaje și echipamente folosite. Date experimentale
Se va folosi mașina de șlefuit și lustruit mecanic tip Tegramin 25. Se va
executa operația de șlefuire și lustruire pe cele două probe debitate la etapa
anterioară. Mașina de lustruit este prezentată în fig. 5.93 – 5.94.

Fig.5.93 Mașina de lustruit. Prezentare generală
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Fig.5.94 Tegramin 25. Prezentare generală aparat cu accesorii
Se vor parcurge următorii pași:
- se montează probele în discul rotativ
- se prezintă mașina de șlefuit Tegramin 25: butoane, meniuri, modalitatea
de lucru (manual sau cu suportul pentru probe), modalitatea de stabilire a unui
program, crearea/editarea unui program personalizat, configurarea suspensiilor
diamantate, partea de întreținere a utilajului;
- se alege un program predefinit pentru șlefuirea probelor din bronz, cu
caracteristicile din tabelul 1.2
- se va efectua șlefuirea probelor conform pașilor din programul ales
Tabel 5.3 Program pentru șlefuit și lustruit probe din bronz
Nr.
Pas

Tip hârtie

Suspensie
(lichid de
răcire)

Forță de
apăsare
[N]

Timp
de
lucru

Turație
[rot/min]

Sens rotire
platan

1

Abrazivă,
granulație
500
Hârtie
diamantată
MD
LARGO

Apă

90

3
minute

300

Trigonom
etric

Suspensie
diamantată
DiaPro
Allegro
Largo 9

120

5,5
minute

150

Trigonom
etric

2
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Răcire
suprafață
inferioară
platan
Apă, 1/7
Apă, 2/7

3

4

Hârtie
diamantată
MD
DUR
Hârtie
diamantată
MD
CHEM

Suspensie
diamantată
DiaPro
Dur 3
Suspensie
OP-S
(dioxid de
siliciu)

90

5,5
minute

150

Trigonom
etric

Apă, 2/7

60

1

150

Orar

Apă, 2/7

Observații și concluzii
- la debitarea manuală, cu cât manevrarea manetei se face mai încet,
calitatea suprafeței debitate crește (adică se obține o rugozitate mai bună)
- este indicat ca maneta să fie acționată ușor și continuu, pentru a evita
deteriorarea discului
- pentru șlefuirea automată este necesară montarea a cel puțin două probe
pe disc pentru păstrarea echilibrului în timpul acțiunii de șlefuire
- în cazul în care suprafeței nu este cea dorită după un pas, se recomandă
reluarea pasului folosind aceleași date
B. Analiza Microscopică
Analiza microscopică este o metodă de studiere a structurii metalelor și
aliajelor metalice, cu ajutorul microscopului optic și electronic, la puteri de
mărire mari, de peste lOOx, până la mii și sute de ori. Studiul microscopic se face
pe probe pregătite special, conform standardelor aflate în vigoare. Proprietățile
materialelor metalice sunt determinate de structura acestora. Structura reprezintă
modul de aranjare a atomilor (ionilor) în interiorul materialelor.
Materialele metalice (metale și aliaje metalice), spre deosebire de cele
amorfe, prezintă o structură cristalină ordonată în spațiu.
Aliajele metalice rezultă prin combinarea a două sau mai multe elemente,
numite componenți. în funcție de numărul componenților, pot fi binare, ternare
și polinare. Totalitatea aliajelor alcătuite din aceleași elemente, însă în proporții
diferite, formează un sistem de aliaje, de exemplu sistemul binar de aliaje Fe-C,
format din 2 componenți, Fe majoritar și carbon în proporție de max. 6,67 % C.
Structura materialelor metalice (metale și aliaje metalice) este alcătuită
din grăunți cristalini formați în timpul solidificării. Forma, mărimea și distribuția
acestora determină structura materialelor metalice. Structura unui aliaj poate fi
formată din unul sau mai multe elemente constitutive structurale, denumite
constituenți structurali. Constituenții structurali care alcătuiesc structura
materialelor metalice sunt: o omogeni (metal pur, soluție solidă, compus chimic
și intermetalic); o eterogeni (amestec mecanic). Constituenții structurali
omogeni, denumiți și faze, prezintă aceeași structură și compoziție chimică, în
oricare parte a lor. Constituenții structurali omogeni sunt formați dintr-un
amestec de faze.
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Proprietățile unui aliaj metalic depind de natura, forma și repartiția acestor
constituenți în structura aliajului. În afară de datele cu privire la tipul
constituenților metalografici, studiul microscopic furnizează informații cu privire
la puritatea materialului metalic, dată de incluziunile nemetalice prezente în
structură.
Pentru a pune în evidență microstructura se procedează la tratarea
suprafeței (pregătite prin șlefuire și lustruire) cu reactivi chimici care dizolvă sau
colorează selectiv constituenții structurali respectivi astfel încât să se poată
distinge unul de celălalt.
Acest tratament chimic, numit curent atac metalografic, se realizează fie
prin imersie, fie prin tamponarea suprafeței probei cu vată îmbibată în reactiv.
Durata practică de atac variază de la câteva secunde până la 1-2 min., în funcție
de material, stabilindu-se prin încercări repetate și observări la microscop. Proba
se consideră atacată atunci când suprafața pregătită și-a pierdut luciul metalic
devenind ușor mată.
După atacul metalografic proba se spală în curent de apă, apoi cu alcool
etilic și se usucă prin tamponare ușoară pe hârtie de filtru sau în curent de aer
cald, fiind astfel pregătită pentru examinarea microstructurală.
Pentru obținerea unor contraste puternice se vor utiliza reactivi mai diluați și un
timp de atac mai îndelungat. Pentru analize microstructurale la măriri mari se va
efectua un atac mai slab (durată scurtă de atac) pentru a evita denivelările mari
ale suprafețelor, dar pentru măriri mici acest atac va fi mai energic. Dacă proba
nu este suficient atacată, operația se repetă. Un atac prea intens însă denaturează
structura. în acest caz proba se lustruiește din nou și se repetă atacul metalografic.
După atac proba se spală cu apă, apoi cu alcool și se usucă prin apăsare pe hârtie
de filtru sau sub curent de aer cald și poate fi examinată la microscop.
Utilaje și echipamente folosite. Date experimentale
Atacul metalografic se va face cu mașina de lustruit și atacat metalografic
probele cu electroliți LECTROPOL 5.

Fig.5.95 Lectropol 5- Panou de comandă
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Fig.5.96 Lectropol 5- Incinta propriu-zisă în care se face atacul metalografic
Se parcurg următorii pași:
- se prezintă mașina de lustruit electrolitic și atac metalografic
LECTROPOL: butoane, meniuri, modalitatea de lucru (șlefuire și atac
programat, șlefuire programata, atac programat, atac manual extern), modalitatea
de stabilire a unui program, crearea/editarea unui program personalizat,
configurarea electroliților, partea de întreținere a utilajului după fiecare operație
de lustruire și/sau atac;
- se prezintă modul de amplasare a probelor pe suportul pentru șlefuit și
atacat;
- pentru un semifabricat CuSn6 (sau 2.1020 conform DIN; CW452K
conform E.NORMA; C51900 conform ASTM; PB 103 conform B.S) debitat și
șlefuit în cadrul lucrării de laborator “Pregătirea probelor pentru analiza
metalografică. Debitarea, șlefuirea și lustruirea probelor” s-a procedat la
lustruirea electrolitică și atac metalografic
- s-a ales un program predefinit pentru lustruirea electrolitică și atac
metalografic corespunzător probelor din bronz, cu caracteristicile din tabelul 4.
Tabel 5.4. Program pentru lustruit electrolitic și atac metalografic probe din
bronz
Caracteristica
Lustruire electrolitică
Atac metalografic
Electrolit
D2
D2
Intensitate curent
28V
4V
Timp
18s
7s
Sprafață
0,5 cm2
0,5 cm2
Temperatura de testare
220C
220C
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- proba finală obținută are forma ca cea din fig.5.97.

Fig.5.97 Probă atacată metalografic
Analiza microscopică a structurii atacate
Analiza microscopică se va face la microscopul OPTIKA prevăzut cu
software-ul de achiziție și de prelucrare a datelor OPTIKA VISION PRO prin
care microscopul optic comunică, prin port USB, cu un desktop în vederea
proiectării imaginii pe ecranul calculatorului.

Fig.5.98 Microscop optic OPTIKA
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Elementele componente ale microscopului sunt date în fig.5.98
- 1 corp microscop;
- 2 ocular ;
- 3 macroviză;
- 4 microviză ;
- 5 probă studiată;
- 6 masa microscopului pe care se așează proba;
- 7 macroviză pentru deplasarea longitudinală și/sau transversală a masei;
- 8 monitor;
- 9 desktop conectat prin port USB cu miscoscopul;
- 10 cameră video.
Se parcurg următorii pași:
- folosind microscopul optic OPTIKA, s-a analizat piesa lustruită și
atacată;
- s-a studiat la microscop suprafața dendritică, reprezentată în fig.5.100,
la puterea de mărire 500x; zona de tranziție suprafață șlefuită – suprafață atacată
este dată în fig.5.99 la puterea de mărire 50x

Fig.5.99
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Fig.5.100
Observație: puterea de mărire se calculează ca produs între puterea de
mărire a obiectivului și puterea de mărire a ocularului. În acest sens, pe
microscopul OPTIKA se va exemplifica metoda de calcul a puterii de mărire.
În continuare se vor mai studia la microscop și alte probe pregătite în
prealabil în cadrul laboratorului. Astfel, obținem:
- s-a studiat microstructura unul aliaj CuSn10 la puterea de mărire de
200x, reprezentată în fig.5.100.
- s-a studiat un aliaj CuZn (alamă) la puterea de mărire 100x (fig.5.102)
și s-a făcut o măsurătoare pe un grăunte (fig.5.103)

