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Mioveni – Centrul Cultural Educativ – PREZENTARI IN PLEN 
Vineri – 06 mai; 15.00-17.00 

 

1.  

Laurențiu RECE - Prof. dr. ing.; Radu TURCANU - Conf. dr. ing.; Tudor ZLĂTEANU - Prof. dr. ing.; 
Ștefan MOCANU - Șef lucrări dr. ing.; Mihai HUSCH – Prof. dr. ing; Giorgian NECULOIU - Șef lucrări dr. ing. 

Universitatea Tehnică de Construcții București 

Portbagaj auto cu bare transversale rabatabile (Brevet 
OSIM - Ro nr. 130559), adaptat ca Portbagaj SMART, 

pentru autoturismul Dacia-Duster 

Car trunk with folding crossbars (OSIM Patent - Ro 
no. 130559), adapted as SMART Trunk, for the Dacia-

DUSTER  car 

Lucrarea prezintă o manieră de implementare a 
unui brevet românesc existent (Brevetul OSIM - Ro nr. 
130559 care se referă la un portbagaj auto cu bare 
transversale rabatabile) pentru adaptarea lui la 
autoturismul Dacia-DUSTER, ca portbagaj SMART. 
Elementul de noutate constă în faptul ca portbagajul 
este astfel conceput încat el se poate plia/ascunde în 
interiorul barelor longitudinale atunci când nu este 
utilizat (conducând la economii de combustibil) și 
respectiv, se poate extinde prin rabatere pentru a fi pus 
în poziţie de lucru, atunci când el devine activ. In plus, 
portbagajul are posibilități de reglaj funcție de tipurile / 
dimensiunile bagajelor transportate și este integrat mai 
armonios formei caroseriei autoturismului, comparativ 
cu portbagajele universale existente.   

The work presents a manner of implementation of 
an existing Romanian patent (OSIM - Ro Patent no. 
130559 which refers to a car trunk with folding 
crossbars), for its adaptation to the Dacia-DUSTER car, 
as a SMART trunk. The novelty element is that the 
trunk is designed in such a way that it can fold / hide 
inside the longitudinal bars when it is not used (leading 
to fuel savings), and respectively, it can be extended 
by folding to be put in a working position, when it 
becomes active. In addition, the trunk has possibilities 
of adjustment depending on the types / dimensions of 
the luggage transported and is integrated more 
harmoniously with the shape of the car's body, 
compared to the existing uni,versal trunks. 

Cuvinte cheie: Portbagaj auto, Potbagaj smart Keywords: Trunk, Folding crossbars 

 
2.  

IONIȚĂ Monica – doctorand / PhD student; BUCUREȘTEANU Răzvan – doctorand / PhD student; MIHĂESCU 
Grigore – Prof. dr.; HUSCH Mihai – Prof. dr.; CHIHAIA Viorel – Senior Researcher; PÂRVULESCU Viorica  – Senior 
Researcher; DIȚU Lia-Mara – Conf. Dr. 

Universitatea București 

Noi strategii antimicrobiene folosind compoziții pe 
bază de rășini cu proprietăți fotocatalitice 

New antimicrobial strategies using resin-based 
compositions with photocatalytic properties 

Răspândirea virusului Sars-CoV-2 (Covid 19) a dus la 
o criză globală fără precedent, care ne-a făcut conștienți 
că de ani de zile ne confruntăm cu o creștere a 
morbidității și mortalității cauzate de infecțiile 
nosocomiale. Plecând de la un nou concept de vopsea 
lavabilă ce conține agenți LAAAS (agenți antimicrobieni 
activați cu lumină) reprezentați de oxizi decorați cu 
metale semiconductoare care au proprietatea de a fi 
activati de lumină vizibilă, ne-am propus să obținem 
câteva formulări de vopsea care să poată fi aplicate pe 
diferite materiale. În studiul de față au fost descrise 
metodele de sinteză și caracterizarea fizico-chimică și 
microbiologică a noilor formulări. 

The spread of the Sars-CoV-2 virus (Covid 19) has 
led to an unprecedented global crisis that has made us 
aware that for years we have been facing an increase 
in morbidity and mortality caused by nosocomial 
infections. Starting from a new concept of washable 
paint containing LAAAS agents (light activated 
antimicrobial agents) represented by oxides decorated 
with semiconductor metals that offer the property of 
activating oxides of visible light, we aimed to obtain 
some paint formulations which can be applied to 
different materials. In the present study, have been 
described the synthesis methods and the physico-
chemical and microbiological characterization of the 
new formulations 

Cuvinte cheie: strategii antimicrobiale, sănătate 
umană, activitate fotocatalitică 

Keywords: antimicrobial strategies, human health, 
photocatalytic activation 
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3.  

GHEORGHE Costel - cercetător științific principal 1, INCERTRANS S.A. 
DIMA Cătălin - cercetător științific, INCERTRANS S.A. 

ENE Nicoleta Mariana - doctorant UTCB, INCERTRANS S.A. 
CLADOVEANU Olguta - inginer chimist, INCERTRANS S.A. 
COSTEI Monica – inginer, INCERTRANS S.A. 

Utilizarea materialelor reciclate de sticlă și produse 
electronice în rețete de betoane de ciment 

Th use of recycled glass materials and electronic 
products in cement concrete recipes 

Lucrarea prezintă două rețete de beton de ciment 
având în compoziție deșeuri industriale. Prima rețetă 
utilizează agregate de sticlă concasată sort 0-4 mm, 
utilizată la realizarea prefabricatelor în construcții și o 
rețetă care utilizează un deșeu rezultat din prelucrarea 
mecanică a plăcilor electronice, utilizată la realizarea 
prefabricatelor industriale. Utilizarea deșeurilor are 
importanță în protecția mediului, iar din punct de 
vedere economic scad prețurile produselor. 

The paper presents two cement concrete recipes 
containing industrial waste. The first recipe uses 
aggregates of crushed glass sort 0-4 mm, used to make 
prefabricated products and a recipe that uses a waste 
resulting from the mechanical processing of electronic 
boards, used to make industrial prefabricated. The use 
of waste is important in the protection of the 
environment, and from the economic point of view the 
prices of the products decrease. 

Cuvinte cheie: beton de ciment, materiale reciclate Keywords: cement concrete, recycled materials 

 
4.  

DEBIE Dennis & TUDOSE Sebastian – The Climate Change SRL, Cluj-Napoca 
ENE Nicoleta Mariana & DIMA Cătălin , INCERTRANS S.A. București 

LITTAR®- Utilizarea sticlei reciclate și a materialelor 
plastice în rețetele de mixturi asfaltice 

LITTAR®- Using recycled glass and plastic materials in 
asphalt mixing recipes 

Littar este un material de fundație certificat din 
beton asfaltic realizat din deșeuri de plastic și sticlă. 
Combină nevoia de infrastructură durabilă cu 
posibilitatea includerii unor cantități mari de deșeuri de 
plastic și sticlă. Littar este conceput ca o alternativă mai 
ieftină și mai bună pentru fundațiile pe bază de rocă 
utilizate în construcția de drumuri, trotuare sau orice 
altă suprafață care este expusă la solicitări de tip trafic. 

