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Anexa I.1.5.1 Prezentarea CRC&D-Auto 

 
CENTRUL REGIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MATERIALE, 

PRODUSE ŞI PROCESE INOVATOARE DESTINATE INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE 

(CRC&D-AUTO) 

 

1. Prezentare 

Centrul Regional de Cercetare - Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare 

destinate industriei de Automobile (CRC&D-Auto) a fost înființat în anul 2016, ca rezultat al 

finalizării proiectului POSCCE Axa II Operaţiunea 2.2.1-2013-1 (etapa nr. 4) ID nr. 1947/cod 

SMIS - CSNR 48763 finanțat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prin 

contractul nr. 675/09.04.2015.  

CRC&D-Auto este o entitate autonomă în cadrul Universității din Pitești, cu Regulament de 

organizare și funcționare și Stat de funcții proprii, aprobate de Senatul Universității, condus de un 

Director aflat în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare. Sediul 

CRC&D-Auto este situat în Str. Doaga, nr.11, Corp A, parter, 110440-Pitești, Argeș. 

 

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de Cercetare – Dezvoltare – Inovare 

CRC&D-Auto este un centru de cercetare de excelenţă, în care se defăşoară activităţi de 

cercetare inter- şi multi-disciplinare de înaltă competitivitate, pe baza unui Plan intern de cercetare-

dezvoltare-inovare (PICDI), elaborat de către Directorul de centru împreună cu Responsabilii 

direcţiilor de cercetare. Activitățile desfășurate în cadrul acestui centru se încadrează în logica 

prezentată în figura de mai jos. Așadar, unul dintre obiectivele centrului este și transferul 

tehnologic. 

 
Alături de activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurate pe baza PICDI, în cadrul 

CRC&D-AUTO se mai desfășoară activități de cercetare temporare (stagii de cercetare) ale cadrelor 

didactice, studenților masteranzi şi doctoranzi sau altor persoane interesate din afara Universității, 

pe baza unei solicitări de acces la infrastructură (formular disponibil la adresa 

https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/centrul-regional-crcd). 

https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/centrul-regional-crcd
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Activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul CRC&D-Auto se desfășoară în mai 

multe laboratoare de cercetare: Laboratorul de Materiale Avansate (sălile A007, A010 şi A113), 

Laboratorul de Motoare Termice (corp E și sala A018), Laboratorul de Combustibili (sala A011), 

Laboratorul de Testare a Bateriilor (sala A013), Laboratorul de Automobile Inteligente (sala A012), 

Laboratorul de Concepţia şi dezvoltarea produselor (sala T 103), Laboratorul de Fabricaţie (sala 

A016), Laboratorul de Modelare-simulare & întreprindere simulată (sala I 107) şi Laboratorul de 

Ingineria sistemelor de producţie & Lean Manufacturing (sala I 123). 

 

3. Domenii de cercetare inteligentă şi direcţii de cercetare specifice 

Programele de cercetare ale CRC&D-Auto sunt dezvoltate în următoarele domenii de 

specializare inteligentă: bioeconomia, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nanotehnologii şi 

materiale avansate, dar pot fi desfăşurate activităţi de CDI și din domeniul de prioritate publică 

sănătate sau din domeniul tehnologii noi şi emergente. 

Direcţiile de cercetare speficice CRC&D-Auto sunt: (1) Știința și tehnologia materialelor 

avansate, (2) Dezvoltarea automobilului şi (3) Fabricație și fluxuri de fabricație. 

 

4. Infrastructură relevantă  

Dotarea inițială cu echipamente de cercetare și mobilier a CRC&D-Auto a fost asigurată 

prin proiectul POSCCE ID nr. 1947/cod SMIS - CSNR 48763. Ulterior, această infrastructură a fost 

completată cu cea a laboratoarelor de cercetare care s-au afiliat la acest centru şi cu cea 

achiziţionată în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică. 

Echipamentele disponibile la nivelul CRC&D-Auto permit abordarea inter- și multi-

disciplinară a temelor de cercetare stabilite anual prin PICDI al acestei structuri. O descriere 

sintetică a echipamentelor de cercetare relevante este disponibilă le site-ul 

https://erris.gov.ro/CENTRUL-REGIONAL-DE-CERCETAR.  

 

L1. Laboratorul materiale avansate - LMA 

LMA este format din patru laboratoare: laboratorul de microscopie electronică,  laboratorul de 

microscopie optică, laboratorul de caracterizare cu radiații X și laboratorul de procesare a plantelor, 

descrise sintetic în cele ce urmează. 