Fig.5.101
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Fig.5.102

Fig. 5.103
Concluzii și observații
- pentru piesa lustruită și atacată metalografic, s-a constatat că dacă o
probă este neatacată, nu se poate spune nimic despre structura sa;
- la piesa lustruită și atacată metalografic s-a putut pune în evidență o
structură dendritică fină la o putere de mărire de 500x;
- pentru un grăunte ales la piesa din alamă, s-a determinat lungimea sa cea
mai mare de 480,98 μm; s/a determinat, de asemenea și aria sa de 150370 μm2 și
perimetrul de 480,98 μm.
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5.4 Ateliere de lucru în Ingineria Civilă
A. Modelarea unei structuri în cadre din beton armat utilizând
programul ETABS
Programul ETABS a fost dezvoltat de firma Computers and Structures
din SUA și este utilizat pe scară largă în peste 160 de țări, între care și România.
Acest program permite calculul structural al diferitelor structuri de construcții
(structuri în cadre din beton armat, structuri cu pereți structurali din beton armat,
structuri metalice, etc.). În continuare, ne propunem modelarea unei structuri în
cadre din beton armat monolit utilizând programul ETABS, în vederea
determinării diagramelor de eforturi (N,T,M) la seism.
Mai jos sunt descrise: schema în plan orizontal a axelor structurii, datele
geometrice ale structurii, caracteristicile de material pentru beton, dimensiunile
secțiunilor elementelor structurale (stâlpi, grinzi, planșee).
Datele geometrice ale structurii
În figura următoare este prezentată schema în plan orizontal a axelor
structurii:
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Structura are 4 niveluri: parter și 3 etaje (P+3E).
Înălțimea parterului este Hparter = 3,20 m
Înălțimea fiecărui etaj Hetaj = 2,80 m
Distanțele între axe sunt următoarele:
- pe direcția X:
- între axele A-B și C-D, 5 m;
- între axele B-C, 4,5 m;
- pe direcția Y: 5,5 m pentru toate deschiderile.
Caracteristici de material pentru beton
- masa pe unitate de volum: ρm = 2,548 t/m3;
- greutatea pe unitate de volum: ρw = 25 kN/m3;
- modulul de elasticitate: E=Eb/2= 15000 N/mm2.
Dimensiunile secțiunilor elementelor structurale
Stâlpi: ST 500x500 mm
Grinzi: GR 500x300 mm
Planșeu de grosime hf = 150 mm.
Etapele modelării unei structuri în cadre din beton armat sunt următoarele:
- specificarea unităților de măsură;
- definirea axelor structurii în plan;
- definirea proprietăților materialelor;
- definirea secțiunilor stâlpilor și grinzilor;
- definirea secțiunii planșeelor;
- desenarea grinzilor;
- desenarea stâlpilor;
- desenarea planșeelor;
- specificarea condițiilor de rezemare;
- specificarea zonelor rigide la noduri.
Rezolvare:
1. Se lansează programul ETABS.
2. Se specifică unitățile de măsură – în caseta cu lista din dreapta-jos a
ecranului se selectează kN-m.
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3. Se definesc axele structurii în plan:
File - New Model - Default.edb

În fereastra care apare după selectarea opțiunii Default.edb, se
completează datele (ca în figura care urmează), introducând:
- numărul de axe în plan (Number of Lines) și distanțele între acestea
(Spacing) pe direcțiile X și Y (se specifică doar valoarea primei deschideri pe
fiecare direcție, respectiv 5 m pe direcția X și 5,5 m pe direcția Y);
- numărul total de niveluri (Number of Stories): 4;
- înălțimea nivelului curent (Typical Story Height): 2,8 m;
- înălțimea parterului (Bottom Story): 3,2 m.
Observație: pe schema în plan orizontal a axelor structurii, axa X este
orizontală, iar axa Y este verticală.
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Bifarea opțiunii Spacing afișează distanțele dintre axe.
Se modifică distanța corespunzătoare celei de-a doua deschideri de pe
direcția X (4,5 m) astfel încât să obținem dimensiunile cerute.

Se iese din casetă apăsând butonul OK, revenindu-se astfel la caseta
anterioară. Apoi, se bifează opțiunea Custom Story Data, după care se apasă
butonul Edit Story Data pentru a vizualiza/edita înălțimile nivelurilor structurii
(coloana Height) și cotele de nivel (Elevation).
Observații:
- Nivelul BASE reprezintă cota ±0.00.
- Implicit, se consideră că ultimul nivel, STORY4, reprezintă nivelulmodel (Master Story) pentru nivelurile structurii. Această opțiune va fi utilă
pentru a genera elemente identice la toate nivelurile, pe înălțimea structurii.
- Selectând unul sau mai multe rânduri din tabel, proprietățile acestuia se
pot edita, utilizând opțiunile din panoul Reset Selected Rows.

123

Se iese din toate casetele apăsând butonul OK.
Pe ecran, în fereastra din stânga apare afișată schema în plan a axelor
structurii, iar în dreapta este afișată vederea 3D schematizată a structurii (ca în
figura de mai jos).

4. Se definesc proprietățile materialelor din care este alcătuită structura,
respectiv proprietățile betonului.
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Define – Material Properties (ca în figura următoare):

Pentru corespondența cu datele problemei, se folosește materialul
predefinit CONC, căruia i se modifică proprietățile, utilizând butonul Modify/
Show Material.

În caseta care apare pe ecran (Material Property Data) se modifică masa
pe unitatea de volum, greutatea pe unitatea de volum și respectiv modulul de
elasticitate conform datelor specificate anterior pentru beton.
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Se iese din toate casetele apăsând butonul OK.
5. Se definesc secțiunile stâlpilor și grinzilor.
Define – Frame Sections

Pentru definirea secțiunii stâlpilor, se deschide caseta cu lista tipurilor de
secțiuni, alegând Add Rectangular (secțiune dreptunghiulară):

Pe ecran apare caseta corespunzătoare secțiunii rectangulare, în care se
modifică datele așa cum este indicat în figura următoare, după care se iese din
casetă apăsând butonul OK.
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Pentru definirea secțiunii grinzilor se alege din nou tipul de secțiune
dreptunghiulară (Add Rectangular), în care se modifică datele cu dimensiunile
cerute de problemă pentru grinzile structurii date:

Se iese din toate casetele, prin apăsarea butonului OK.
6. Se definește secțiunea planșeului (este aceeași la toate nivelurile)
Define – Wall/Slab/Deck Sections

Pe ecran apare caseta din figura de mai jos, în care din lista derulantă, se
va alege Add New Slab.
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Se completează cu valorile indicate în figura care urmează și apoi se iese
din toate casetele, apăsând butonul OK.

7. Se desenează grinzile
Pentru a desena simultan grinzile la toate nivelurile, se activează opțiunea
Similar Stories, în partea din dreapta-jos a ecranului. Desenarea se realizează cu
ajutorul butonului:
(Draw – Draw Line Objects – Create Lines in Region or at Click (Plan,
Elev, 3D)) – linia se desenează efectuând click pe mijlocul deschiderii în
care se află grinda.
După activarea comenzii de desenare pentru grinzi, pe ecran apare o
casetă în care, la rubrica Property, se alege din listă tipul de secțiune pe care am
definit-o anterior pentru grinzi (GRINZI):

După desenarea tuturor grinzilor se iese din comandă apăsând tasta Esc.
8. Se desenează stâlpii
Desenarea stâlpilor se realizează cu ajutorul butonului:
(Draw – Draw Line Objects – Create Columns in Region or at Click
(Plan)) – se desenează linia, apăsând butonul din stânga al mouse-ului în
punctele de intersecție a axelor în plan.
După activarea comenzii de desenare pentru stâlpi, pe ecran apare o casetă
în care, la rubrica Property, se alege din listă tipul de secțiune pe care am definito anterior pentru grinzi (STALPI):
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După desenarea tuturor stâlpilor se iese din comandă apăsând tasta Esc.
9. Se desenează plăcile.
Desenarea planșeelor se realizează cu ajutorul butonului:
(Draw – Draw Area Objects – Create Areas at Click (Plan, Elev)) – placa
se desenează efectuând click pe mijlocul deschiderii în care se va afla
placa.
După activarea comenzii de desenare a plăcilor, pe ecran apare caseta din
figura de mai jos, în care, la rubrica Property trebuie selectat tipul de secțiune
definit anterior pentru desenarea acestora (PLANSEU):

După desenarea tuturor plăcilor se iese din comandă apăsând tasta Esc.
10. Specificarea condițiilor de rezemare
a) Se selectează ca plan de lucru, planul bazei (BASE):
View – Set Plan View, se alege BASE și apoi se iese din casetă cu OK.
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b) Se selectează toate nodurile din planul bazei (baza stâlpilor) cu o
fereastră, marcată cu butonul din stânga al mouse-ului, începând din colțul din
stânga sus și finalizând în colțul din dreapta jos al ferestrei care ilustrează vederea
în plan a structurii (fereastra din stânga).
c) Assign – Joint/Point – Restraints (Supports)

Se apasă butonul care reprezintă încastrarea (ca în figura de mai jos)

Se iese din casetă cu OK.
11. Specificarea zonelor rigide la noduri
a) Select All (Ctrl+A)
b) Assign – Frame/Line – End (Legth) Offsets
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În caseta care apare, se completează valoarea 1 pentru Rigid-zone factor,
apoi se iese cu OK.
12. Aici se încheie modelarea structurii. Pentru vizualizarea structurii 3D:
View – Set Building View Options
În caseta care apare, se bifează următoarele opțiuni:
la rubrica Special Effects: Object Fill;
Object Edge;
Extrusion.

După ieșirea din casetă cu tasta OK, pe ecran, în fereastra corespunzătoare
vederii 3D a structurii (în dreapta), programul va afișa structura modelată ca în
figura care urmează:
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În final, se salvează lucrarea realizată:
File – Save (Ctrl+S)

Pe ecran va apărea o casetă în care se solicită numele dorit pentru salvarea
fișierului.
B. Simularea comportamentului la seism al unei structuri în cadre
din beton armat utilizând programul ETABS
Pentru realizarea acestei lucrări vom folosi structura în cadre din beton
armat cu regim de înălțime P+3E pe care am modelat-o în cadrul aplicației
precedente.
Etapele simulării comportamentului la seism al unei structuri în cadre din
beton armat sunt următoarele:
- specificarea cazurilor de încărcare statică și a cazurilor de încărcare la
seism;
- aplicarea încărcărilor statice grinzi și plăci;
- definirea combinațiilor de încărcări;
- specificarea surselor de masă;
- definirea diafragmelor rigide de planșeu;
- calculul seismic al structurii;
- vizualizarea rezultatelor.
Rezolvare
1. Se lansează programul ETABS
2. Se deschide fișierul cu structura modelată anterior:
File – Open (Ctrl+O)
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Se alege fișierul cu extensia EDB și apoi se iese din casetă apăsând
butonul Open.

3. Specificarea cazurilor de încărcare statică și a cazurilor de încărcare la
seism:
Define – Static Load Cases
Se definesc următoarele cazuri de încărcare statică, utilizând butoanele
Add New Load și Modify Load, așa cu este indicat în figura de mai jos:
- GP (încărcări din greutatea proprie a elementelor structurale);
- PCF (încărcări datorate greutății proprii a elementelor nestructurale –
pereți, compartimentări, fațade);
- UTILA (încărcări utile).

Cazurile de încărcare seismică pe care urmează să le definim sunt:
- SX – încărcarea seismică pe direcția X;
- SY – încărcarea seimică pe direcția Y.
133

Rămânând în aceeași casetă, continuăm cu definirea cazurilor de
încărcare la seism, după cum urmează: în coloana Type se alege tipul încărcării
la seism QUAQE, iar în coloana Auto Lateral Load se alege din lista derulantă,
User Coefficient, după care se adaugă încărcarea seismică pe direcția X (pe care
am numit-o SX) apăsând butonul Add New Load.