Littar is a certified asphaltic concrete foundation 

material made of plastic and glass waste. It combines 

the need for durable and affordable infrastructure with 

the enormous amounts of mismanaged plastic and glass 

waste materials. Littar is designed as a cheaper and 

better alternative for rock-based foundations used in 

construction of roads, sidewalks, squares or any other 

surface that is exposed to traffic-style loads. 

Cuvinte cheie: LITTAR,transformarea deșeurilor în 
infrastructură sustenabilă 

Keywords: LITTAR, transforming waste into durable 

infrastructure 

 

5.  

IONESCU Nicoleta – doctorand UPB, INCERTRANS S.A. 
COSTEI Monica – inginer, INCERTRANS S.A. 
DIMA Cătălin - cercetător științific, INCERTRANS S.A. 
CÂRSTOI Ion  - inginer, Sevconstruct SRL- Drobeta Turnu-Severin 

Beton fabricat cu materiale din deșeuri ecologice 
Cement concrete made from environmentally 

friendly waste materials 

Reciclarea deșeurilor reprezintă un factor 
important în conservarea și intreținerea resurselor 
naturale, contribuind astfel la îngrijirea și îmbunătățirea 
mediului înconjurător. 

Lucrarea își propune să demonstreze eficiența 
utilizării materialelor reciclate (sticlă, componente 
electronice, fibre textile) la prepararea betonului de 
ciment, cu urmarirea în comportare prin determinarea 
caracteristicilor fizico-mecanice și interpretări ale 
valorilor obținute. 

Waste recycling is an important factor in the 
conservation and maintenance of natural resources, 
thus contributing to the care and improvement of the 
environment. 

The paper aims to demonstrate the efficiency of 
using recycled materials (glass, electronic 
components, textile fibers) in the preparation of 
cement concrete, with behavioral monitoring by 
determining the physical-mechanical characteristics 
and interpretations of the values obtained. 

Cuvinte cheie: beton, reciclare, caracteristici 
Keywords: concrete, recycling, characteristics, 
approval 
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6.  

Mihai-Flavius GRIGORE - doctorand, Universitatea Politehnica București; INCERTRANS S.A. 
Silvia-Andreea DUCĂ – inginer, Electronic Solutions ELSOL București 
Anca BÂRLĂDEANU – inginer, INCERTRANS S.A. București 

Analiza capacității intersecțiilor în funcție de control / 
semnalizare 

Analysis of the capacity of intersections according to 
control / signaling 

Congestia pe străzile şi arterele urbane conduce la 
întârzieri mari de timp, pierderi în economie, creşterea 
poluării aerului şi creşterea potenţialului apariţiei 
accidentelor. 

Modelele de simulare a traficului joacă un rol vital 
în modelarea traficului permiţând inginerului de trafic 
posibilitatea de a evalua situaţii complexe de trafic ce nu 
pot fi analizate direct prin alte mijloace directe. 
Modelele oferă oportunitatea de a evalua strategii de 
control şi planificare a traficului la anumite ore şi pe 
anumite artere fără a folosi resurse costisitoare şi 
consumatoare de timp necesare pentru implementarea 
strategiilor alternative din domeniu. Pentru acest motiv, 
modelele de simulare permit analize rapide a situaţiilor 
din trafic şi diverse alternative  entru a reduce riscul, 
cheltuielile survenite de blocajele din trafic. 

Performanţa planurilor dezvoltate de pe urma 
optimizării se evaluează folosind simularea traficului. 
Pentru estimarea măsurilor de eficienţă pentru modelul 
care produce cele mai bune planuri se folosesc modelele 
de simulare VISSUM, CORSIM, SimTraffic etc. 

Congestion on urban streets and arteries leads to 
long delays, economic losses, increased air pollution 
and increased potential for accidents. 

Traffic simulation models play a vital role in traffic 
modeling by allowing the traffic engineer the ability to 
assess complex traffic situations that cannot be 
analyzed directly by other direct means. The models 
provide an opportunity to evaluate traffic control and 
planning strategies at certain times and on certain 
arteries without using costly and time-consuming 
resources to implement alternative strategies in the 
field. For this reason, simulation models allow quick 
analysis of traffic situations and various alternatives to 
reduce the risk of traffic jams. 

The performance of the plans developed from the 
optimization is evaluated using the traffic simulation. 
VISSUM, CORSIM, SimTraffic, etc. simulation models 
are used to estimate the efficiency measures for the 
model that produces the best plans. 

Cuvinte cheie: congestie, optimizarea traficului în 
intersecțiile semaforizate, modele de simulare trafic 

Keywords: congestion, traffic optimization at the 
intersections with traffic light, traffic simulation 
models 

 

7.  

BRĂDEANU Ana-Mihaela – Student masterand, Universitatea Politehnica București, Primăria Pitești 
ILIN-IANCU Carmen – Ing. INCERTRANS SA București 

Noi provocări privind incubarea IMM-urilor inovative 
în contextul digitalizării 

New challenges on incubating innovative SMEs in the 
context of digitalization 

Incubatorul de afaceri – PROSANT- Pitești este în 
curs de implementare pentru a sprijini ideile de afaceri 
viabile şi pentru a ajuta firmele mici să parcurgă etapele 
critice inerente la început de activitate şi să se dezvolte 
pe o piaţă concurențială. Incubatorul reprezintă o 
importantă pârghie de lansare a iniţiativelor 
antreprenoriale locale ce pot avea un impact 
semnificativ pentru economia din regiune. 

Serviciile oferite firmelor incubate vor ține cont de 
contextul actual al digitalizării în toate sectoarele 
economice: 

- servicii oferite potenţialilor beneficiari în perioada 
de preincubare - pentru o perioadă maximă de 6 luni; 

- servicii de incubare - pentru un ciclu de incubare 
de maximum 3 ani; 

- servicii ca accelerator de afaceri. 

The business incubator - PROSANT- Pitești is being 
implemented to support viable business ideas and to 
help small businesses to go through the critical stages 
inherent in the beginning of activity and to develop in 
a competitive market. The incubator is an important 
lever for launching local entrepreneurial initiatives 
that can have a significant impact on the region's 
economy. 

The services offered to the incubated companies 
will take into account the current context of 
digitalization in all economic sectors: 

- services offered to potential beneficiaries during 
the pre-incubation period - for a maximum period of 6 
months; 

- incubation services - for an incubation cycle of 
maximum 3 years; 

- services as a business accelerator. 

Cuvinte cheie: Incubator de afaceri, IMM-uri Start-Up Keywords: bussiness incubator, Start-Up SMEs 
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; 10.00-14.00; Mioveni  Centrul Cultural Educativ 

RI ÎN PLEN 
Sala A 

 
1.  