L1.1. Laboratorul de microscopie electronică 

Laboratorul este dotat cu două sisteme de microscopie electronică și cu toate echipamentele 

necesare pregătirii probelor pentru investigații în domenii din cele mai diverse (știința materialelor, 

biologie, criminalistică, mineralogie, nanomateriale etc.).  

Microscopul electronic de înaltă rezoluție (SEM și STEM) Hitachi SU8230 (sursă de electroni de tip 

Cold Field Emission) cu cameră de preparare criogenică a probelor și suport de probe pentru 

investigații la temperaturi joase (pana la -190°C), permite analize la temperatura ambiantă în 

modurile de scanare cu reflexie (SEM) și scanare cu transmisie (STEM) dar și la temperaturi 

criogenice în modul SEM. 

 

https://erris.gov.ro/CENTRUL-REGIONAL-DE-CERCETAR
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Microscopul este dotat cu detectori specializați pentru electroni secundari, electroni retro-

împrăștiați, electroni transmiși dar și cu detector EDS pentru analize prin spectrometrie de 

fluorescență de radiații X cu dispersie după energie. Tipurile de probe investigate sunt: 

nanomateriale (nanopulberi, nanotuburi, grafene, filme subțiri), eșantioane biologice (cryo SEM), 

sisteme disperse (cryo SEM pe soluții, emulsii, geluri, creme). Prepararea probelor biologice se 

poate realiza în camera criogenică aQuilo (fracturare la temperaturi joase pentru analize în secțiune, 

metalizare sau liofilizare pentru îndepărtarea apei din țesuturi) sau cu ajutorul sistemului de 

ultramicrotomie Leica EM UC7, pentru investigații prin transmisie. 

 

 
 

Îndepartarea hidrocarburilor de pe suprafața probelor se realizează cu sistemul de curățare ZONE 

SEM Cleaner. 

 

   
 

Microscopul Electronic cu Scanare Hitachi SU 5000 (sursa de electroni de tip Field Emission 

Schottky) este configurat ca un sistem analitic, performant, care permite analize la temperatura 

ambianta și la temperaturi joase (-250C) pe probe mari (200 mm diametru și 60 mm înălțime), la vid 

înaintat dar și la presiuni variabile (10-300 MPa). Sunt posibile analize imagistice de înaltă rezoluție 

dar și determinări analitice calitative și cantitative prin spectrometrie de fluorescență de radiații X 

cu dispersie după energie (EDS) dar și cu dispersie după lungimea de undă (WDS). De asemenea 

detectorul EBSD (Electron Backscatter Diffraction) facilitează caracterizarea microstructurală a 

materialelor investigate în ceea ce privește: orientarea cristalină, dimensiuni de grăunți, textura 

globală și locală, fracții recristalizate sau deformate, analiza substructurii, analiza tensiunilor/stress, 

caracterizarea granițelor de grăunți, distribuția granițelor CSL (Coincident Site Lattice), Slip 

System Activity, identificare, distribuție și transformări de faze, analiza fracturii. 
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Imagistica de înalta rezoluție a probelor delicate sau sensibile la fasciculul de electroni este posibilă 

prin funcția de decelerare a fasciculului, cu energii mici chiar și până la 100eV. Rezoluția în 

electroni secundari de doar 2nm la 1kV este foarte ușor de obținut. Pot fi observate specimene ne-

conductoare si chiar umede sau uleioase in modul VP-SEM (presiune variabila in camera). Cu doar 

un click de mouse, camera se presurizează între 10 și 300Pa.  

Prepararea probelor prin secționare transversală și polisare cu fascicul de ioni se poate realiza pe 

sistemul Ion Milling IM4000Plus disponibil în laborator. 

 

 
 

Tipurile de probe investigate sunt: metale, semiconductori, polimeri, materiale ceramice, materiale 

compozite, probe mineralogice, soluri etc. Datorită sistemului de detectori este posibilă analiza în 

urme. 

 

L1.2. Laboratorul de microscopie optică 

Laboratorul este dotat cu un lanț de pregătire a probelor metalografie (mașină de debitat probe, 

echipament sub vid de înglobare a probelor, mașină de șlefuit cu două platane, sistem de 

electropolizare), un microscop metalografic Olympus BX 51M (investigații în câmp luminos, câmp 

întunecat și lumină polarizată), un stereo microscop, un microdurimetru Vickers și un microscop 

optic în transmisie (investigații în câmp luminos, câmp întunecat, fluorescență, DIC și contrast de 

fază).  