Pentru fiecare caz de încărcare seismică (SX și SY) se apasă butonul
Modify Lateral Load, iar în caseta care apare pe ecran se bifează direcția acțiunii
seismice și se completează 0,055 valoarea coeficientului seismic global (Base
Shear Coefficient, C):

Se iese din casetă cu OK.
4. Aplicarea încărcărilor statice pe grinzi:
a) Se activează opțiunea Similar Stories.
b) În fereastra care afișează vederea în plan a structurii, se selectează
grinzile perimetrale de la toate nivelurile cu click pe butonul din stânga al mouseului pe fiecare grindă exterioară (de pe cele patru fațade ale clădirii).
c) Se aplică încărcarea de 4 kN/m pe grinzile selectate pentru cazul de
încărcare PCF:
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Assign – Frame/Line Loads – Distributed

Se iese din casetă cu OK.
Aplicarea încărcărilor statice pe plăci:
a) Opțiunea Similar Stories trebuie să fie în continuare activată;
b) Se selectează plăcile de planșeu de la toate nivelurile cu Select – Select
by Wall/Slab/Deck Sections

Se alege secțiunea definită anterior pentru planșee, respectiv PLANSEU
și se iese din casetă cu butonul OK.
c) Assign – Shell/Area Loads – Uniform pentru cazurile de încărcare PCF
și UTILA așa cum este indicat în figura următoare:
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Se iese din casetă cu butonul OK.
Pentru aplicarea încărcărilor utile se reiau pașii b) și c) cu modificările
corespunzătoare la numele cazului de încărcare și valoarea încărcării.
Încărcările se aplică pe plăci cu următoarele valori:
Cazul PCF:
- pe planșele de la nivelurile intermediare: 2,5 kN/m2;
- pe planșeul de la terasă: 5 kN/m2.
Cazul UTILA:
- pe planșeele intermediare: 2 kN/m2;
- pe planșeul de la terasă: 1 kN/m2.
Pentru aplicarea încărcărilor pe planșeul de la terasă:
- se activează opțiunea One Story;
- se selectează ca plan de lucru curent, ultimul nivel astfel:
View – Set Plan View, se alege STORY4 și apoi se iese din casetă cu OK.
- se specifică încărcarea de la terasă, pe rând pentru cazurile de încărcare
PCF și UTILA, la fel ca mai sus și se bifează opțiunea Replace Existing Loads,
după care se iese cu OK.
5. Definirea combinațiilor de încărcări
Se vor introduce următoarele combinații de încărcări:
- GF – gruparea fundamentală = GPx1,35 + PCFx1,5 + UTILAx1,5
- GS – gruparea specială = GPx1,0 + PCFx0,5 + UTILAx0,5
- GSXP – gruparea specială, inclusiv seismul = GS + SXP
- GSXN – gruparea specială, inclusiv seismul = GS + SXN
- GSYP – gruparea specială, inclusiv seismul = GS + SYP
- GSYP – gruparea specială, inclusiv seismul = GS + SYN
- INF – înfășurătoarea combinațiilor = GF + GSXP + GSXN + GSYP +
GSYN
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Definirea combinațiilor de încărcări se realizează astfel:
Define – Load Combinations, apoi click pe butonul Add New Combo:

Pe ecran va apărea o casetă în care trebuie completate datele ca în figura
de mai jos. Pentru fiecare termen din combinație, se alege cazul de încărcare din
coloana cu listă derulantă Case Name, în caseta Scale Factor se introduce
coeficientul de încărcare corespunzător combinației care se definește și apoi se
apasă butonul Add.

Se iese din casetă cu OK.
Se repetă aceiași pași pentru introducerea tuturor combinațiilor de
încărcări, cu respectarea valorilor coeficienților de încărcare specifici pentru
fiecare combinație care se definește. Pentru definirea combinației INF, la tipul
combinației se va alege opțiunea ENVE. După definirea tuturor combinațiilor de
încărcări se iese din toate casetele cu OK.
6. Se specifică sursele de masă
Define – Mass Source
În caseta de dialog care apare pe ecran, se bifează opțiunea From Loads.
Se introduc cazurile de încărcare din gruparea specială GS, cu coeficienții
aferenți așa cum este indicat în figura următoare.
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Se iese din casetă cu OK.
7. Se definesc diafragmele rigide de planșeu
- Select – Select All sau Ctrl+A
- Assign – Joint/Point – Diaphragms

Pe ecran apare caseta de dialog din figura de mai jos. Se alege D1 și se
apasă butonul OK.
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8. Se efectuează calculul seismic al structurii
Lansarea calculului structural se realizează cu: Analyze – Run Analysis
9. Se vizualizează rezultatele pe ecran
- forma deformată a structurii;
- diagramele de eforturi pe bare (grinzi și stâlpi);
- reacțiunile de la baza stâlpilor.
Forma deformată a structurii apare pe ecran în fereastra corespunzătoare
vederii 3D a structurii în momentul finalizării analizei (calculului structural).

Vizualizarea diagramelor de eforturi se realizează astfel:
Display – Show Member Forces/Stess Diagram – Frame/Pier/Spandrel
Forces

În caseta care apare, se alege combinația de încărcări INF pentru care se
dorește vizualizarea diagramelor de eforturi, se bifează opțiunea Show Values on
Diagram și eforturile pentru care dorim să vizualizăm diagramele:
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- Inplane Moment pentru diagrame de momente încovoietoare:

- Inplane Shear pentru diagrame de forțe tăietoare:
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- Axial Force pentru diagrame de forțe axiale:

- afișarea reacțiunilor de la baza stâlpilor cu:
Display – Show tables
În caseta de dialog care apare, la rubrica ANALYSIS RESULTS se
bifează Reactions și apoi OK. Pe ecran se va afișa tabelul următor:

În final, se salvează fișierul:
File – Save (Ctrl+S)
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6. Activități extracuriculare
6.1 Fabrica Ford Craiova
Povestea fabricii a început în anul 1977 când în urma unui parteneriat al
țării noastre, încheiat în 1976 cu producătorul francez de automobile Citroen, sa bus bazele construcției unei noi fabrici la Craiova.
Producția primelor mașini a demarat la începutul anilor ’80. Prima mașină
Oltcit (Olt, de la Oltenia și Cit de la Citroen) a ieșit pe poarta fabricii în 1981.
Micuța mașină a fost produsă până în 1991, dar nu a fost ușor adoptată de români
din pricina faptului că nu avea decât două portiere. La Craiova s-au produs patru
versiuni:
- Special – echipat cu motorul de Visa și LNA, de 652 cm³;
- Club – echipat cu un motor de 1129 cm cubi și o cutie în 4 trepte;
- Club 12 TRS – dotat inițial cu un motor de 1200 cm³, dar a fost înlocuit
cu un motor de 1299 cm³ și o cutie de viteze în 5 trepte; a fost un automobil
destinat exportului în Franța, Olanda, Belgia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia,
Iugoslavia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica,
Columbia, Siria, Iordania, Egipt, Turcia, Bulgaria;
- Club 12 CS – disponibil din 1993, camionetă cu două locuri; motor de
1299 cm³ și o cutie de viteze în 5 trepte, cu rapoarte care favorizează puterea.
După 1989, producția a conținut sub numele Oltcit până în 1991, când
numele este schimbat în Oltena și s-a schimbat și sigla. Fabrica a preluat numele
Automobile Craiova SA [1].
La 10 octombrie 1994, SC Automobile Craiova SA și concernul sudcoreean Daewoo au semnat contractual de asociere prin care s-a înființat Daewoo
Automobile România SA. Acționar majoritar era Daewoo Motor Co. Ltd, cu
51%, iar Automobile Craiova rămânea cu 49% din acțiuni. Primele modele
Daewoo integrate în producție la Craiova au fost Cielo și Matiz, în timp ce
modelele Tico și Espero au fost doar asamblate în România. Daewoo s-a impus
pe piața românească cu mașini cu prețuri de 4.990-7.540 de euro pentru Matiz,
7.390-8.790 de euro pentru Cielo și 9.990 — 11.490 de euro pentru Nubira. Pe
acest fond, în 1999, Daewoo a realizat o creștere a producției cu aproape 8%
(18.000 de unități în 1999, față de 16.700 în 1998). Totuși, acest rezultat reflecta
numai parțial o realitate industrială, întrucât în 1998 Daewoo importa din Coreea
de Sud unele produse care erau asamblate la Craiova. În 2003, compania Daewoo
Automobile România a vândut 23.400 de autoturisme, înregistrând cele mai bune
vânzări după anul 1995, valoarea contractelor la intern fiind de 4.670 miliarde de
lei vechi, iar la export de 1.438 miliarde de lei vechi. Din volumul total al
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vânzărilor, Matiz deținea recordul – cu peste 16.800 de unități vândute, urmat de
Cielo – cu peste 5.300 de unități [2].
Ford a preluat oficial Automobile Craiova în martie 2008. Noul acționar
a început proiectul de modernizare în luna mai 2008, iar în primăvara
anului 2009 a achiziționat și un pachet de 22% din acțiunile Automobile Craiva
deținute de SIF Oltenia. Producția de automobile la Uzina Ford din Craiova a
început pe 8 septembrie 2009, însă într-un ritm foarte scăzut, cu aproximativ 10
automobile pe zi, producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1.000 de
unități.
Ford România a demarat producția la fabrica din Craiova în 2012, odată
cu lansarea modelului B-Max care este primul produs al acestei fabrici și prima
mașină românească de 5 stele EuroNCAP. Tot în 2012, Ford România a început
să producă la Craiova și motorul EcoBoost pe benzină, de 1,0 litri în trei cilindri
cu caracteristicile turbo și injecție directă care a câștigat titlul de Motorul
Internațional al anului 2012. În 2013, Ford a lansat la Craiova și producția celui
de-al doilea motor Ecoboost (pe benzină) de 1,5 litri, care a și intrat în producția
de serie [3].
6.2 Fabrica Utilaj Greu Popeci
În 1975, prin hotărâre guvernamentala, ia ființă Întreprinderea de Utilaj
Greu Craiova, o unitate industrială modernă amplasată pe o suprafața de 111.00
mp, situată pe platforma industrială de est a orașului. Întreprinderea avea ca
obiect de activitate proiectarea, producția și comercializarea de mașini unelte
grele, speciale și la temă, utilaj tehnologic complex pentru industriile
metalurgică, siderurgică, chimică, energetică, minieră, industria celulozei și
hârtiei și cea a prelucrării lemnului.
Dotarea tehnică a întreprinderii era deosebită, fiind achiziționate mașiniunelte și utilaje complexe și performante, de mari dimensiuni, de la firme de
renume din Germania, Franța, Japonia, Marea Britanie, Statele Unite, Italia.
Capacitățile tehnologice, alături de avantajul amplasării pe ruta București –
Timișoara, cu acces la Portul Bechet de pe Dunăre și Aeroportul Craiova, au
transformat Întreprinderea de Utilaj Greu în partenerul ideal ca și producător de
utilaje complexe de gabarite mari.
Începând cu 1978 întreprinderea a produs mașini-unelte grele sub licența
unor firme foarte cunoscute în domeniu : Toshiba-Japonia, LINE – Franța,
H.Ernault – Franța. Acestea erau destinate exportului sau echipării altor uzine din
tara.
În 1985 IUG Craiova a devenit partener la construcția Centralei Nucleare
de la Cernavoda, furnizând o serie de componente pentru aceasta.
În 1990, după răsturnarea regimului comunist, prin hotărârea Guvernului
României nr. 1327/1990 Întreprinderea de Utilaj Greu devine societate pe
acțiuni. La vremea respectivă a fost reorganizată, în cadrul ei funcționând trei
143