Marilena STOICA, Delia Alexandra PRISECARU, Gina Florica STOICA, Nicoleta CRIȘAN 
Universitatea POLITEHNICA din București 

Design de Produs în Programul European Project 
Semester Bazat pe Cooperare Universitate- Mediu 

Industrial 

Product Design in European Project Semester Based 
on the Cooperation Between University And 

Industrial Partners 

European Project Semester  cuprinde cursuri 
orientate către proiecte stabilite de către Universitate și 
partenerii industriali. Pe parcursul celor 7 ani, au fost 
implicați mai mulți parteneri industriali, cum ar fi Metric 
Production, RURIS Craiova, Comoti, Biology Institute, 
care au coordonat echipe de 4-6 studenți. Unul dintre 
cei mai activi parteneri este INCAS (Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli”)  
fiind foarte activ la nivelul politicilor europene pentru 
cercetare dezvoltare. 

EPS embraces courses and a project-based 
learning as prescribed by the university`s industrial 
partners and research institutes. In the course of 7 
years, many industrial partners such as Metric 
Production, RURIS Craiova, Comoti, Biology Institute, 
have been involved in coordinating teams of 4 or 6 
students. One of the most active partner is INCAS - the 
National Institute for Aerospace Research "Elie 
Carafoli", acting as a major player in EU policy for R&D. 

Cuvinte cheie: Inginerie inovativă, proiectare, aplicații 
în inginerie 

Keywords: Innovative engineering, design thinking, 
application in engineering 

 
2.  

ANANIA Dorel, Conf.dr.ing., Universitatea POLITEHNICA din București 
TOTU Adrian – Director MAZAROM SRL București 
ZAPCIU Miron – Prof.dr.ing., Universitatea POLITEHNICA din București 
GOGU Cosmin – Ing., MAZAROM SRL București 

Tehnologii inovative in concepția nanosateliților Innovative technologies in nanosatellite design 

Lucrarea de fata își propune sa prezinte direcții de 
cercetare si dezvoltare a tehnologiilor inovative pentru 
prelucrarea și testarea materialelor avansate din 
domeniul aerospațial specifice concepției si fabricației 
nanosatelitilor. Studiile se vor realiza in cadrul 
proiectului POC - Tehnologii inovative pentru 
prelucrarea și testarea materialelor avansate din 
domeniul aerospațial. Unul din obiectivele cercetărilor 
consta in concepția si fabricația unui prototip de 
nanosatelit complet nou si elaborarea tehnologiilor de 
fabricație optime din materiale metalice compozite. 

This paper proposes to present directions for 
research and development of innovative technologies 
for the machining and testing of advanced aerospace 
materials specific to the design and manufacture of 
nanosatellites. The studies will be carried out within 
the POC project” Innovative Technologies for the 
machining and testing of advanced materials in the 
aerospace field”. One of the objectives of the research 
was to design and manufacture a completely new 
nanosatellite prototype and to develop the optimal 
manufacturing technologies from composite materials 
based on metals. 

Cuvinte cheie: proiectarea nanosateliților, materiale și 
tehnologii 

Keywords: nanosatellites design, materials and 
technologies 

 
3.  

BURDUCEA Sorin – doctorand UPB, inginer Siemens România 
ZAPCIU Miron – Prof. dr. ing,, Universitatea Politehnica din București; INCERTRANS S.A. 

Ghidaj linear economic cu robustete si precizie ridicate 
Economical high robustness and precision linear 

guide 

Lucrarea descrie un sistem mecanic inovator 
destinat generarii unei miscari rectilinii de precizie 
capabil sa functioneze in mediu puternic contaminat cu 
particule fine de praf si pulberi. 

This work describes an innovative mechanical 
system used to generate precision rectiliniar motion in 
heavily air borne particle contaminated environments. 

Cuvinte cheie: Ghidaj linear, mentenanță zero, precizie Keywords: Linear guide,  maintenance free, precision 
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4.  

Djouambi Nahla - May 8th 1945 University-Guelma-Algeria 
Pr. Mohamed Athmane Yallese; Pr. Tarek Mabrouki; Khaoula Safi; Haoues Sabrina 

Optimizarea parametrilor de așchiere la fabricarea 
polimerului (POM-C) utilizând algoritmul MOGWO 

Optimization of cutting parameters during machining 
of the polymer (POM C) using the MOGWO algorithm 

Scopul producătorilor de astăzi este de a reduce 
costurile operațiilor de prelucrare pe cât posibil prin 
reducerea consumului de energie și creșterea 
productivității, asigurând în același timp o stare bună a 
suprafeței. În această lucrare a fost realizat un studiu 
experimental și de optimizare pentru a evalua efectul 
parametrilor de așchiere; raza vârfului sculei (r), viteza 
de așchiere (Vc), viteza de avans (f) și adâncimea de 
așchiere (ap) pentru următorii indicatori de 
performanță: energia (Ec), forța de așchiere (Fz) și 
rugozitatea suprafeței (Ra). Prelucrarea a fost efectuată 
pe specimene POM C (GF25) armate cu fibre de sticlă 
polimer de polioximetilen folosind o sculă cu carbură 
conform Taguchi (L32). Se aplică metodologia suprafeței 
de răspuns (RSM) pentru a oferi modele matematice 
care reflectă evoluția (Ec, Fz și Ra) și modelele vor fi 
utilizate pentru a realiza o optimizare multi-obiectiv prin 
exploatarea Multi-Objective Grey Wolf Optimizer 
( GWO). Obiectivul dorit este de a minimiza (Ec, Fz și Ra). 

The goal of manufacturers today is to lower the 
costs of machining operations as much as possible by 
reducing energy consumption and increasing 
productivity while ensuring good surface condition. In 
this work, an experimental and optimization study was 
carried out in order to assess the effect of cutting 
parameters; tool nose radius (r), cutting speed (Vc), 
feed rate (f) and depth of cut (ap) on performance 
indicators, namely: cutting energy (Ec), cutting force 
(Fz), and surface roughness (Ra). Machining has been 
done on Polyoxymethylene polymer glass fibre 
reinforced POM C (GF25) specimens using a carbide-
cutting tool according to the Taguchi design (L32). The 
study released by applying the methodology of 
response surface (RSM) to provide mathematical 
models reflecting the evolution of (Ec, Fz and Ra) and 
the models will be used to achieve a multi-objective 
optimization by exploiting Multi-Objective Grey Wolf 
Optimizer (GWO). The desired objective is to 
minimizing (Ec, Fz and Ra). 

Cuvinte cheie: Fabricație, Polimer, POM-C, RSM, 
metodologia Taguchi 

Keywords: Machining, Polymer, POM C, RSM, Taguchi 

 
5.  

Dr. Gasmi Boutheyna - Mechanics and Structures Research Laboratory (LMS), May 8th 1945 University-Guelma-
Algeria 
Pr. Mohamed Athmane Yallese; Dr. Bouchrit Sebti; Dr. Belhadi Salim; Dr. Chihaoui Salim; Pr. Mabrouki Tarek 

Optimizarea rugozității suprafeței, a forței de așchiere 
și a ratei de îndepărtare a materialului în timpul 

prelucrării uscate a materialului EN-GJL350 pe baza 
abordărilor Taguchi și TOPSIS 

Optimization of surface roughness, cutting force and 
material removed rate during dry machining of cast 

iron EN-GJL350 based on Taguchi and TOPSIS 
approaches 

În această lucrare, a fost realizat un studiu 
experimental pentru optimizarea parametrilor de 
așchiere în timpul strunjirii uscate a fontei EN-GJL350 cu 
patru materiale de tăiere (CBN 7050, ceramică mixtă 
6050, ceramică albă 620 și nitrură de siliciu 1690), 
conform lui Taguchi. design L32. Optimizarea multi-
obiectiv a fost efectuată folosind metoda TOPSIS 
(Tehnica pentru ordinea preferințelor prin similitudine 
cu soluția ideală) bazată pe raportul semnal-zgomot 
(S/N) al lui Taguchi. Obiectivul este de a găsi un regim 
optim de așchiere care să satisfacă simultan reducerea 
la minimum a rugozității suprafeței (Ra), forța de 
așchiere (Fz) și maximizarea ratei de îndepărtare a 
materialului (MRR). 