Poly'Vac 

Sistem de înglobare sub vid. Asigura o impregnare îmbunătățită a rășinilor din materiale poroase. 

Cea mai bună utilizare este cu rășini epoxidice. Dispozitivul poate fi acționat manual sau programat 
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și controlat printr-un ecran tactil cu opțiuni pentru setarea timpului ciclului (cronometru de la un 

minut la câteva ore) și diferite niveluri de vid. Acesta este prevăzut cu un dozator de rășină. 

 

 
 

Mașină de tăiat MECATOME T260 

Mașină de tăiat manuală cu sistem de prindere vertical și orizontal. MECATOME T260 este o 

mașină de tăiat puternică și precisă, concepută pentru secționarea probelor de dimensiuni medii 

dintr-o mare varietate de materiale de duritate diferită. Oferă flexibilitate maximă, cu o masă de 

tăiere care permite prinderea probelor fie în plan vertical, fie în plan orizontal. În acest fel se poate 

adapta la toate formele probei 

  
 

Mașină de șlefuit cu două platane MINITECH 263 

Mașina de șlefuit cu două platane se utilizează la pregătirea probelor metalice care urmeaza a fi 

analizate. Aceasta este prevăzută cu un ecran tactil pentru a seta parametri de lucru precum viteza 

de rotație, debitul apei și timpul.  

 

 
 

Durimetru INOVATEST FALCON 500 

Sistemul de determinare al duritații oferă o bază tehnologică de vârf pentru testarea manuală, 

automată sau complet automatizată. Cu o gamă largă de configurații ale forței de testare FALCON 

500 poate fi completat cu opțiuni hardware complet integrate pentru a asigura o potrivire cu 

sarcinile speciale de testare. 
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L1.3. Laboratorul de caracterizare cu radiații X 

Acest laborator este destinat caracterizării morfo structurale a materialelor aflate în stare solidă 

(cristaline sau amorfe) sau lichidă (soluții, emulsii, geluri, creme) pe baza studiului interacțiunii 

radiațiilor X cu substanța. Echipamentele disponibile pentru aceste caracterizări sunt: difractometru 

de radiații X Rigaku ULTIMA IV, difractometru de radiații X specializat pentru determinarea 

tensiunilor reziduale pe microarii Rigaku AUTOMATE II, spectrometru de micro-fluorescență a 

radiațiilor X cu dispersie după energie SPECTRO MIDEX M și spectrometru de împrăștiere a 

radiațiilor X la unghiuri mici (SAXS) Bruker NANOSTAR. 

Spectrometrul de împrăștiere a radiațiilor X la unghiuri mici (SAXS) Bruker NANOSTAR, permite 

caracterizarea complexă a nanostructurilor cu dimensiuni cuprinse între 1 și 120 nm. Camera de 

analiză este configurată pentru măsurători în transmisie și reflexie, pe probe solide sau lichide și 

permite analize in situ pe sisteme nanostructurate dispersate în fază lichidă cu ajutorul unui sistem 

de pompe peristaltice.  

 
 

Suplimentar față de caracterizarea morfo structurală a nanostructurilor, sistemul permite realizarea 

de nanografii cu radiații X prin scanarea bidimensională a probelor (scanare 2D-SAXS) și obținerea 

de imagini cu structura microscopică a probei la scală micrometrică. Nanografiile relev 

neomogenități cum ar fi diferite compoziții chimice sau densități variabile ale probelor investigate. 

În acest fel, nanografia combină scala nonometrică cu scala micrometrică.  

Difractometrul de radiații X Rigaku ULTIMA IV este un sistem performant și versatil de 

caracterizare structurală cu radiații X a materialelor, fiind dotat cu o gamă complexă de accesorii 

care permit realizarea următoarelor configurații: configurație Bragg-Brentano pentru analiza 

pulberilor și probelor masive, configurație cu fascicul paralel pentru analiza pulberilor, probelor 

masive și filmelor subțiri. Sunt posibile analize pe microarie (probe cu suprafață de până la 0,4 

mm), analize la temperaturi înalte (până la 12000C), analize de textură, figuri polare, tensiuni 

reziduale, reflectometrie, analize ”in plane” și ”out of plane”.  
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Difractometru de radiații X specializat pentru determinarea tensiunilor reziduale pe microarii 

Rigaku AUTOMATE II este un echipament unic, care permite determinarea tensiunilor reziduale pe 

arii mici atât prin metoda ”side-inclination” cât și prin metoda ”iso-inclination”, în acord cu 

standardele specifice acestor determinări.  