fabrici: fabrica de mașini unelte, fabrica de utilaj tehnologic și fabrica de mecanosudate; si doua secții autonome: secția mecano-energetică și secția sculărie. Spre
deosebire de alte unități similare care s-au profilat pe producția de serie, IUG SA
și-a menținut caracterul de producător de unicate, dispunând de o mare
flexibilitate tehnologică.
În anul 1995 Întreprinderea de Utilaj Greu a devenit prima companie
româneasca din domeniu care a fost certificată de prestigioasa firma
Germanischer Lloyd, conform prevederilor standardului ISO 9001:1994. Totuși,
pe o piață concurențiala tânără, pe fundalul schimbărilor ce au avut loc în
perioada anilor ’90 societatea a cunoscut un trend descendent, fiind nevoita să își
restrângă drastic activitatea.
În 2002 IUG SA Craiova devine Popeci Utilaj Greu SA, societate pe
acțiuni cu capital integral privat, făcând parte din Grupul Popeci și având acționar
majoritar pe Dl. Constantin Popeci, care ocupa și funcția de Președinte. La
momentul preluării societatea avea 490 de angajați, 58 lucrând in proiectare și 33
în departamentul asigurării calității. Preocuparea continuă pentru îmbunătățirea
calității produselor oferite, precum și rezultatele obținute între timp, au dus la
recertificarea Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2000 de
către Germanischer Lloyd. În 2008 compania a implementat și certificat Sistemul
de Management Integrat: Calitate conform ISO 9001:2008, Mediu conform SR
EN ISO 14001:2005 și Sănătate și Securitate conform SR OHSAS 18001:2008;
ceea ce a dus la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite și automat
la o îmbunătățire a imaginii companiei pe piețele internă și externă. De
asemenea, Popeci Utilaj Greu SA a obținut certificări în domeniul sudării
structurilor mecanice de către SLV Munchen conform DIN 18800-7:2008-11 și
ISIM Timișoara conform EN ISO 3834-2. Ca urmare a creșterii numărului de
comenzi a crescut și numărul de angajați, înregistrându-se în 2008 un număr de
690 de persoane dintre care aproximativ 75 % implicate în procesul de producție.
În perioada următoare activitatea companiei a cunoscut un trend
ascendent, manifestat printr-o creștere a producției și a cifrei de afaceri de la un
an la altul, acest lucru permițând alocarea de fonduri pentru modernizarea și
retehnologizarea capacitaților de producție.
Începând cu anul 2010 Popeci Utilaj Greu derulează proiectul
“Modernizarea fluxului tehnologic si introducerea de tehnologii noi cu scopul
creșterii productivității și a competitivității pe piața internă și externă”, iar din
2011 proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu scopul creșterii
competitivității prin cercetare și inovare Popeci Utilaj Greu SA”, ambele fiind
co-finanțate prin Fondul European de Dezvoltare. Îmbunătățirea fluxului
tehnologic prin introducerea de tehnologii noi în procesul de producție și
dezvoltarea infrastructurii de cercetare se reflecta asupra activității companiei
printr-o menținere a ocupării capacitaților de producție, mare parte a produselor
mergând pe piețe externe.
În prezent Popeci Utilaj Greu SA dispune de o capacitate de producție
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potențială de aproximativ 5500 tone/an, prognozând, la finalul investițiilor de
modernizare și retehnologizare, o creștere a capacitații de pana la 8000t/an [4].
6.3 Muzeul de artă
Construit între 1898 și 1907, în mijlocul unui oraș cuprins de febra
înnoirilor de la începutul secolului XX, Palatul Mihail se detașează prin detaliile
de execuție, ce au distincția unei bijuterii migălos meșteșugite. Sunt reflectate
astfel pretențiile și statutul social ale unuia dintre cei mai bogați oameni ai vremii,
precum și ambiția și spiritul de concurență care l-au ajutat să facă avere. Astfel
că, dacă Ghe. Grigore Cantacuzino, supranumit ”Nababul”, în București și
consilierul regal Vălimărescu, pe aceeași stradă, încredințaseră construcția
caselor lor faimosului arhitect Albert Galleron, ce proiectase, printre alte edificii
importante din Regat, Ateneul Român, Constantin Mihail, nu s-a lăsat mai prejos.
A apelat la un alt nume celebru în epocă: Paul Gottereau, arhitectul Casei Regale
și autorul Palatului Regal, al Palatului Fundației Universitare ”Carol I”, al
Palatului CEC, ș.av [5].

Fig.6.1 Muzeul de artă în 1911 (stânga) și în 2014 după restaurare (dreapta)
Construcția palatului. Din punct de vedere arhitectural, Palatul Jean
Mihail aparține academismului francez, înglobând elemente ce aparțin barocului
târziu. Unicitatea acestuia se referă atât la bogata arhitectură ornamentală
interioară și exterioară și la materialele de calitate excepțională folosite pentru
amenajarea sa, cât și la dotările avangardiste pentru acea perioadă. Arhitectura
exterioară se remarcă prin ancadramentele ferestrelor, ornamentele fațadelor,
lucrările de feronerie ale balcoanelor, cele patru coloane adosate etajului I
(rezemate, alipite peretelui fără a face corp comun cu acesta), corpul central
decroșat (desprins, detașat), loggia centrală de pe fațada sudică a palatului și
acoperișul din ardezie. Nici pentru amenajarea interioară nu s-a făcut rabat de la
calitate și imaginație, astfel încât palatul a fost dotat cu o scară de onoare din
marmură de Carrara și coloane în stil ionic, candelabre din cristal de Murano,
oglinzi venețiene, sobe de teracotă, stucatură aurită, plafoane și cartușe pictate,
pereți tapisați cu mătase de Lyon, luminatoare cu vitralii, plafoane din lemn
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sculptat, lambriuri și parchet de calitate superioară, mobilier stil, vase japoneze,
sculpturi și picturi (inclusiv un tablou original de Grigorescu). Ca dotări,
reședința lui Dinu Mihail a fost prevăzută cu instalație electrică și încălzire
centrală. Construit pe 2 etaje, palatul are 36 de încăperi, dintre care amintim
holuri, antreuri și săli de așteptare, birouri, bibliotecă, camere pentru proprietari
și pentru personal, sufragerii și saloane, băi, bucătării, cămară și acareturi (grajd,
garaj, șopron).
Familia Mihail
La începutul secolului al XIX-lea, în Oltenia a ajuns Nicolachi (Nicoale)
Mihail, originar din Magarova Bitoliei (Macedonia). Acesta a devenit cămătar,
arendaș de moșii mănăstirești, apoi proprietar cu latifundii întinse, unul dintre cei
mai mari din țară. Moșiile sale erau Braniște (Mehedinți), Ceauru și Bobu (Gorj),
Crângeni (Teleorman), Litoaia, Bodăești, Bârza, Valea Stanciului – Nitoești,
Drănic, Crucea de Piatră, Mofleni, Cernele, Afumații, Ghiormanii, HorezuPoenari, Popoveni (Dolj), Devețelu (Olt), Rogova, Cioroboranii, Broscarii și
Balta Cotorană (Mehedinți), Domnești și Prisăceni (Ilfov). În decursul a două
generații, familia Mihail a reușit să posede 24 de moșii cu întindere de 100.000
ha. Unicul fiul al lui Nicolachi, Dinu, a preluat moșiile tatălui său, le-a crescut cu
moșia cu mori și păduri Drăgănești (Tecuci) și moara Rogova (Mehedinți) și a
achitat și datoriile la Creditul Agricol ale tatălui său.
Constantin (Dinu) Mihail a fost nu numai un mare latifundiar, ci și un
iubitor al artelor, filantrop și om politic conservator de renume (numit președinte
al Consiliului Județean Dolj în 1888). A făcut studii la Școala Superioară de
Agricultură din Viena, unde a cunoscut-o pe Matilda Spiro, cea care avea să-i
devină nevastă. Revenit în țară, unde repune pe picioare afacerile lui Nicolachi,
și cu o avere impresionantă, Dinu Mihail a fost numit “Nababul din Țara
Românească” (după porecla “Nababul” a primului ministru Gh. Grigore
Cantacuzino, cel mai mare proprietar funciar din țară). Pe lângă moșii, Dinu
deținea mai multe reședințe (o locuință pe Calea Victoriei din București, una la
Florești, județul Prahova și Castelul Zamora din Bușteni). Pe seama bogăției lui
Constantin Mihail circula o legendă potrivit căreia acesta l-ar fi întrebat pe Regele
Carol I dacă are voie să bată acoperișul noii sale reședințe de la Craiova cu
monede de aur. În mod ironic, Regele și-ar fi dat binecuvântarea cu condiția ca
monedele să fie puse în dungă. Cu ajutorul surorii sale, Elena, și a cumnatului,
Constantin Dumba, Dinu achiziționează o colecție importantă de pictură
universală, ce se regăsește astăzi în colecția de la Muzeul de Artă din Craiova,
găzduit în chiar reședința sa. Unul dintre cei mai bogați oameni ai României
vremurilor sale, Dinu Mihail a murit în 1908, înainte să apuce să-și inaugureze
locuința, eveniment care a avut loc un an mai târziu, în prezența celor doi
moștenitori, fiii săi, Nicolae și Jean. Fiul cel mare al lui Dinu Mihail, Nicolae
(1873-1918) a trăit mult timp în Franța, unde și-a risipit partea de avere
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moștenită. Ulterior a devenit călugăr franciscan și murit tot în Franța. Fratele cel
mic al lui Nicolae, Jean Mihail (1876 - 1936), a absolvit Facultatea de Drept din
Paris, unde și-a luat doctoratul. Revenit în țară, a făcut carieră în politică,
ajungând deputat conservator (1911-1915) și senator liberal (1915-1919). Jean a
moștenit mare parte din averile funciare și imobiliare ale tatălui său, dar și, după
moartea lui Nicolae, pe cele ale mătușilor Elena Dumba (după tată) și Maria
Coloni (după mamă) și a unchiului gen Androcle Fotino (căsătorit cu mătușa lui
pe linie paternă, Aretia). Astfel, în jurul anilor 1930, Jean Mihail devenea unul
dintre cei mai bogați români (dacă nu chiar cel mai bogat), deținând zeci de mii
de hectare de pământ, proprietăți în toată țara și o avere de milioane de lei, mare
parte din ea acumulată din despăgubirile de la stat pentru exproprierea
pământurilor prin reforma agrară din 1921. Despre el se spune că, în anii crizei
economice mondiale din 1929-1933, Jean Mihail a girat statul român cu averea
sa pentru o parte din împrumuturile pe care acesta le-a contractat în străinătate.
Ca și tatăl său, Jean a iubit arta, acumulând în continuare bogate colecții de artă
universală.
La moartea sa, neavând succesori, averea lui Jean Mihail, ce includea
terenuri și proprietăți, 30 milioane de lei numerar și alte 950 de milioane în
efective și acțiuni depuse la diverse bănci, a revenit statului. Testamentul lui Jean
Mihail prevedea înființarea unei fundații culturale care să-i poarte numele prin
care să i se lichideze averea, iar terenurile să fie vândute către țărani, iar banii
obținuți să fie folosiți pentru înființarea de școli, cămine culturale, biblioteci la
sate, o școală cu profil agronomic la Craiova, o maternitate model, și pentru dota
fetelor sărace. Fundația “Jean Mihail” a fost înființată la 1 septembrie 1936 și
administrată de executorul testamentar dr. Constantin Angelescu (prim ministru
al României între 30 decembrie 1933 și 3 ianuarie 1934), care și-a dorit ca palatul
de la Craiova să găzduiască un muzeu de artă în care să se regăsească vastele
colecții de tablouri și monede ale lui Jean Mihail. Începutul celui de-al Doilea
Război Mondial și ulterioara ocupație sovietică au afectat activitatea fundației,
care a fost desființată în 1948. Până atunci, însă, mare parte din mobilierul de
valoare din Palatul Jean Mihail fusese mutat la București, la conacele de la
diferite moșii sau furat, iar averea acestuia, risipită.
Evenimente la palat
De-a lungul anilor, Palatul Jean Mihail a fost gazda unor evenimente
deosebite, de la vizite ale unor personalități ale diverselor epoci până la tratative
istorice. În mai 1913, aflați în vizită la Craiova pentru a participa la festivitățile
legate de inaugurarea Monumentului Independenței “Asta-i muzica ce-mi place”,
de Dumitru Pavelescu-Dimo, acum dispărut, regele Carol I și membrii familiei
regale au fost găzduiți la palat. În vara aceluiași an, în timpul celui de-al doilea
război balcanic, regele a locuit aici pentru scurt timp. În 1915 a venit rândul
regelui Ferdinand să locuiască la Palatul Jean Mihail, odată cu o vizită la Craiova.
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Un an mai târziu, în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când două treimi
din teritoriul României au fost ocupate de Puterile Centrale, palatul a servit ca
sediu al Comandaturii Germane pentru Oltenia.
În 1939, România a găzduit conducerea politico-militară refugiată a
Poloniei. Astfel, comandantul-șef al forțelor armate ale Poloniei, mareșalul
Edward Rydz-Śmigły, și suita lui au locuit de pe 19 septembrie până la începutul
lunii octombrie la Palatul Jean Mihail din Craiova. În perioada 5 noiembrie și 25
decembrie a aceluiași an, însuși președintele polonez Ignacy Mościcki a locuit la
palat.
La sfârșitul verii anului 1940, Palatul Jean Mihail este locul de desfășurare
a tratativelor româno-bulgare, în urma cărora, la 7 septembrie, România a cedat
Bulgariei Cadrilaterul.
În 1943, în perioada 24-31 octombrie, palatul a găzduit expoziția
“Săptămâna Olteniei” (sau “Săptămâna Culturală a Olteniei”), sub auspiciile
Fundației Culturale Regale “Regele Mihai I”, Regionala Olteană, al cărei director
era Șaban Făgețel (1884-1947). Cu acest prilej, craiovenii au putut să vadă pentru
prima dată interioarele somptuosului palat.
La foarte scurt timp după, în septembrie 1944, palatul a devenit sediul
Comandamentului sovietic al Armatei a 53-a, parte a Frontului al II-lea
Ucrainian, condusă de gen. col. Ivan Mefodevich Managarov. În aceeași toamnă
a locuit la palat pentru câteva săptămâni și conducătorul iugoslav Iosif Broz Tito,
ocazie cu care s-a încheiat, la 5 octombrie, Acordul dintre Comitetul Național de
Eliberare a Iugoslaviei și Frontul Patriei din Bulgaria, prin care se stipula
încetarea războiului dintre Iugoslavia și Bulgaria și faptul că trupele bulgare
urmau să participe la lupta împotriva trupelor hitleriste de pe teritoriul
Iugoslaviei. Tito a condus de la palat operațiunile de eliberare a Belgradului, ce
s-au încheiat la 20 octombrie 1944.
De la palat la muzeu
După sfârșitul războiului, Palatul Jean Mihail a adăpostit sediile unor
instituții politicianiste, precum Regionala Oltenia a comuniștilor sau ARLUS
(Asociația Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică). În
toamna lui 1948, în palat au fost instalate pentru scurt timp (1 an) rectoratul,
decanatele și direcția administrativă din cadrul Institutului Agronomic, cea mai
veche instituție de învățământ superior din Craiova, precursoare a Universității
din Craiova.
Din august 1954, palatul a devenit gazda Muzeului de Artă din Craiova.
Fondul muzeului s-a constituit din colecțiile Pinacotecii “Alexandru și Aristia
Aman”, care cuprinde lucrări de secol XVII-lea din școlile olandeză, flamandă,
italiană și franceză, pictură românească (Theodor Aman), lucrări de grafică și artă
decorativă românească și străină, la care s-a adăugat colecția de pictură europeană
a lui Jean Mihail. De-a lungul anilor, patrimoniul muzeului a fost îmbogățit prin
148