In this work, an experimental study was carried 
out in order to optimize the cutting parameters during 
dry turning of cast iron EN-GJL350 by four cutting 
materials (CBN 7050, mixed ceramic 6050, white 
ceramic 620 and silicon nitride 1690), according to 
Taguchi design L32. Multi-objective optimization was 
performed using the TOPSIS (Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal Solution) method 
based on Taguchi's signal-noise (S/N) ratio. The 
objective is to find an optimal cutting regime that 
satisfies the minimization of surface roughness (Ra), 
the cutting force (Fz) and the maximization of material 
removal rate (MRR) simultaneously. 

Cuvinte cheie: Fabricație, fontă, rugozitatea suprafeței, 
Taguchi, TOPSIS 

Keywords: Machining, cast iron, Surface roughness,  
Taguchi, TOPSIS 
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6.  

Meknassi Raid Fekhreddine - University of Miskolc, Hungary 
Béres Gábor, Lukács Zsolt - University of Miskolc, Hungary 

Simularea distribuțiilor deformațiilor pentru încercarea 
plană la deformare prin tracțiune 

Simulation of strain distributions for plane strain 
tensile test 

Spre deosebire de tensiunea uniaxială, nu există 
geometrii standard pentru epruvetele de tensiune 
plană. Geometria specimenului de tensiune plană-la 
deformare trebuie să fie astfel încât specimenul supus 
tensiunii să cedeze cu contracție zero în direcția lățimii. 

În practică, este dificil să se garanteze o stare plană 
uniformă de deformare pe întreaga epruvetă de testare, 
(ε 2 = 0). De asemenea, din cauza stării de solicitare 
uniaxiale existentă pe marginile zonei calibrate a probei, 
este necesar să se utilizeze epruvete cu dimensiuni 
foarte precise pentru a obține o stare cât mai apropiată 
de deformarea plană. 

În această lucrare se cercetează efectul diferitelor 
geometrii asupra distribuțiilor câmpului de deformare 
din cauza încărcării la tracțiune în epruvete de 
deformare de diferite forme. Prin utilizarea unui 
software cu elemente finite ABAQUS, toate probele au 
avut o grosime uniformă de 1 mm. Pentru a obține 
rezultate mai generale, s-a luat în considerare patru 
opțiuni de proprietăți ale materialelor ca intrări pentru 
modelele cu elemente finite: DC04, DC01, DP600 și 
DP1000. 

Unlike uniaxial tension, standard geometries do 
not exist for plane strain tension specimens. The 
geometry of the plane-strain tension specimen should 
be such that the specimen subjected to tension should 
yield with zero contraction in the width direction.  

In practice, this is difficult to guarantee a uniform 
plane strain state over the entire test specimen, (ε 2 = 
0). Also, because of the uniaxial stress state existing on 
the edges of the gauge area of the sample, it is 
necessary to use test specimens with very careful and 
precise dimensions to achieve a condition as close as 
possible to plane strain.  

In this work we will investigate the effect of 
different geometries on the strain field distributions 
due to tensile loading in plane strain specimen of 
different shapes. By using a finite element software 
ABAQUS, all specimens had a uniform thickness of 1 
mm.  To obtain more general results, we considered 
four material properties choices as inputs for our finite 
element models: DC04, DC01, DP600 and DP1000. 

Cuvinte cheie:  Deformare plană, Tensiune uniaxială, 
Simulare, Deformări 

Keywords: Plane strain, Uniaxial tension, Simulation, 
Strains 

 
7.  

BĂLAN Emilia – Conf. Dr. ing., Universitatea Politehnica București 
TUDOR Alexandru – Asistent Dr. ing., Universitatea Politehnica București 
PENA Andra Elena – S.L. Dr. ing., Universitatea Politehnica București 

Stadiul actual privind materialele compozite inovative 
utilizate în construcția microsateliților 

A review on innovative composite materials used in 
the construction of microsatellites 

Industria spațială cunoaște un interes sporit pentru 
misiunile cu microsateliți, aceștia fiind utilizați frecvent 
în industria de apărare, în agricultură, business 
intelligence, în caz de dezastre, în comunicații. În lucrare 
sunt prezentate date recente din literatura de 
specialitate despre structura și proprietățile mecanice 
ale materialelor compozite în vederea stabilirii 
posibilităților de utilizare a acestora în construcția 
microsateliților, în contextul unei dezvoltări durabile a 
mediului înconjurător. Materialele compozite inovative 
trebuie să prezinte stabilitate dimensională în timpul 
expunerii la ciclurile termice din spațiu, grad de 
degazare redus, rezistență ridicată la microfisurare, 
radiații UV, oxigen atomic, iradiere cu protoni și la 
resturi orbitale. 

The space industry has a growing interest in 
microsatellite missions, which are frequently used in 
the defense industry, in agriculture, business 
intelligence, in case of disasters, in communications. 
The paper presents recent data from the literature on 
the structure and mechanical properties of composite 
materials in order to establish the possibilities of their 
use in the construction of microsatellites, in the 
context of a sustainable development of the 
environment. Innovative composites must have 
dimensional stability during exposure to thermal 
cycles in space, low degree of degassing, high 
resistance to microcracking, UV radiation, atomic 
oxygen, proton irradiation and orbital debris. 

Cuvinte cheie: microsateliți, materiale compozite, 
structură, proprietăți mecanice 

Keywords: microsatellites, composite materials, 
structure, mechanical properties 
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8.  

ANASTASIU Alexandru-Ioan - Student, Universitatea Politehnica București 
CRISTOIU Cozmin – Șef lucrări, Universitatea Politehnica București 
ANANIA Florea Dorel - Conferențiar, Universitatea Politehnica București 

Optimizarea programării controller-ului unui robot 
educațional cu 5 axe utilizând instrucțiuni de hardware 

ARM 

Educational 5 axis robot controller optimization using 
ARM hardware instructions 

Lucrarea de față prezintă o metodă de programare 
a controller-ului (Raspberry Pi) pentru un robot de tip 
braț articulat cu 5 grade de libertate. Se are în vedere 
optimizarea calculului de cinematică directă, pe baza 
metodei universale de calcul, utilizând algoritmi de 
înmulțire a matricilor prin instrucțiuni hardware. 
Avantajul principal este reducerea timpului de calcul, 
oferind robotului timp de reacție rapid.  