 

 
 

Cu ajutorul acestui sistem pot fi investigate probe de dimensiuni mari (600 x 650 mm / diametru x 

înalțime) și mase de până la 35 kg. În funcție de tipul radiației X folosite se pot determina tensiunile 

reziduale în materiale cristaline din cele mai diverse (aliaje ale fierului, aliaje neferoase, materiale 

ceramice). Posibilitatea scanării cu oscilații de până la 50 face posibilă eliminarea texturii și 

analizarea probelor cu dimensiuni mari de grăunți.  

Spectrometrul de micro-fluorescență a radiațiilor X cu dispersie după energie SPECTRO MIDEX 

M este un sistem de analiză a micro-fluorescenței cu radiații X (XRMF) pentru analiza nedistructivă 

a probelor foarte mici în formă solidă sau lichidă. Datorită dimensiunilor mari ale camerei de 

analiză și dimensiunilor scăzute ale fascicolului incident de radiații X (1x1 mm), permite obținerea 

cu ușurință a informațiilor calitative și semicantitative referitoare la compoziția elementală a 

probelor investigate într-un punct, după o direcție sau dintr-un plan realizându-se în acest fel o hartă 

compozițională a probei. 
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L1.4. Laboratorul de procesare avansată a plantelor 

Acest laborator este o componentă a laboratorului pentru Materiale avansate, destinat procesării 

plantelor prin tehnologii verzi în vederea obținerii de extracte și condiționării acestora sub formă de 

soluții, emulsii, geluri, creme sau nanostructuri funcționalizate pentru aplicații în domeniile 

bioeconomiei și sănătății. Principalele echipamente de procesare avansată a plantelor sunt:  

 

 
 

a) Extractor cu CO2 supercritic și pompă de co-solvent, ce permite extragerea produșilor secundari 

(nepolari sau slab polari fără solvenți și polari cu ajutorul co-solvenților) din plante sau curățarea 

materialelor anorganice. 

b) Sistem de extracție asistată cu microunde NEOS GR, care permite extracția fără solvenți a 

produșilor secundari din plante prin hidro-distilare asistată cu microunde și hidro-difuzie 

gravitațională asistată cu microunde.  

 
 

Cele două configurații permit extragerea fracțiilor volatile din plante dar și a sucurilor, cu un 

randament ridicat și fără utilizarea de solvenți. Dacă se dorește, în procesul de extracție pot fi 

utilizați și solvenți organici. 

c) Omogenizator cu ultrasunete HILSCHER UIP 1000hdT 

http://www.supercriticalfluids.com/wp-content/uploads/01242017155740_SFT-25Pump.white_.jpg
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UIP1000hdT (1000 W, 20 kHz) este un dispozitiv ultrasonic puternic și adaptabil pentru testarea în 

laborator și prelucrarea industrială a lichidelor. Se folosește pentru aplicații, cum ar fi emulsionarea, 

dispersarea și măcinarea fină a particulelor, extracția produșilor secundari din plante, dizolvarea sau 

reacțiile sono-chimice.  

 
 

Utilizat în conjuncție cu un sistem de pompe peristaltice permite studierea in-situ cu ajutorul 

spectrometrului SAXS a sistemelor disperse. 

 

Liofilizator Alpha 1-2UD plus 

Aparatul este utilizat pentru separarea de produse din solutii apoase sau alcoolice si uscarea 

avansata a acestora prin inghetare Separarea dureaza, in general, minim 24 h; pentru scurtarea 

timpului operatiei se recomanda inghetarea prealabila a probelor in azot lichid sau utilizand alt 

sistem de racire (congelator). 

 
 

Centrifugă Hettich EBA 200 

Aparatul este folosit pentru spararea de suspensii și emulsii, având o capacitate de rotație maximă 

de 6000 rpm, nu prezintă capacitatea de a regla temperatura în timpul funcționări. 
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Rotaevapor Heidolph 

Este utilizat pentru concentrarea soluțiilor sau extracțioa solvenților. Viteza de rotație este situată 

între: 20-270 rpm, baia de încălzire cu apă sau ulei la o temperatură care variază între 20-180 grade 

C, cu afișaj digital al temperaturii. Pompă de vid atașată. 