achiziții ale municipalității și donații ale colecțiilor deținute de personalități ale
acelor vremuri (Nicolae Romanescu, Cornetti, Glogoveanu), ajungând ca, în
prezent, să numere zeci de mii de piese de artă de valoare mondială. Dintre
lucrările din galeria de artă națională, menționăm neprețuitele opere și obiecte ale
lui Constantin Brâncuși, tablouri de Constantin Lecca, Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Corneliu Baba,
Theodor Pallady sau Ion Țuculescu, sculpturi de Karl Storck sau Dimitrie
Paciurea. Galeria de artă universală este reprezentată de lucrări aparținând
școlilor flamandă, olandeză, franceză și italiană
Reabilitarea palatului
La sfârșitul anului 2009, la inițiativa Consiliului Județean Dolj, au fost
demarate lucrări de consolidare și restaurare ale Palatului Jean Mihail. Printr-o
investiție de peste 25 milioane de lei (din fonduri europene și fonduri ale
Consiliului Județean) s-a lucrat la consolidarea zidurilor, restaurarea tavanelor,
refacerea și reîntregirea elementelor ornamentale și a decorațiunilor interioare și
exterioare, la curățarea și restaurarea luminatoarelor, a ornamentelor și
decorațiilor interioare și exterioare și la refacerea pardoselilor, zugrăvelilor și
tencuielilor, la refacerea sau înlocuirea elementelor de tâmplărie și feronerie
degradate și a candelabrelor, la hidroizolarea demisolului. Odată cu lucrările de
restaurare-consolidare au fost aduse și câteva adăugiri și îmbunătățiri, precum
instalarea unui lift pentru persoanele cu dezabilități, a unui sistem antiefracție, a
unuia de alertare și intervenție la incendiu cu gaz inert și a unuia de supraveghere
video [6]
.
6.4 Muzeul Olteniei Secția Științele Naturii
Inaugurată la 2 decembrie 1923 sub denumirea de "Muzeul de Istorie
Naturală al Craiovei", de către membrii Cercului Științific Craiovean condus de
profesorul de științe naturale Marin Demetrescu, a devenit secție a Muzeului
Regional al Olteniei, în anul 1928.
La 13 mai 1928 s-a hotărât ca Muzeul de Istorie Naturală al Craiovei care,
în anul 1927 a primit spre administrare și colecțiile Muzeului de Etnografie și
Antichități al județului Dolj, să-și "mărginească aria de explorare la ținutul
oltean" (Vincenz, 1928) și să funcționeze sub denumirea de Muzeul Regional al
Olteniei, sub conducerea profesorului Marin Demetrescu.
Secția de Științele Naturii a funcționat inițial în clădirea Prefecturii; între
anii 1934 - 1948 s-a mutat în actualul sediu al Secției de Etnografie, iar între anii
1949 - 1975 a funcționat în actualul sediu al Secției de Arheologie - Istorie. În
această perioadă, patrimoniul Secției de Științele Naturii a fost dat spre vizitare
publicului sub diferite forme de expunere până în anul 1963, când s-a dat în
circuit expoziția de bază, amenajată la parterul clădirii din strada Madona Dudu
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nr. 44, realizată după un proiect tematic întocmit de profesorul dr. Ioan Firu.
Această expoziție a fost desființată în anul 1975 pentru extinderea expoziției de
bază a Secției de Istorie - Arheologie.
Între anii 1975 - 1986, din lipsa unui spațiu adecvat, activitatea
expozițională a Secției de Științele Naturii a încetat, continuând activitatea de
completare și diversificare, evidenta și valorificare științifică a patrimoniului.
Noua campanie expozițională a început la 13 martie 1986, la parterul
clădirii din strada Popa Sapca nr. 8 unde funcționează și în prezent, când au fost
date în circuit de vizitare două expoziții temporare: "Fluturii - petale zburătoare"
si "Din lumea animalelor". Cele două expoziții, au fost urmate periodic de zeci
de expoziții temporare care au avut darul de a rula valorosul patrimoniu,
îmbogățit și diversificat de-a lungul anilor cu piese muzeale rezultate în urma
activității de cercetare a muzeografilor. Anual au fost realizate cel puțin patru
expoziții temporare la sediul Secției, unele dintre ele fiind itinerate la alte muzee
din țară (Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Târgu Mureș, Brăila, Curtea de
Argeș, Suceava, Bacău, Bârlad, Bistrița Năsăud etc).