This paper presents a programming method of a 
Raspberry Pi controller for a 5-axis articulated arm 
robot. The goal is optimization of direct kinematics 
calculations, based on the  universal approach for 
direct kinematics method. Matrix multiplication is 
implemented using ARM hardware instructions. The 
main advantage of this method is lower computation 
time, which means faster robot response time. 

Cuvinte cheie: Robot, Programare, Instrucțiuni 
hardware  

Keywords: Robot, Programming, Hardware 
instruction 

 
9.  

ȘTEFAN Ana-Maria - Masterand, Universitatea Politehnica București 
ANANIA Florea Dorel – Conf.dr.ing. - Universitatea Politehnica București 

Analiza productivității fabricației în funcție de 
algoritmii de calcul în software CAM 

Analysis of manufacturing productivity according to 
computational algorithms in CAM software 

Lucrarea de față își propune să investigheze mediul 
virtual generat de software-ul CAM în vederea 
identificării posibilelor ineficiențe și erori care pot fi 
imbunătățite în continuare. Dezvoltarea unui program 
CAM durează mult timp și în mod normal este nevoie de 
mai multe iterații de-a lungul procesului, inclusiv teste 
reale pe mașină până la obținerea setărilor optime de 
mașinare. Productivitatea unei companii din domeniul 
prelucrărilor prin așchiere este influențată în mod direct 
atât de utilizarea corectă a software-ului cât și de 
capabilitatea acestuia. Setarea corectă a parametrilor 
de așchiere dar și alegerea adecvată a procesului de 
prelucrare vor pune bazele nu doar pentru un proces 
eficient și productiv dar vor asigura și îndeplinirea 
cerințelor în ceea ce privește calitatea suprafețelor și a 
pieselor finite.    

This paper aims to investigate the virtual 
environment generated by CAM software in order to 
identify possible inefficiencies and errors that can be 
further improved. Developing a CAM program takes a 
long time, and it usually takes several iterations 
throughout the process, including real machine tests 
to get the optimal machine settings. The productivity 
of a company from the field of machining is directly 
influenced by both the correct use of the software and 
its capability. The correct setting of the cutting 
parameters but also the appropriate choice of the 
processing process will lay the foundations not only for 
an efficient and productive process but will also ensure 
the fulfillment of the requirements regarding the 
quality of the surfaces and the finished parts. 

Cuvinte cheie: CAM, productivitate, analiza de 
traiectorii 

Keywords: Computer Aided Manufacturing, 
productivity, toolpath 
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10.  

PRISTAVU Constantin – inginer masterand 

Sisteme de supraveghere si control utilizate in 
managementul facilitatilor 

Supervision and control systems used in facility 
management 

Potrivit studiului, serviciile de securitate sunt 
solicitate în mod tradițional de companiile sau 
instituțiile private care necesită servicii de securitate. Pe 
de altă parte, apelul la aceste tipuri de companii este o 
consecință a neîncrederii publice față de autorități, în 
special poliție și justiție, corelată cu sentimentul general 
că, în cazul evenimentelor, sistemul poate fi manipulat 
dacă știi cum să investiți fonduri, resurse. 

În acest context, am decis să dedic acest document 
studiului, înțelegerii și proiectării sistemelor care 
asigură siguranța și securitatea oamenilor, proprietatea 
acestora și desfășurarea în siguranță a tuturor 
activităților asociate. 

According to the study, security services are 
traditionally requested by companies or private 
institutions that require security services. On the other 
hand, the appeal to these types of companies is a 
consequence of public distrust of the authorities, 
especially the police and the judiciary, coupled with 
the general feeling that, in the event of events, the 
system can be manipulated if you know how to invest 
funds, resources. 

In this context, I have decided to dedicate this 
document to the study, understanding and design of 
systems that ensure the safety and security of people, 
their property and the safe conduct of all associated 
activities. 

Cuvinte cheie: Risc, Evaluare, Securitate, Efracție, 
Incendiu 

Keywords: Risk, Assessment, Security, Intrusion, Fire 

 
11.  

BARBU George-Bogdan – Student masterand CMP, Universitatea Politehnica București 

Robotizarea și automatizarea unei linii de fabricație 
manuală 

Automation of a manual production line 

În cadrul lucrării sunt prezentate robotizarea și 
automatizarea unei linii de fabricație manuală, având ca 
scop final sistematizarea și compactarea unui întreg flux 
de fabricație într-un singur proces stabil și eficient, 
folosind cele mai noi tehnologii industriale. 

The study is performed based on the automation 
of a manual manufacturing line, with the ultimate goal 
of compacting and optimazing an entire 
manufacturing flow into a single stable and efficient 
process, using the latest industrial technologies. 

Cuvinte cheie: Automatizare, Roboți, Producție, Flux Keywords:  Automation, Robots, Production, Flow 

 
12.  

FLOREA Gheorghiță – Student masterand CMP, Universitatea Politehnica București 

Reorganizarea structurală a unui atelier de producţie 
pentru creşterea productivităţii 

Structural reorganization of a production workshop 
to increase productivity 

În prezenta lucrare, “Reorganizarea structurală a 
unui atelier de producţie pentru creşterea 
productivităţii” vom analiza structura organizaţională a 
sistemelor de producţie şi creşterea productivităţii 
muncii. 

În partea teoretică vom prezenta ce înseamnă 
structura organizaţională şi tipurile acesteia, ce sunt 
sistemele de producţie, care este rolul lor şi care sunt 
caracteristicile şi tipurile sistemelor de producţie. În 
final vom prezenta conceptele de bază privind 
managementul proiectelor. 

În partea practică a lucrării vom prezenta modul de 
reorganizare structurală a unui atelier de producţie din 
cadrul societăţii comerciale Euro Auto Plastic Systems 
SRL, în vederea creşterii productivităţii. 

In this paper, "Structural reorganization of a 
production workshop to increase productivity" we will 
analyze the organizational structure of production 
systems and increase labor productivity. 

In the theoretical part we will present what the 
organizational structure means and its types, what are 
the production systems, what is their role and what 
are the characteristics and types of production 
systems. Finally, we will present the basic concepts of 
project management. 

In the practical part of the paper we will present 
the structural reorganization of a production 
workshop within the company Euro Auto Plastic 
Systems, in order to increase productivity. 

Cuvinte cheie: Producție, productivitate, atelier, mașini 
injecție 

Keywords: Production, productivity, workshop, 
injection molding machines 
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1.  

BADEA Carla Ioana – Student masterand CMP, Universitatea Politehnica București 
ILIE Mihaela-Florentina - Student masterand CMP, Universitatea Politehnica București 
BĂLAN Emilia – Conf. dr. ing., Universitatea Politehnica București 

Proceduri pentru soluționarea neconformităților 
sistemelor de cablare auto 

Proceedings for solving non-conformities of car 
wiring systems 

În lucrare sunt prezentate proceduri pentru 
soluționarea neconformităţilor identificate la sistemele 
de cablare auto. Sunt stabilite cauzele rădăcină care 
conduc la apariția neconformităților în diferite posturi 
de lucru din fluxul de producție și se evidențiază 
procesul de proiectare și de utilizare a unui sistem Poka-
Yoke necesar pentru îmbunătățirea operației de 
asamblare a agrafelor la produsul ”Cablaj Planșă de Bord 
HJD”. De asemenea, acest sistem asigură scăderea 
riscului de apariție a pieselor neconforme și a efortului 
operatorului în efectuarea operației menționate. 
Sistemul Poka-Yoke se adaugă celorlalte mijloace de 
control al calității utilizate în companie. 