 

  
 

Termobalanța KERN MLB 50-3N 

Acest aparat permite determinarea procentuală a umidității din materialului vegetal. Specificații: 

radiator cu halogen (1 x 4000w); domeniul de temperatură- maxim 160 °C; greutate maximă- 50g; 

cantitatea minimă pentru a putea fi citită umiditatea este de 1 mg; precizia citirii/ponderat inițial în 

cantitate <1,5 g- 0,01%; precizia citirii/ponderat inițial în cantitate> 1,5 g- 0,001%; condiții 

ambiante- +15 ° C .... + 40 ° C temperatura ambiantă, umiditate maximă a aerului 80% fără 

condensare. 

 
 

Balanță analitică KERN ABS 220-4N 

Balanța analitica este folosită la masurarea cu precizie a materialelor aceasta având o sensibilitate 

ridicată și un timp scurt de cantarire prevazută cu afișaj digital. Specificațiile acestui aparat sunt 

urmatoarele : internalul de cântarire este cuprins între 0,1mg până la 220g ceea ce permite o 

utilizare amplă, unități de masură- ct, g, mg; precizie- 0.0001g, linearitate- ± 0.0003g, 

reproductibilitate- 0.0001g; timp de stabilizare- 3 secunde; conditii ambientale de utilizare- 

temperatura de functionare: 10 - 30°C,u miditate: 20 - 85 %; afisaj- LCD iluminat, cu înălțimea 

cifrelor de 14 mm. 
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Sistem HPLC-YL9100 

Este utilizat pentru izolarea și purificarea unui produs valoros în farmacologie, cercetarea 

materialelor și analiza compușilor naturali etc., cu o eficiență superioară.  Cu un sistem de date de 

cromatografie, este ușor să controlați volumul pregătitor printr-un colector de fracții, în funcție de 

compuși, intervale, etc. Degazorul de vid YL9101 îndepărtează perfect gazele dizolvate și bulele de 

aer, cu confortul suplimentar al unei tăvi integrate pentru adăpostirea în siguranță a sticlelor de 

solvent. Clătirea automată extinde durata de viață a etanșărilor pompei. Compartimentul coloanei 

YL9131 cu răcire cu peltier, oferind o gamă largă de temperaturi de la 4 ° C până la 90 ° C. 

Controlul eficient al temperaturii asigură reproductibilitatea timpului de păstrare și date fiabile. 

 

 
 

Bioreactor  

Bioreactorul Jacketed Model: S212-5L este realizat din sticlă borosilicată cu proprietăți fizice și 

chimice foarte bune, ce poate fi utilizat în interval larg de temperatură: de la 2000C până la -800C. 

Poate lucra la o  presiune constantă și sub vid, gradul de vid fiind sub 0,095 MPa în staționare. 

Permite afișajul digital al vitezei de amestecare, cât și al conversiei frecvenței. Supapa de evacuare 

este confecționată dintr-un material rezistent la coroziune. Soluția de răcire sau încălzire din stratul 

intermediar poate fi îndepărtată complet după reacție. Specificații: balon de reacție- 5l; viteza între 

0-680 rpm; arbore de agitare (mm)- 5; putere de amestecare (w)- 90; tensiune, frecvență- 

220V/50HZ; dimensiuni(mm×mm×mm)- 350×300×1100. 
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L2. Laborator motoare termice. Investigații experimentale și simulări numerice  

Acest laborator permite investigarea experimentală și numerică (prin simulări) a motoarelor 

cu ardere internă în vederea ameliorării performanțelor energetice și ecologice. Dispune de 2 celule 

de încercare echipate corespunzător pentru studiul performanțelor motoarelor în regimuri 

stabilizate: prelevarea diagramelor indicate; măsurarea consumului de carburant, a coeficientului 

excesului de aer, a presiunilor și temperaturilor în diferite puncte ale motorului; analiza emisiilor 

chimice gazoase și solide la eșapament (CO2, CO, NO, NO2, PM, PN). În plus, există și 

posibilitatea derulării unor activități de optimizare a calibrărilor motorului prin intermediul 

sistemelor de comunicare cu calculatorul motorului. 