Fig.6.2 Muzeu Secția Științele Naturii
La 18 septembrie 2008, s-a vernisat expoziția de bază de la etajul I,
amenajată în urma implementării proiectului "Creșterea atractivității turistice a
municipiului Craiova și a județului Dolj prin amenajarea expoziției de bază de la
etajul I - Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova", depus la 16
decembrie 2002, în cadrul Programului PHARE 2001 Coeziune Economica si
Sociala - Schema de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură
mica, de către C.J. Dolj, în parteneriat cu Muzeul Olteniei - Secția de Științele
Naturii (foto 1-3).
La 22 februarie a fost introdusă în circuitul expozițional și expoziția de
bază de paleontologie “Oltenia – Terra fossilis”, amenajată la parterul imobilului
din str. Popa Șapcă nr. 8.
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Principalele colecții sunt cele de: Mineralogie, Paleontologie, Botanica,
Malacologie, Entomologie, Ichtyologie, Batracologie, Herpetologie, Ornitologie,
Oologie, Mammalogie, Trofee [7]
6.5 Muzeul Olteniei Secția Istorie - Geografie
În secolele XVII-XIX în spațiul în care se găsește în momentul de față
clădirea secției de Istorie - Arheologie a Muzeului Olteniei exista un izvor de la
care se aprovizionau sacagii cu apă potabilă și pe care o distribuiau contra cost în
zona istorică a Craiovei. Terenul aparținea Bisericii Maica Precistă din Dud,
astăzi Madona Dudu. Tot pe acest teren se afla o parte dintr-un codru străvechi,
din care se mai păstrează o mică porțiune, în actualul parc Mihai Bravu. Spațiul
aparținea și mahalalei Brândușa, de care era despărțit printr-un pârâu, ce făcea
legătura între pârâul din Valea Vlăicii și unul din brațele Jiului de altă dată.
În fața actualei clădiri era un podeț de lemn care făcea legătura cu
mahalaua Dorobănția unde locuiau dorobanții, cei care apărau ordinea în Craiova
și aveau și atribuții militare. La sfârșitul sec. al XIX-lea în condițiile donației
făcute fundației Madona Dudu de un oarecare Preda s-a pus problema construirii
unui ospiciu de către municipalitate. În aceste condiții proiectul viitoarei clădiri
cuprindea o curte interioară închisă și ferestrele zăbrelite la o înălțime mai mare
decât la clădirile obișnuite.
Conducerea orașului Craiova, care primise prin donație acest teren, a
socotit că amplasarea unui asemenea spital este neadecvată, fiind prea aproape
de centrul orașului. Ca atare, noua clădire a spitalului s-a construit în afara
Craiovei pe atunci.
Cu fonduri de la Ministerul Învățământului și Cultelor, precum și de la
Primăria Craiovei, la începutul secolului XX a început construcția actualului
sediu.
Construcția clădirii secției de Istorie și Arheologie a Muzeului Olteniei,
după planurile arhitectului Fr. Billek, a fost încheiată în anul 1906 și inaugurată
în toamna aceluiași an, cu prilejul jubileului a 40 de ani de domnie a Regelui
Carol I, având ca funcționalitate o școală primară de băieți și de fete. În acest
spațiu au fost adăpostiți mulți copii orfani care învățau și o meserie. Cu fondurile
proprii obținute prin diverse mijloace: obiecte de artizanat lucrate de elevi și
vândute de Comitetul Doamnelor Craiovene la marile sărbători de peste an, se
asigura hrana multor elevi săraci, totul patronat de preoții slujitori ai Bisericii
Madona Dudu.
În noiembrie 1940 clădirea a fost grav afectată de cutremurul de atunci,
activitatea școlară fiind transferată pentru o perioadă până la reconsolidarea
clădirii. În anul 1948 au fost desființate de către regimul comunist fundațiile
religioase și școlile particulare. Prin urmare, la intervenția directă a viitorului
academician C.S. Nicolăescu-Plopșor și a colegului său de școală – Ștefan
Voitec, pe atunci ministru al învățământului, clădirea a fost acordată Muzeului
151

Olteniei. Aici au figurat inițial pentru un timp și Arhivele Statului și toate
muzeele din Craiova [8].
Anii tinereții
Prima denumire a fost de Muzeu Regional de Antichități și Etnografie și
nu a avut un sediu propriu, ci a funcționat în incinta Palatului administrativ
(Prefectura de astăzi). Cu fondurile de la Prefectură și altele donate de sponsori,
boieri ai vremii, conducerea muzeului cumpără un burghiu cu trepied de la
Turnătoria de fontă și Fabrica de mașini A Waideman (cu 400 de lei) și o hartă
a județului Dolj și începe un plan amplu de săpături arheologice. Entuziasmul
este mare, se sapă la Lișteava, la Moțăței (în curtea lui Ion Călin Iovan), la
”Măgura lui Traian” din comuna Coțofenii din Față, aflată pe proprietatea
doctorului I. Măldărescu.

Fig.6.3 Muzeul Olteniei Secția Istorie - Geografie
. S-au descoperit, pentru prima dată urme materiale care au aparținut
culturii Coțofeni, cultură care marchează perioada de tranziție de la neolitic la
epoca bronzului. Un an mai târziu, în primăvara lui 1916, împreună cu elevul său,
CS Nicolăescu-Plopșor, descoperă așezarea preistorică de la Sălcuța. În paralel,
din fondurile primite, se fac și achiziții de obiecte de pe piață, fie de la
colecționari, fie de la anticari. Se cumpără trei agrafe din bronz, trei monede de
argint dacice, două inele – unul din bronz și altul de argint – o pereche de cercei
romană găsită la Reșca Romanați și cumpărată de la anticarul Iosef Eschenasy, o
pereche de paftale din argint cizelat și aurit care au aparținut protopopului
Amzulescu. Și multe altele.
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Jaful din timpul Primului Război Mondial
Comorile strânse cu greu în primii doi ani de existență vor fi însă jefuite,
tânărul muzeu al Craiovei având parte și de momente de răscruce în existența sa.
La 24 noiembrie 1916, Armata I Craiova a cedat în luptele date pe Jiu și trupele
germane au invadat orașul. În 24 de ore a fost evacuat întregul Palat
administrativ, cu tot cu muzeu, aici fiind instalată Direcția de căi ferate germane.
Muzeul își încetează activitatea, iar profesorul Ștefan Ciuceanu este nevoit să
părăsească orașul. Când se întoarce, în 1918, tot pe postul de director, face o
evaluare a pagubelor: 12.750 de lei. În cei doi ani de ocupație a nemților, au
dispărut cele mai frumoase exponate: colecția de ouă încondeiate (200-250 de
piese), 21 de chilimuri și scoarțe vechi țărănești (între acestea și cea mai frumoasă
piesă a muzeului, o scoarță pe fond liliachiu, decorat cu trandafiri, oameni și
păsări în zbor stilizate), 22 de prestelci vechi, șase icoane, și multe altele. Tot
materialul arheologic de vârstă preistorică pe care îl descoperiseră la Coțofeni
fusese depozitat în conacul și la sera de flori a prefectului Popp, dar și acestea au
fost distruse. Pentru recuperarea acestor obiecte deosebit de valoroase se merge
chiar la Berlin, dar patrimoniul furat de armata germană nu se mai întoarce
niciodată la Craiova.
În prezent muzeul deține colecții de istorie (arme medievale, steaguri,
costume de epocă, artă medievală), arheologie (ceramică, arme, unelte, un
depozit din epoca bronzului descoperit la Ghidici, lapidarium roman și medieval
etc.), numismatică, medalistică și sigilografie, etnografie, științele naturii, carte
veche, facsimile. Biblioteca muzeului are peste 12.000 de volume [9].
6.6 Muzeul Olteniei Secția de Etnografie (Casa Băniei)
Casa Băniei este un monument de arhitectură de interes național și cea
mai veche construcție civilă din Craiova, fiind reconstruită de Constantin
Brâncoveanu în 1699 pe locul fostelor case ale boierilor Craiovești din secolul al
XV-lea. Casa Băniei se află situată în zona centrală a orașului, în imediata
apropiere a Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru și în apropierea Monumentului
Frații Buzești, în partea nordică a Parcului Sf. Dumitru (Grădina Băniei, Grădina
Trandafirilor sau Parcul Frații Buzești).
Construcția clădirii
După cele mai multe opinii istorice, casele bănești ar fi fost ctitoria
marelui ban Barbu Craiovescu, fiul cel mai mare al lui Neagoe de la Craiova,
întemeietorul familiei Craioveștilor. Casele, construite în centrul Craiovei, lângă
Biserica Sf. Dumitru (fosta Biserica Băneasa sau Biserica Domnească), pe locul
altor clădiri boierești mai vechi, au servit drept reședință a banilor și loc de
adunare a Divanului Craiovei. Descendent al aceleiași familii (a opta generație
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de la Neagoe) a fost și domnitorul Constantin Brâncoveanu, care a reconstruit
Casele Băniei în 1699 cu birul strâns din județele Olteniei. Refăcută într-o formă
foarte apropiată de cea în care poate fi admirată și astăzi, casa ar fi fost lucrată de
meșterii arhitecți ai domnitorului, într-un stil popular cu coloane, asemănător
celui ce poate fi observat la palatele domnești de la Potlogi și Mogoșoaia sau
la Mânăstirea Hurezi.