The paper presents some proceedings for solving 
non-conformities identified in car wiring systems. The 
root causes that lead to non-conformities in different 
workstations in the production flow are established 
and the process of designing and using a Poka-Yoke 
system needed to improve the assembly activities of 
the staples of the product "HJD Dashboard Wiring 
Systems" is highlighted. This system also ensures that 
the risk of non-conforming parts and the operator's 
effort in carrying out the activities is reduced. The 
Poka-Yoke system is in addition to the other means of 
quality control used in the company. 

Cuvinte cheie: neconformități, cablaj auto, Poka-Yoke, 
diagrama cauza-efect, metoda 5 De ce? 

Keywords: non-conformities, wiring system, Poka-
Yoke, cause-effect diagram, method 5 Why? 

 
2.  

STANCU Ileana-Adriana – Student masterand CMP, Universitatea POLITEHNICA din București 
CROITORU Sorin – Conf. dr. ing., Universitatea POLITEHNICA din București 

Studiul privind procesul tehnologic de asamblare a 
cablajului auto și îmbunătățirea postului de lucru 

Study on the technological process of assembling the 
car wiring and improving the workplace 

Obiectivul principal al acestei lucrări este de a 
evidenția importanța îmbunătățirii continue pentru a 
obține performanțe înalte, oferind o imagine a modului 
de dezvoltare, evoluție și gestionare a fluxului de 
producție, scoțând la lumină unele metode de creștere 
și îmbunătățire a eficienței producției în organizație. 

Lucrarea este structurată pe trei capitole, ultimul 
prezentând studiul de caz în care sunt evidențiate 
soluţiile propuse pentru îmbunătăţirea procesului 
tehnologic de montaj, parametrii de funcţionare a liniei 
de montaj, avantajele implementării de noi soluţii, 
soluţii de îmbunătăţire a fluxului de montaj. 

The main objective of this paper is to highlight the 
importance of continuous improvement to achieve 
high performance, providing an image of how to 
develop, evolve and manage the production flow, 
bringing to light some methods to increase and 
improve production efficiency in organization. 

The paper is structured in three chapters, the last 
one presenting the case study in which the proposed 
solutions for improving the technological assembly 
process, the operating parameters of the assembly 
line, the advantages of implementing new solutions, 
solutions for improving the assembly flow are 
highlighted. 

Cuvinte cheie: proces tehnologic de asamblare; cablaj 
auto; îmbunătăţirea postului de lucru 

Keywords: technological assembly process; car wiring; 
improving the workplace 
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3.  

STANCU Veronica Cristiana – Student masterand CMP, Universitatea Politehnica București 
DUȚU Cristian - Student masterand CMP, Universitatea Politehnica București 
PENA Andra Elena – S.L. dr. ing., Universitatea Politehnica București 

Implementarea vehiculelor ghidate automat în fluxul 
operațional de producție 

Implementation of automatically guided vehicles in 
the operational production flow 

Lucrarea de față este bazată pe implementarea, 
realizarea și testarea vehiculului cu ghidare automată 
(AGV) în cadrul Uzinei Vehicule DACIA. Un AGV cu sistem 
de transfer este un vehicul ghidat automat care are un 
rol de a efectua mișcări de alimentare, transport și 
transfer în cadrul unui flux logistic, într-o întreprindere 
cu activități de producție.  

Acestea sunt întâlnite în industrie atât la începutul 
cât și la sfârșitul unui flux logistic automatizat. AGV-urile 
sunt necesare pentru a micșora atât timpul cât și costul 
de producție determinând fluxuri de material 
inteligente și eficiente pentru o intralogistica orientată 
către viitor. 

The present work is based on the implementation, 
realization and testing of the vehicle with automatic 
guidance (AGV) within the DACIA Vehicle Plant. An 
AGV with transfer system is an automatically guided 
vehicle that has a role of performing power, transport 
and transfer movements within a logistics flow, in an 
enterprise with production activities. 

They are found in the industry both at the 
beginning and at the end of an automated logistics 
flow. AGVs are needed to decrease both the time and 
cost of production by causing intelligent and efficient 
material flows for a future-oriented intralogistics. 

Cuvinte cheie: vehicul ghidat automat, eficiența, 
transport, productivitate 

Keywords: AGV, efficiency, transport, productivity 

 
4.  

GĂVAN Georgiana-Valentina – Studentă masterat CMP, Universitatea Politehnica București 

Performanțele motoarelor diesel și utilizarea de 
combustibili alternativi 

Diesel engine performance and the use of alternative 
fuels 

Această lucrare prezintă un nou concept privind 
combustibilii. Rezervele mondiale de resurse fosile sunt 
în scădere, așa că se caută alternative pe termen lung și 
cu impact redus iar cantitatile mari de gaze poluante pot 
fi reduse semnificativ prin folosirea combustibililor 
alternativi   

În lucrare am specificat alternative pentru 
înlocuirea motorinei și impactul acestora asupra 
motorului prin compresie. 

This paper presents a new concept regarding fuels. 
The world's reserves of fossil resources are declining, 
so long-term and low-impact alternatives are being 
sought and large amounts of polluting gases can be 
significantly reduced by using alternative fuels.  

In the paper we specified alternatives for diesel 
replacement and their impact on the engine by 
compression. 

Cuvinte cheie: Diesel, Performante, Combustibili 
alternativi 

Keywords: Diesel, High Performance, Alternative 
Fuels 

 
5.  

IORDACHE Ionuț-Adrian – Student masterat CMP, Universitatea Politehnica București 

Procese ce stau la baza realizării pieselor de 
configurație complexă 

Processes underlying the realization of parts of 
complex configuration 

Procesul tehnologic reprezintă ansamblul de 
operații mecanice, fizice, chimice, care prin acțiune 
simultană sau succesivă transformă materiile prime în 
bunuri. Un proces este un ansamblu de activități 
corelate sau în interacțiune, care transformă elemente 
de intrare în elemente de ieșire. 

Lucrarea detaliază procesele prin intermediul 
cărora se realizează piesele cu configurație complexă 
din industria auto. 

The technological process represents the set of 
mechanical, physical, chemical operations, which by 
simultaneous or successive action transform the raw 
materials into goods. A process is a set of related or 
interacting activities that transform input elements 
into output elements. 

The paper details the processes by which parts 
with complex configuration in the automotive industry 
are made. 

Cuvinte cheie: Procese de fabricație, piese cu 
configurație complexă 

Keywords: Manufacturing processes, parts with 
complex configuration 
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6.  