O particularitate a laboratorului, unică la nivel național este aceea că sunt posibile teste pe 

calea de rulare în vederea caracterizării complete a performanței motorului termic în condiții de 

trafic real: prelevarea și analiza emisiilor gazoase și solide la eșapament, în condiții de omologare 

de tip RDE (Real Driving Emissions), a consumului de carburant, a consumului de energie 

electrică, a diagramelor indicate, a condițiilor ambientale. 

  

  
 

Posibilitățile sistemului nostru portabil pentru determinări experimentale pe calea de rulare sunt 

ilustrate grafic în imaginea de mai jos. 
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Privitor la posibilitățile de simulare numerică, în cadrul laboratorului se pot derula atât simulări 0D, 

cât și simulări 1D, 2D, 3D. Acestea din urmă sunt posibile mulțumită parteneriatului cu AVL List 

GmbH Austria care a pus gratuit, la dispoziția laboratorului, softurile Boost™ și Fire™. 

Laboratorul este dotat cu două stații de lucru performante şi poate realiza studii ce vizează  

aerodinamica internă a motoarelor și procesul de ardere. 

 

 

 

 
 

 

L3. Laborator combustibili şi lubrifianţi 

Laboratorul este echipat pentru a permite caracterizarea fizico-chimică a combustibililor și 

lubrifianților. Astfel, se pot determina următoarele proprietăţi:  

- punctul de inflamabilitate al produselor petroliere pe baza căruia se poate determina, ȋn 

cazul uleiurilor uzate, gradul de diluţie al acestora cu combustibil; 

-  presiunea de vapori pentru benzină şi GPL;  

- conținutul de apă prin metoda: Titrare culometrică Karl Fischer;  

- densitatea;  

- proprietăţi specifice temperaturilor scăzute şi anume punctul de tulburare şi punctul limită 

de filtrabilitate;  

- viscozitatea cinematică;  

- determinarea conținutului de sulf din produsele petroliere prin metoda spectrometriei de 

fluorescenţă de raze X dispersivă cu lungime de undă monocromatică care se realizează 

pȃnă la o limită inferioară de detecţie de 0,4 ppm wt;  

- volatilitatea produselor se evaluează prin distilare fracționată cu ajutorul a două sisteme: 

unul de distilare atmosferică şi unul de distilare la presiuni scăzute,  destinat produselor cu 

puncte de fierbere ridicate de max 600 0 C, domeniul presiunilor de lucru fiind (0,1…760) 

mm col Hg (torr). 
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Pentru determinarea compoziţiei chimice a combustibililor se utilizează: 

- un spectrometru mid-FTIR cu ajutorul căruia se pot determina următorii parametri: 16 

aromate, 9 oxigenate (4 eteri şi 5 alcooli), parametri totali, conţinutul de FAME din 

motorine; de asemenea, se pot determina următoarele proprietăti: cifra octanică, indice AKI, 

cifra cetanică, indicele cetanic, aditivul cetanic, Driveability Index, emisii VOC; 

- două sisteme de analiză Gaz Cromatografică pentru analiza biodieselului; 

- un sistem  de analiză Gaz Cromatografică pentru GPL. 

 

  

 

 

Posibilitățile laboratorului nostru pentru caracterizarea combustibililor şi lubrifianţilor sunt ilustrate 

grafic în imaginea de mai jos. 
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L4. Laborator testare baterii  

Laboratorul este destinat testării bateriilor și acumulatorilor electrici în vederea determinării 

parametrilor și evaluării performanțelor acestora. Se pot realiza mai multe tipuri de teste, ca în 

figură, cu excepția testelor marcate cu asterisc (cu mențiunea limitării unor încărcări, pentru 

anumite tipuri de acumulatoare). 

 

 
 

Echipamentele din laborator cu ajutorul cărora se realizează testele și principalele caracteristici ale 

acestora sunt: 

1.Cameră termica 80l, -20°C  până la +150°C. Aceasta este destinată testării bateriilor la anumite 

temperaturi, în funcție de specificațiile tehnice. 

 
2. Sarcină electronică mare: IT8831H, 4 BUC.  800V, 150A, 20kW și IT8832, 80V, 1000A, 15kW. 

Regimurile de funcţionare ale sarcinii sunt: la curent constant, la curent în impulsuri, la tensiune 

constantă, la putere constantă etc. 
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3. Sarcină electronică mică ITECH IT8722, 2 canale, 80V, 20A, 250W cu  regimuri de funcţionare 

ale sarcinii: la curent constant, la curent în impulsuri, la tensiune constantă, la putere constantă etc.  