Fig.6.4 Casa Băniei
Clădirea în secolul XVIII
În urma Tratatului de la Passarowitz (Požarevac, în Serbia) din 1718 care
a încheiat războiul dintre Imperiul Otoman pe de-o parte și Imperiul Habsburgic
și Republica Venețiană de cealaltă parte, Oltenia a intrat sub ocupația austriacă
până în 1739. Din această perioadă s-au păstrat mai multe documente în care se
menționează casele bănești din Craiova, atunci sediul Chesariceștii Administrațiuni.
Astfel, aflăm că la 1 septembrie 1726 consilierii Radu Golescu, Ilie Știrbei și
Staico Bengescu din Chesariceasca Administrație au judecat pricina dintre Banul
Gheorghe Cantacuzino, fiul fostului domn al Țării Românești Șerban Cantacuzino,
și românii din satul Dobrița, județul Gorj, pe care „i-au adus la judecată înaintea
noastră, în divan, aicea la Casele Bănești…”
Într-un raport din 1731 al inginerului Colonel I. C. Weiss, care fusese
însărcinat de Consiliul de război austriac să studieze locurile care trebuiau
fortificate în Oltenia, sunt menționate casele bănești (“das Bannat Haus“), care
se aflau pe o înălțime, lângă o biserică. Într-un alt raport, Weiss le recomanda
superiorilor săi să fortifice locul respectiv, deoarece era înalt, nu foarte întins,
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înconjurat pe trei părți de văi, domina valea Jiului (în acele vremuri, Jiul curgea
prin apropiere) și avea și o magazie de provizii, fiind potrivit pentru adăpostirea
Administrației locale și a boierilor, în caz de năvălire a turcilor. Ulterior, Weiss
raportează că întinderea limitată a locului nu ar fi putut permite retragerea în
interior decât a Administrației Chesaricești și a câtorva trupe de miliții, dar își
menține părerea că locul ar trebui fortificat, mai ales că întărirea s-ar realiza în
timp, cu resurse și mână de lucru locală și cu costuri mici (3250 florini austroungari). În urma inspecției făcute în Oltenia în luna august a aceluiași an,
Generalul Franz Wallis (Franz Anton Paul Graf Wallis von Karighmain), director
suprem al Olteniei, și consilierul Baron von Rebentisch de la Cancelaria aulică
înaintează un raport prin care sfătuiesc împotriva fortificării zonei.
În 1737, austriecii au intrat în războiul ruso-turc, dar au fost învinși în
câteva rânduri. Ca urmare a acestor înfrângeri, s-au retras din Oltenia, iar Craiova
a fost ocupată de turci. Casele bănești au devenit sediul cartierului general al lui
Murtaza Pașa, comandant al armatei otomane în timpul războiului. După plecarea
acestora în 1739, casele Băniei au rămas în paragină, „ne mai căutând de dânsele
nimeni ca să le dreagă, s-au fost dărăpănat și s-au fost stricat foarte rău, încât nu
mai era cu putință a locui cineva întrânsele”.
În 1750, Episcopul Râmnicului, Grigorie Socoteanul, îi cere domnitorului
Țării Românești, Grigore al II-lea Ghica, să dea Episcopiei casele bănești “ca să
dreagă acele case, să fie episcopești, fiind acolea aproape biserica de piatră, unde
să cinstește și să prăznuește hramul sfântului, marelui mucenic Dimitrie, pentru
că neavând Episcopia case în Craiova, are mare zăticnire, când îi iaste mergerea
la Craiova, neavând stănostire episcopească.” La 3 mai 1750, Grigorie Ghica
Voievod emite un hrisov în care arată că „am dat aceaste case Sfintei Episcopii a
Râmnicului, ca Sfinția Sa părintele Episcopul kir Grigorie să dreagă casele
acealea după cum să cade, coprinzănd întru o curte și acea biserică de piatră a
Sfântului Dimitrie, care să se numească de acum înainte Episcopie în Craiova.”
Imediat, Episcoopul Grigorie, „cu multă cheltuială sărguindu-să, s-au apucat și
ca dintru temelie le-au înnoit, dregăndu-le și căpundu-le foarte bine, încugiurând
și sfânta bisearică tot întru o curte cu casile”. Dania este întărită de Constantin
Racoviță Voievod la 8 noiembrie 1753.
Mai târziu, la 1774, când biv vel clucerul Constantin Argetoianu a reparat
biserica Sf. Dumitru, a vrut să o despartă de Casele Bănești printr-un zid, dar a
murit înainte să îl termine. Odată cu trecerea timpului și cu distrugerile din timpul
războiului ruso-turc din 1768-1774, zidul curții este distrus, iar casele bănești
suferă stricăciuni. Reparația clădirii și împrejmuirea gardului sunt efectuate abia
în 1780, de Episcopul Filaret, care „au voit a ști locul acelor case, de unde și până
unde au fost atât lungul, cât și latul, una ca să nu să fi împresurat de către vecinii
locului, al doilea ca să știe și prea Sfinția Sa câtă gătire să facă de a să drege acele
case și să facă curte de zid de jur împrejur”. Cu hotărnicirea locului sunt
însărcinați boierii Ioan Glogoveanu Stolnic și Ioniță Brăiloiul Sluger, care
determină poziția caselor bănești și suprafața ocupată. Acestea se aflau pe dealul
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de deasupra celor șapte fântâni, la sud de biserica Sf. Dumitru, ocupând un teren
în forma unui patrulater cu laturile neegale și cele de la vest și est curbate. Terenul
avea laturile de 60 stânjeni spre SV, 45 stânjeni spre S, 55 stânjeni spre E și 49
stânjeni spre N, cu o suprafață totală de 2725 stânjeni pătrați, și se învecina la N
cu locul bisericii Sf. Dumitru și Ulița cea Mare (str. Sf. Dumitru de azi), la E cu
Ulița cea mare (str. Matei Basarab de azi), care se întâlnea cu Ulița mare de la
nord (str. Sf. Dumitru de azi) în fața vechii porți a Caselor Bănești, la S cu un
drum de picior, ce cobora la fântâni pe lângă zidul din dos al proprietății (azi Blv.
Știrbei Vodă), și la V cu muchea dealului, la poalele căruia se aflau fântânile. La
E, peste Ulița cea mare, se afla curtea Slugerului Costache Pandia, ulterior
proprietatea lui N. N. Popp (azi Căminul preoțesc Renașterea), iar la S, peste
drumul ce cobora la fântâni, era locul caselor răposatului Paharnic Fota
Vlădoianul (foste Hagi-Preda).
Clădirea în secolul XIX
La începutul celei de-a doua decade a secolului al XIX-lea (anii 18101811), episcopul Nectarie al Râmnicului înstrăinează casele bănești, dându-le
Elisei Otetelișanu, văduva boierului Șerban Otetelișanu din neamul Obedeanu, în
schimbul a 300 stânjeni de moșie. În 1811, noul proprietar a efectuat reparații și
i-a adăugat casei pridvorul din spate.
Din proprietatea familiei Otetelișanu, Casa Băniei a trecut în cea a unui particular,
Petrache Bucureșteanu, care a donat-o statului prin testament.
La finalul secolului al XIX-lea, în timpul construcției Palatului de Justiție, Casa
Băniei a servit ca sediu provizoriu al tribunalului Craiovei.
Clădirea în secolul XX
La începutul secolului al XX-lea, Casa Băniei a intrat în posesia
Ministerului Instrucțiunii și a servit drept local al unor instituții școlare: până în
1914, sediul al gimnaziului „Frații Buzești”, iar între 1914 și 1924, local pentru
Școala normală de învățătoare. După acea dată, clădirea, care era înconjurată de
anexe, a găzduit Seminarul preoțesc până în 1931, apoi, pentru scurt timp, secția
Craiova a Arhivelelor Statului, conduse de profesorul C. D. Fortunescu.
După intrarea în posesia Primăriei Craiova a terenului și a imobilelor
bisericii și caselor bănești în scopul unor modificări edilitare, anexele Casei
Băniei au fost demolate, iar clădirea principală a fost restaurată în 1933, după un
proiect realizat de arhitectul Iancu Atanasescu.
În 1934, în urma solicitării lui Marin Demetrescu, directorul Muzeului
Regional al Olteniei, de a oferi instituției muzeale un spațiu corespunzător pentru
colecțiile sale (care nu mai puteau fi cuprinse în camerele de la subsolul Palatului
Administrativ), primarul de atunci al Craiovei, Constantin Negrescu, împreună
cu Comisia Interimară, hotărăște cedarea “în mod principial și numai spre
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folosință, de către Muzeul Regional al Olteniei Casele Bănești, proprietatea
Municipiului.” Înainte de a primi noile bunuri culturale, Casa Băniei a fost
restaurată, lucrările fiind executate după planurile arhitectului A. Vincenz cu
fonduri de la Primărie și Cercul Științific Craiovean. Deschiderea noului local al
Muzeului Regional al Olteniei (Muzeul de Antichități și Etnografie al Olteniei)
în Casele Bănești a avut loc duminică, 28 septembrie 1934, odată cu inaugurarea
Expoziției de arheologie și numismatică. Solemnitatea inaugurării a avut loc în
“sala mare de sus” a Casei Băniei, în prezența diferitelor personalități (ministrul
Instrucțiunii Publice, dr. Constantin Angelescu, directorul general al muzeelor
militare, gen. Constandache, profesori, arheologi și numismați). Edificiul devenea
astfel sediul Muzeului Olteniei până în 1948, când a trecut în folosința Mitropoliei
Olteniei.
În 29 septembrie 1964, Muzeul Regional al Olteniei solicita Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Regional “retrocedarea Casei Băniei din Parcul
Trandafirilor, clădirea și terenul în suprafață de 13.585 mp” pentru organizarea
unui muzeu etnografic al Olteniei. Ca urmare a acestor solicitări, în baza
decretului 459/1964 din 27 august al Comitetului de Stat, Casa Băniei a fost
preluată de Comitetul Executiv al Sfatului Popular Regional de la Arhiepiscopia
Craiovei și predată Muzeului Olteniei pentru organizarea Secției de Etnografie.
În același an, direcția muzeului a solicitat suma de 320.000 lei pentru o restaurare
a clădirii care a corectat modificările arhitecturale aduse de-a lungului timpului
și i-a readus un aspect mai apropiat de cel original, brâncovenesc. Expoziția
permanentă a Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei a fost executată de
Întreprinderea de Stat Decorativa București și inaugurată la 23 august 1967. După
cutremurul din 1977, Casa Băniei a fost grav avariată, fiind închisă pentru un an
și trei luni pentru lucrări de consolidare și restaurare. Secția de Etnografie a fost
redeschisă publicului la 28 mai 1978.
Clădirea în secolul XXI
În perioada 2006-2010, la Casa Băniei s-au efectuat noi lucrări de
consolidare și restaurare, precum și o reamenajare a expoziției de bază a secției
muzeale. Secția a fost inaugurată în ianuarie 2011 și invită vizitatorii la o
călătorie etnografică în care pot admira expozițiile “Facerea pâinii” (de la
desțelenit la semănat și de la secerat la colacii rituali) și “Ritmurile vieții”
(ceramică oltenească, cojocărit, tradiții de nuntă, obiecte religioase, icoane pe
sticlă, țesături, covoare și scoarțe), precum și o expoziție de păpuși.
În prezent, clădirea, clădită pe bolți de cărămidă, are un regim de înălțime
pe trei niveluri, cu o pivniță amplă în care se mai păstrează o parte a construcției
inițiale a boierilor Craiovești, parter și etaj cu logie și terasă [10].
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6.7 Casa Universitarilor
Își are sediul în vechea casă a familiei lui Nicolae Romanescu, primar de
elită al Craiovei – în anul 1898, apoi între 1901-1916 și în anul 1929, de
personalitatea căruia se leagă modernizarea și dezvoltarea orașului. De la numele
proprietarului a derivat și denumirea de „Casa Romanescu”, care, după intrarea
în patrimoniul Universității din Craiova, este cunoscută drept „Casa
Universitarilor” (fiind situată pe Calea Unirii, nr. 57). Potrivit cercetărilor
documentare, fosta proprietate a lui Nicolae Romanescu a primit titulatura de
„Casa Universitarilor” în anul 1974, iar actul de intrare în posesia Universității
din Craiova este datat 25 noiembrie 1985.
Clădirea și anexele interioare ale curții au fost construite în mai multe
etape, în cursul secolului al XIX-lea (cea dintâi mărturie despre casă datează din
1833), ajungând la configurația definitivă, care este și acum, în anul
1903, datorită arhitectului I.D. Berindey și antreprenorului C. Roschovsky, care
au colaborat într-un mod inspirat pentru a-i conferi nu numai valoare artistică,
ci și finalitate funcțională. Întreaga construcție ilustrează concepția despre
viață a proprietarului acesteia și mentalitatea unei epoci revolute. Grație funcției
de primar al orașului Craiova, N. Romanescu a venit în contact cu personalități
de seamă ale României, propria casă fiind un cadru ales de găzduire a unora dintre
numeroasele sale întâlniri. Astfel, i-au fost oaspeți Nicolae Iorga și George
Enescu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Ion I.C. Brătianu, Take Ionescu, Elena
Văcărescu, C.A. Rosetti, Alexandru Macedonski .
După cutremurul din martie 1977, care a distrus numeroase edificii vechi
ale orașului, și Casa Universitarilor a necesitat reparații majore, care s-au
efectuat, însă, fără respectarea în totalitate a formelor inițiale.
În anul 1996 s-au realizat reparații capitale ale construcției, iar în anul
1997 s-au efectuat lucrări de consolidare, după care s-au făcut ample intervenții
de restaurare de către specialiștii firmei S.C. Restaurare – S.R.L. Craiova,
coordonată de pictorul restaurator Octavian Ciocșan. Astfel, pictura interioară a
fost refăcută complet, ca și toate celelalte detalii care fac din această clădire un
monument de arhitectură. Subliniem faptul că întreaga pictură interioară a Casei
Romanescu se datorează lui Francisc Tribalsky – un pictor monumentalist, de
origine poloneză, dar educat la Academia de Arte Frumoase din Viena. Acestuia
i-au fost încredințate lucrări de pictură și decorare și de către alți proprietari de
vază ai Craiovei, precum: Gogu Vârvoreanu (deținătorul clădirii în care se află
Palatul Mitropoliei Olteniei), Constantin Dinu Mihail (posesorul clădirii ce
adăpostește, actualmente, Muzeul de Artă).
Noul parcurs al Casei Universitarilor debutează în anul 2002 și se
corelează cu proiecte cultural-științifice proprii mediului profesional și cultural
pe care îl găzduiește. Aici se organizează susțineri de teze de doctorat, ceremonii
academice restrânse, lansări de carte, conferințe științifice, microexpoziții de artă,
cenacluri culturale, întruniri colegiale și aniversări oficiale etc. Casa
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Universitarilor și-a reînceput activitățile specifice în saloane cu denumiri
schimbate: Salonul Nicolae Romanescu, Salonul Nicolaescu-Plopșor, Salonul
Nicolae Iorga, Salonul Grigore Moisil, Salonul Roșu, Salonul Albastru, Salonul
Verde, Salonul Hillary, Salonul Alexandru Piru, Salonul Mihai Eminescu,
Salonul Tudor Vladimirescu, Salonul Rustic [11].
6.8 Parcul Romanescu
Parcul Romanescu, cunoscut de a lungul timpului și sub numele de Parcul
Bibescu, Parcul Independenței sau Parcul Poporului, se află pe locul unde, la
mijlocul secolului al XIX-lea, se afla moșia și grădina familiei Bibescu. Grădina,
amenajată de un grădinar neamț, la inițiativa marelui logofăt Ioan (Iancu)
Bibescu, era amenajată cu pavilioane, bănci, sere. După 1848, aflată în stare
avansată de degradare, grădina a fost cumpărată de Magistratul orașului de la
marele logofăt Ioan Bibescu, scopul cumpărării fiind acela de a o transforma într-o
adevărată grădină publică pentru recreerea locuitorilor orașului. Evenimentele
desfășurate pe plan intern care au dus la Unirea Principatelor au făcut ca aceasta
dorință a domnitorului Barbu Știrbei să nu mai poată fi realizată.
La sfârșitul secolului, după mai puțin de 50 de ani de la cumpărarea de
către oraș a grădinii de la logofătul Iancu Bibescu, fosta grădină devenise una din
cele mai insalubre zone ale orașului. Lacul era un focar de infecție iar pe una
dintre marginile sale s-au construit grajdurile Primăriei. Reședința de vară a
familiei Bibescu a fost și ea transformată în azil de infirmi.
Proiectul parcului
În 1898, după desemnarea lui Nicolae Romanescu ca primar, se votează
un proiect de modernizare a orașului, unul dintre obiectivele programului fiind
acela de a se înființa parcuri și grădini. Pentru a-și pune în practică ideea de
înfrumusețare a orașului, Nicolae Romanescu avea nevoie și de această zonă.
Arhitectul desemnat pentru realizarea acestui proiect a fost Edouard Redont, cel
care a proiectat si Expoziția Națională din Parcul Carol - București.
Construcția parcului
Construcția parcului a început în anul 1897 și a fost inaugurată în 1903 în
prezența Regelui Carol. Edouard Redont a dus proiectul viitorului Parc Romanescu
la Expoziția Internațională de la Paris (1900), iar proiectul a fost premiat cu
Medalia de Aur.
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Fig.6.5 Planuri originale Parc Nicolae Romanescu
Parcul a fost realizat în stil romantic, o sinteză a arhitecturii și picturii
peisagere. Se regăsesc fragmente din tablourile impresioniștilor francezi din
secolele XVII-XIX, cât și ale pictorilor olandezi. Redont a dat dovadă de geniu
la momentul întocmirii proiectului, venind cu idei foarte îndrăznețe: au fost
aclimatizate sute de specii de arbori, arbori care în mod normal nu cresc în
condițiile climatice ale României, a redesenat lacul, a proiectat podul suspendat,
a proiectat castelul, a improvizat dealuri și văi, drumuri, alei și poteci care
însumează peste 35 km lungime totul fiind lucrat în cel mai mic amănunt.
Castelul Fermecat a fost imaginat de mintea ingenioasă a lui Redont ca o
îmbrăcăminte pentru imensele bazine de apă ce serveau la irigarea parcului, în
anii în care totul era proiectat pentru a arăta perfect peste 100 de ani. Grădina
zoologică a fost construită tot la începutul secolului. Lângă ea - debarcaderul, iar
în apropierea lor se găsește chioșcul rotund al fanfarei, chioșc comandat la
atelierele din Viena. Lângă acesta este teatrul de vară.
La marginea de sud-est a parcului se găsește hipodromul, întins pe o suprafață de
20 ha, cel mai mare din țară la începutul secolului. Inaugurat în 1903, era folosit
pentru curse de trap și galop. După cel de-al doilea Război Mondial partea din
fața tribunei a fost transformată în teren pentru concursurile de sărituri peste
obstacole. Din anul 2000 nu s-a mai desfășurat nicio activitate în cadrul
hipodromului.
În 1943, ca un omagiu adus celui care s-a ocupat îndeaproape de
realizarea parcului, la intrarea principală, a fost ridicat un bust al lui N.
Romanescu. De a lungul timpului au fost executate numeroase lucrări care au
sporit frumusețea parcului. Între anii 1954-1956 s-a construit portalul existent azi
la intrarea principală, s-a realizat împrejmuirea cu gard cu stâlpi și soclu de beton
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și plasă de sârmă, a fost reconstruit și mărit debarcaderul. În anul 1964 a fost
modernizat iluminatul public și a fost construită o seră de 1050 m.p., prestigioși
creatori români contribuind cu numeroase lucrări de artă plastică la frumusețea
acestui loc.
Parcul "Nicolae Romanescu", cel mai mare parc natural din estul Europei,
ca întindere se află pe locul doi în România, aproximativ 90 de ha, după
Herăstrău, zonele verzi, aleile și zonele împădurite, conferindu-i statutul de cea
mai mare zonă verde urbană din România [12].
6.9 Gradina Botanică Alexandru Buia
Grădina Botanică „Al. Buia”, aflată sub conducerea Universității din
Craiova, a fost înființată din inițiativa și sub îndrumarea prof. dr. univ. Alexandru
Buia în anul 1952, este o instituție științifică, didactică și educativă. Acesta a
înțeles că nu poate fi vorba de un învățământ superior agronomic sau horticol fără
o grădină botanică universitară.
Grădina Botanică este situată în partea de sud-vest a Municipiului
Craiova, între străzile: C-tin Lecca – Obedeanu – Poporului – Renașterii – N.
Titulescu – Iancu Jianu, pe o suprafață de aproximativ 12,8 ha.
Prin colecțiile vaste de o mare diversitate, Grădina Botanică deține
material biologic viu pentru studiu și cercetări fundamentale și aplicative.
Vizitatorii sunt îndemnați la reflecții despre viața plantelor, despre importanța lor
științifică, economică și culturală, de ameliorare a calității vieții și de protejare a
mediului înconjurător.