POPESCU Aurelia-Paulina – Studentă masterat CMP, Universitatea Politehnica București 

Analiza procesului amonte pentru testarea motoarelor 
auto 

The analysis of process imputs for testing car engines 

Trăim într-o lume în care deplasarea sustenabilă 
înseamnă provocare pentru ca s-a ajuns la un nivel la 
care trebuie să fim responsabili, să anticipam ceea ce 
face rău omului si mediului ambiant cand folosim 
autovehiculele. Ce înseamnă sustenabil în auto ? Să nu 
poluăm, să consumăm cât mai puțin, să menținem 
performanțele mașinilor. Pentru aceasta există proiecte 
de testere a motoarelor. Lucrarea de față vă prezintă o 
analiză a procesului de testare motoare în Dacia Renault 
Romania. 

Lucrare conține: introducere, stadiul actual al 
testării, tipuri de teste, analiză swot a procesului, analiza 
pieței și a concurenței și evoluția lor, precum și o 
propunere de îmbunatatire prin implementarea unui 
banc de testare motoare hibride. 

We live in a world where sustainable travel is a 
challenge, because we have reached a level where we 
have to be responsible, anticipate what is not good for 
peoples and the environment when we use vehicles. 
What does sustainable transoportations  mean? Let's 
not pollute, let's consume as little as possible, let's 
maintain the performance of the cars. This is the 
reason why the projects of testing engines exists . This 
paper presents an analysis of the engine testing 
process in Dacia Renault Romania. 

This thesis contains an introduction, the current 
state of testing, types of tests, swot analysis of the 
process, analysis of the marketand the competition 
with  their evolution, as well as a proposal for 
improvement by implementing a hybrid engine test 
bench. 

Cuvinte cheie: testare motor, poluare, performanță Keywords: engine test, pollution, performance 

 
7.  

BRĂTIANU Andreea – Student, Universitatea Politehnica București 

Influența îmbunătățirii procesului de asamblare asupra 
organizării și funcționării unei linii de producție 

The influence of improving the assembly process on 
the organization and operation of product line 

Aceastǎ temǎ urmǎrește ȋmbunǎtǎțirea procesului 
de producție al evaporatoarelor, prin aplicarea 
metodelor de ȋmbunǎtǎțire specifice ȋn vederea 
sincronizării locurilor de muncă și creșterea 
productivitǎții. Studiul pune accent pe analizarea 
procesului de asambare și pe implementarea metodelor 
de analiză și ȋmbunǎtǎțire ale acestuia. 

Pentru a putea ȋmbunǎtǎți procesul a fost nevoie ca 
ȋntreaga linie de asamblare a evaporatorului sǎ fie 
analizatǎ. Am realizat analiza activităților și în special 
duratelor acestora pentru a putea pune ȋn evidențǎ 
posturile blocante. 

This theme aims to improve the production 
process of evaporators, by applying specific 
improvement methods in order to synchronize jobs 
and increase productivity. The study focuses on the 
analysis of the assembly process and the 
implementation of its methods of analysis and 
improvement. 

In order to improve the process it was necessary 
to analyze the entire assembly line of the evaporator. 
We performed the analysis of the activities and 
especially their durations in order to highlight the 
blocking positions. 

Cuvinte cheie: Îmbunătățirea procesului, proces de 
asamblare, linie de producție, proces tehnologic 

Keywords: Process improvement, assembly process, 
production line, technological process 
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8.  

STANCA (Ivănoiu) Mihaela-Claudia - Masterand, Universitatea Politehnica București 
ZAPCIU Miron – Prof. Dr. ing., Universitatea Politehnica București 

Proiectarea proceselor tehnologice de fabricare a 
pieselor prin presare la rece 

Design of technological processes for manufacturing 
parts by cold pressing 

Pentru îmbunătăţirea industriei se introduc zi de zi 
noi metode de optimizare a:  

• procesului de presare 
• procesului de proiectare 
• procesului de fabricare a sculelor 
Pentru optimizarea procesului de proiectare, la ora 

actuală se utilizează pe scară largă instrumentele 
asistate de calculator (CAD/CAE), ce contribuie la 
scurtarea ciclului de proiectare a produselor. 

Obiectivele temei fac referire la dezvoltarea unui 
nou produs denumit ,,sârmă de legătură’’ şi lansarea în 
producţia de serie în bune condiţii.  

Prezenta lucrare prin tematică, modul de abordare 
şi rezolvare a problemelor clarifică o serie de aspecte 
privind lansarea în producţia de serie a reperului ,,Sârmă 
de legătură’’ 

In order to improve the industry, new optimization 
methods are introduced every day: 

• pressing process 
• design process 
• tool manufacturing process 
In order to optimize the design process, computer-

aided tools (CAD / CAE) are currently widely used, 
which help to shorten the product design cycle. 

The objectives of the theme refer to the 
development of a new product called " Link Wire " and 
the launch in series production in good conditions. 

This paper on the subject, how to approach and 
solve problems clarifies a number of issues regarding 
the launch in series production of the "Link Wire" 
benchmark. 

Cuvinte cheie: Proiectare, Proces tehnologic, 
Fabricarea pieselor, Presare la rece 

Keywords: CAD, Technological process, Parts 
manufacturing, Cold pressing 

 
9.  

UDRESCU Valeriu-George - Masterand, Universitatea Politehnica București 

Îmbunătățirea performanțelor unei linii de asamblare 
a sistemului de climatizare auto  

Improving the performance of an assembly line of the 
car air conditioning system 

Studiul are ca tematică îmbunătățirea unei linii de 
asamblare, constând mai întâi în analiza inițială a 
acesteia și ulterior în aplicarea unor soluții de 
imbunătățire și dezvoltare a liniei prin reorganizare 
spațială. 

The study consists on the improvement of an 
assembly line, consisting first in its initial analysis and 
later in the application of solutions for the 
improvement and development of the line through 
spatial reorganization. 

Cuvinte cheie: Linie de asamblare, Depozit, Proces, 
Producție 

Keywords: Assembly line, Warehouse, Process , 
Production 
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10.  

BĂLAN Elena-Loredana - Student, Universitatea Politehnica București 

Îmbunătățirea unui proces de injecție mase plastice 
prin utilizarea unui sistem de gestionare eficientă a 

producției 

Improvement of a plastics injection process by using 
a Manufacturing Execution System 

In contextul actual, schimbările bruște și oscilațiile 
comenzilor, nesiguranța în procesul de aprovizionare al 
componentelor și materiei prime, toate companiile sunt 
în permanentă căutare de soluții și instrumente care să 
ajute la creșterea productivității și eficientizarea 
procesului de producție. 

Lucrarea descrie modul de eficientizare a unui 
proces de injectie mase plastice prin implementarea 
unui Sistem de Gestionare Eficientă a Producției (MES), 
care folosește informații on-line pentru a gestiona 
resursele curente de producție: oameni, echipamente și 
timp. 

Sistemele MES oferă o serie de beneficii pe termen 
lung și scurt, precum și beneficii strategice și tactice, 
inclusiv timp redus, volume de productie mai mari, 
randamente îmbunătățite, costuri de operare mai mici, 
conformitate sporită. 

In the current context, sudden changes and 
fluctuations in orders, insecurity in the supply of 
components and raw materials, all companies are 
constantly looking for solutions and tools to help 
increase productivity and improve the production 
process. 

The paper describes how to streamline a plastics 
injection process by implementing the MES 
(Manufacturing Execution System) which uses online 
information to manage the current application of 
production resources: people, equipment and time. 