4. Calorimetru mare cu anexe 98l, 400 °C este un echipament destinat testării bateriilor privind 

temperatura maximă admisibilă, curentul maxim admisibil la descărcare, tensiunea maximă 

admisibilă la încărcare, emisia de căldură și gaze a bateriilor, teste de scurtcircuit și de penetrare a 

bateriilor. 

  
Echipamente anexe: încărcător, 80V, 30A, 1200W și sarcină electronică 240V, 24A, 600W 

 

 

 

 

 

L5. LABORATORUL DE AUTOMOBILE INTELIGENTE 

Laboratorul de Automobile Inteligente oferă servicii de cercetare aplicativă și facilități de 

experimentare în direcții specifice tehnologiei vehiculelor autonome („Self-driving cars”) cum sunt:  

▪ Modelarea comportamentului uman pentru conducerea vehiculelor si transpunerea 

modelelor în sisteme electronice inteligente la bordul autovehiculelor. 

▪ Analiza activitatii bioelectrice a creierului la stimuli si scenarii de trafic rutier.  

▪ Captarea, analiza și prelucrarea imaginilor la nivel software și hardware. 

▪ Investigarea proceselor dinamice din traficul rutier prin filmare ultrarapidă. 

▪ Utilizarea termoviziunii în conducerea vehiculelor pe timp de noapte. 

Laboratorul oferă expertiză pentru efectuarea de studii teoretice, proiectare și dezvoltare de sisteme 

cu inteligență artificială și aplicații cu logică fuzzy, sisteme cu învățare automată („Machine 

learning”), sisteme de comunicații vehicul-vehicul, precum și abordări interdisciplinare in domeniul 

inteligenței artificiale.  

Echipamentele  de cercetare sunt: 

1. Sistem multi-canal de achiziție a semnalelor EEG – Biosemi, având următoarele caracteristici 

principale: sistem de achizitie alimentat cu baterie cu transfer de date prin fibră optică; număr de 

canale: 64 + 8 auxiliare pentru biosemnale suplimentare; tipul de electrozi: tehnologia “electrozi 

activi” (primul circuit de amplificare este integrat cu electrodul de contact); digitalizare: 16 biți, 

un convertor pe canal, eșantionare sincronă; interfață grafică PC pentru afișarea și înregistrarea 

datelor 

Echipamentul poate fi utilizat pentru: 

• Studii privind răspunsurile creierului la diferiti stimuli senzoriali (conditii simulate specifice 

conducerii mașinii, funcționare în medii virtuale, stări emoționale, etc.). 

• Studii privind activitatea creierului în anumite condiții ale subiectului uman, 

• Abordări interdisciplinare în inginerie și biologie, psihologie experimentala, medicină, etc. 
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2. Camera de filmare ultrarapidă Photron Fastcam SA-X2 model 1000K, având următoarele 

caracteristici principale: rata ridicată a cadrelor (12,500 fps at 1,024 x 1,024 pixel resolution, 

1.74 s record duration/21,832 frames; 40,000 fps at 640 x 488 pixel resolution, 1.83 s record 

duration; 100,000 fps at 384 x 264 pixel resolution, 2.25 s record duration;1,000,000 fps at 128 

x 8 pixel resolution, 22.36 s record duration); senzor monocrom de tip CMOS pe 12-bit; 

investigarea proceselor ultra-rapide prin filmare de mare viteză (exemplu). 

 

   
3. Echipament de vedere pe timp de noapte - PathFindIR FLIR - camera de termoviziune, video 

monitor (7’’), DVR unit (SD card), având următoarele performanţe: banda spectrală 8 - 14 μ; 

rezoluție 320 x 240 pixeli; câmp de vizualizare 36 ° h x 27 ° v; distanta focala 19 mm; tipul 

senzorului - microbolometru răcit; optimizare automată a imagii pentru a oferi cel mai bun 

contrast în cele mai variate condiții; focalizare optică automată (de la 2,5m la infinit); detectare 

autovehicul: 800 m. 