Fig.6.6 Gradina Botanică Alexandru Buia
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Grădina Botanică este organizată în următoarele sectoare:
Sectorul Ornamental este plan, începe de la intrarea vizitatorilor de pe
str. Iancu Jianu, cuprinde 145 taxoni. Acesta asigură pe tot parcursul sezonului
de vegetație, pe lângă o colecție bogată și variată de plante și un decor agreabil
de la intrarea în Grădina Botanică.
Sectorul Provinciile floristice ale României, cu 120 taxoni, este
amplasat în partea de nord, nord-est și est a Grădinii Botanice. Pentru a crea
condiții cât mai apropiate de cerințele ecologice ale speciilor din diferite regiuni
fitogeografice ale României s-au amenajat, prin mari acumulări de pământ,
micro- și macrorelieful cu înălțimi cuprinse între 1,5 m și 30 m în raport cu luciul
de apă al lacurilor.
Sectorul Sistematica plantelor este amplasat în partea centrală a
Grădinii Botanice. Acesta include și lacul ce găzduiește, pe lângă plantele
acvatice, și diferite specii de păsări. Este organizat după sistemul teoretic de
clasificare al întregului regn vegetal, elaborat de Al. Borza în 1925, iar plantele
sunt grupate pe criterii științifice, evidențiindu-se trecerea de la inferior la
superior (evoluția) și descendența unor grupe din altele (filogenia).Sectorul
„Sistematica plantelor” cuprinde un număr de 1000 taxoni, care sunt reprezentați
doar prin Cormofite: pteridofite, gimnosperme și angiosperme.
Sectorul Provinciile floristice ale globului cuprinde 1200 taxoni și este
amplasat în partea de sud-vest a grădinii. Funcționează cu următoarele provincii:
mediteraneană, caucaziană, central asiatică, sud-est asiatic și nord-americană.
Sectorul Plante cultivate este situat în N-V grădinii botanice, iar în el se
regăsesc 225 taxoni. Se împarte în șase secții: agrofitotehnie, legumicultură,
arbori, arbuști și plante medicinale, vie și pomi.
Sectorul Sere este amplasat în apropierea sediului administrativ și este
structurat pe 4 compartimente: sera culoar, sera plante suculente, sera plante
tropicale și subtropicale și sera înmulțitor. În acest sector sunt prezenți 630
taxoni.
Sectorul Pepinieră – Rosariu este plasat în V și S-V grădinii. În
pepinieră se înmulțește materialul biologic săditor utilizat de sectoarele grădinii
pentru înlocuirea exemplarelor deteriorate.
Muzeul este amplasat în holul sediului administrativ și cuprinde mostre
de semințe, fructe, planșe, grafice, diplome, colecții de cataloage editate de
Gradina Botanică de la înființare și până în prezent.
Herbarul reprezintă o componentă cu importanță deosebită în cadrul
oricărei grădini botanice. Acesta a început cu aproximativ 10 000 coli editate de
Flora Romaniae Exsiccata (F.R.E.), care au fost cumpărate de către Universitatea
din Craiova de la familia Borza. Alături de acesta a fost adăugat și herbarul prof.
Al. Buia, format din 20 000 coli cu plante colectate din toate provinciile
României și determinate, în majoritate, de domnia sa. La cele două herbare se
adaugă numeroase coli cu plante presate; îmbogățirea colecției este continuă,
aducându-se plante din flora spontană recoltate în timpul deplasărilor pe teren,
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dar și specii prezente în sectoarele grădinii botanice. Herbarul, cu valoare
științifică deosebită, se află permanent la dispoziția atât a profesorilor,
cercetătorilor și studenților, cât și a tuturor persoanelor interesate și pasionate de
botanică.
În cadrul Grădinii Botanice „Al. Buia” se găsesc colecții de plante
reprezentate de: dalii, trandafiri, iriși, lalele, nuferi, bujori.
Grădina Botanică are parteneriate educaționale cu diferite școli, publică
anual catalogul de semințe „Index Seminum”, participă în fiecare an la Expoziția
de 1 Iunie, găzduiește diferite evenimente pe teme ecologice și acțiuni de
protejare a mediului înconjurător.
Grădina Botanică „Al. Buia” a Universității din Craiova este cunoscută
atât pe plan național, cât și internațional, fiind inclusă încă din anul 1974 în
Asociația Internațională a Grădinilor Botanice (I.A.B.G.), iar din anul 2001 în
Asociația Grădinilor Botanice din România (A.G.B.R.) [13].
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