MES Systems offer a number of long-term and 
short-term benefits, as well as strategic and tactical 
benefits, including reduced time, higher production 
volumes, improved yields, lower operating costs, 
increased compliance. 

Cuvinte cheie: produse din mase plastice; 
îmbunătățire; proces de injecție; MES; ERP. 

Keywords: plastic products; improvement; injection 
process; MES (Manufacturing Execution System); ERP 
(Enterprise Resource Planning). 
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Studiul privind procesul de fabricație a barei 
longitudinale pentru pavilion automobile 

Study regarding the manufacturing process of the 
autovehicles roof bars 

Procesul de inovare reprezintă principalul factor ce 
contribuie la dezvoltarea durabilă a oricarei industrii.  

Industria auto este una dintre industriile puternic  
„afectate” de acest proces al inovarii continue. Dat fiind 
faptul că există o gamă largă de producători de 
autoturisme și de o gamă variată de modele de 
autoturisme competiția este una acerbă și, deci, pentru 
a putea rezista aceștia apelează la inovare.  

O astfel de inovare o reprezintă barele longitudinale 
de pavilion, acestea evoluând de la banalul portbagaj de 
pavilion, la bare fixe de pavilion, sau barele 
longitudinale, pentru ca, in prezent, să devină bare 
longitudinale modulare de pavilion. Aceste bare putând 
fi „modelate” în funcție de încărcătura ce urmează a fi 
transportată pe pavilionul autovehiculului. 

The innovation process it’s the main contributing 
factor in a sustainable development of any industry. 

One of the most affected industries, by this 
innovation process, is the auto industry. Due to the 
fact that is one of the most competitive industries, 
many car producers any a very different range of cars, 
it has to resort to innovation. 

The roof bars it is one of the innovations. They 
have evolved from the ordinary roof trunk, to fixed 
roof bars or the longitudinal roof bars, to modular 
longitudinal roof bars. Last of them giving the 
possibility of being “modeled” depending on the cargo 
that it has to be transported on roof of the car. 

Cuvinte cheie: Bare longitudinale modulare, pavilion 
automobil 

Keywords: Modular longitudinal bars, roof bars 
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Analiza unor indicatori de performanță specifici unui 
centru logistic în vederea creșterii eficienței proceselor 

Analysis of specific performance indicators of 
logistics center in order to increase process efficiency 

Lanţul logistic sau de aprovizionare se referă la un 
ansamblu de întreprinderi, clienţi şi furnizori şi 
presupune toate operaţiunile succesive pe care acesta 
trebuie să le întreprindă pentru fluxul intern de 
produse: achiziţii, prelucrare, depozitare, manipulare, 
transport. 

Indicatorii cheie de performanţă ajută la 
cuantificarea realizării unui rezultat, oferind vizibilitate 
în raport cu performanţa indivizilor, echipelor, 
departamentelor şi organizaţiilor, permiţând factorilor 
de decizie să ia măsuri în vederea realizării obiectivelor 
dorite. 

The logistics or supply chain refers to a set of 
enterprises, customers and suppliers and involves all 
the successive operations that it must undertake for 
the internal flow of products: procurement, 
processing, storage, handling, transportation. 

Key performance indicators help quantify the 
achievement of an outcome, providing visibility into 
the performance of individuals, teams, departments, 
and organizations, enabling decision makers to take 
action to achieve their desired goals. Usually, success 
means making progress in line with the company's 
goals. 

Cuvinte cheie: Logistică, costuri, indicatori cheie de 
performanță 
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Implementarea sistemelor inteligente de transport 
utilizate în logistică 

Implementation of intelligent transport systems used 
in logistics 

În această lucrare sunt prezentate noțiuni de 
logistică. Pentru a răspunde nevoilor activităților de 
transport, companiile trebuie să implementeze un 
sistem logistic eficient. În urma informațiilor culese, în 
acest studiu am menționat procesele folosite de tot mai 
multe companii din domeniul transporturilor precum și 
tipurile de transport utilizate în interiorul companiilor. 

Aceste sisteme inteligente asigură o eficiență mult 
mai ridicată și elimină erorile produse de resursa 
umană. 

In this paper are presented notions of logistics. To 
meet the needs of transport activities, companies 
must implement an efficient logistics system. 
Following the information gathered, in this study we 
mentioned the processes used by more and more 
companies in the field of transport as well as the types 
of transport used inside the companies. 

These intelligent systems ensure much higher 
efficiency and eliminate errors caused by human 
resources. 

Cuvinte cheie: Logistica, subsisteme interconectate, 
sistem de transport inteligent 
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Gestionarea calitatii productiei prin metoda Poka-Yoke 
Production quality management through the Poka-

Yoke method 

Poka-Yoke este un proces de asigurare a calității 
introdus de inginerul japonez Shigeo Shingo. 

Scopul “Poka-Yoke” este de a dezvolta procese 
pentru a reduce defectele prin evitarea sau corectarea 
(proiectarea pentru a afișa alerte sau mesaje de 
avertizare către utilizator) greșelile în fazele timpurii de 
proiectare și dezvoltare. Această tehnică este utilizată 
mai ales în industriile producătoare, dar acum această 
tehnică eficientă este adaptată și proceselor de 
dezvoltare software. 

Poka-Yoke is a quality assurance process 
introduced by Japanese engineer Shigeo Shingo. 

The purpose of “Poka-Yoke” is to develop 
processes to reduce defects by avoiding or correcting 
(design to display alerts or warning messages to the 
user) mistakes in the early stages of design and 
development. This technique is mainly used in 
manufacturing industries, but now this efficient 
technique is also adapted to software development 
processes. 

Cuvinte cheie: conformitate, calitate, defecte Keywords: conformity, quality, defects 
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Îmbunătățirea procesului de realizare a sudurilor cu 
ultrasunete utilizat în cablajul auto 

Improving the ultrasonic welding process used in car 
wiring 

Sudarea cu ultrasunete, cunoscută și sub numele de 
lipire cu ultrasunete este un proces în care undele 
sonore de înaltă frecvență (cu ultrasunete) sunt aplicate 
pe două sau mai multe piese care sunt ținute sub 
presiune pentru a le contopi într-o singură bucată. 

Sistemele moderne de sudare cu ultrasunete sunt 
utilizate pe scară largă în următoarele industrii și sfere : 
industria automobilelor, inginerie electrică, producerea 
surselor de energie și a bateriilor, energie regenerabilă, 
medicament, camere de refrigerare (etanșare ermetică 
a tuburilor), industria aerospațială. 

Ultrasonic welding, also known as ultrasonic 
soldering, is a process in which where sound waves 
high frequency ( ultrasonic ) they are applied to two or 
more pieces which are held under pressure to merge 
into one piece. 

Modern ultrasonic welding systems are widely 
used in the following industries and fields: automotive 
industry, electrical engineering, production of energy 
sources and batteries, renewable energy, medicine, 
refrigeration chambers (hermetic sealing of tubes), 
aerospace industry. 

Cuvinte cheie: Sudura cu ultrasunete, cablaj auto Keywords: Ultrasonic welding, car wiring 

 