 
 

Senzorul termic al camerei nu simte lumina in spectrul vizibil precum camerele convenționale, ci 

detecteaza diferențele de căldură sau de temperatură. Camera termală  afișează obiectele din scena 

vizata sub formă de nuanțe albe (sau mai deschise) pentru obiecte mai calde, cât și cu nuanțe mai 

intunecate (niveluri de gri) pentru obiecte mai reci, pana la culoarea neagra. O categorie larga de 

probleme în domeniul analizei si prelucrării imaginilor fac obiectul cercetării, ca de exemplu, 

supravegherea la fața locului, supravegherea traficului. 
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4. Kit de procesare video industrială Spartan-6 FPGA, cu următoarele caracteristici funcţionale 

principale: placa de dezvoltare Xilinx LX150T cu FPGA XC6SLX150T; generator de sisteme 

Xilinx pentru DSP ™ pentru îndeplinirea acestor sarcini în cadrul Simulink; model de algoritmi 

DSP în MATLAB® și Simulink®; verificarea modelelor implementate cu algoritmi MATLAB 

sau modele Simulink cu simulare FPGA-in-the-loop. 

 

  
 

Acest kitul este destinat dezvoltării aplicațiilor de procesare video de înaltă rezoluție și a aplicațiilor 

de vedere artificială şi oferă un mediu de proiectare cuprinzător pentru prototiparea și dezvoltarea 

aplicatiilor. 

5. Commercial License MATLAB/Simulink R2015 cuprinde toolboxuri specializate pentru 

procesarea imaginilor și generarea de coduri (inclusiv HDL și PLC): MATLAB, Image 

Processing Toolbox, Computer Vision System Toolbox, Mapping Toolbox, Data Acquisition 

Toolbox, Instrument Control Toolbox, Image Acquisition Toolbox, OPC Toolbox, Vehicle 

Network Toolbox, MATLAB Coder, HDL Coder, HDL Verifier, Filter Design HDL Coder, 

Fixed-Point Designer, MATLAB Compiler, MATLAB Builder NE, Simulink, DSP System 

Toolbox, Simulink Coder, Embedded Coder, Simulink PLC Coder, Simulink Real-Time, Real-

Time Windows Target, Signal Processing Toolbox. 

 

 

L6. Laborator Concepţia şi dezvoltarea produselor 

Laboratorul permite proiectarea şi realizare de produse prototip, cu ajutorul unor imprimante 3D.  

Imprimantele 3D permit designerilor să producă într-un timp foarte scurt un prototip. Astfel, acesta 

poate fi testat şi remodelat rapid, fiind redus considerabil timpul necesar pentru a trece de la etapa 

de prototip la cea de produs finit. Principalele dotări ale laboratorului sunt: 

- Staţii grafice şi de simulare  

- Softuri: AutoCAD, CATIA V5, ABAQUS, ZPrint, MATLAB  

- Platformă multisenzor pentru determinarea condițiilor de microclimat la posturile de lucru 

- Imprimantă 3D ZPrinter 310 Build Speed: 3 layers per minute, Build Volume: 203 x 254 x 

203 mm, Layer Thickness: User-selectable at time of printing: 0.076-0.254 mm, System Software: 

Z Corporation's proprietary System Software accepts solid models in STL file format as input. 
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- Imprimantă 3D Zortrax M200, Technology LPD (Layer Plastic Deposition): Layer 

resolution 90-390 microns, Minimal wall thickness 400 microns, Platform levelling Automatic 

platform points height measurement, 3D printer, Build volume 200 x 200 x 180mm (7.9 x 7.9 x 7.1 

in), Material container Spool, Material diameter 1.75 mm (0.069 in), Nozzle diameter 0.4 mm 

(0.016 in), Support Mechanically removed - printed from the same material as the model, Extruder 

Single. 
 

 
 

 
 

- Imprimantă 3D MakerBot: Dimensional accuracy: ± 0.2mm; Layer resolution, maximum 

capability: 20 - 400 micron; Product dimensions: 43.7 L x 41.3 W x 64.9 H cm; Maximum build 

volume, single extrusion: 19 L x 19 W x 19.6 H cm. Precision dissolving PVA enables fast and easy 

support removal without compromising part design or dimensional accuracy. 

 

 

L7. Laborator Fabricație 

Acest laborator este destinat cercetării diferitelor procese de prelucrare (aşchiere, deformare plastică 

la rece sau electroeroziune) şi executării de produse prototip. Principalele maşini-unelte şi 

echipamente existente în laborator sunt: 

 - maşini-unelte convenţionale: strunguri universale, maşini de frezat universale şi de sculărie, 

maşini de găurit, maşini de rectificat, prese mecanice, prese hidraulice, maşină de rulat la rece 

ROTO-FLO; 

 - maşini-unelte cu comandă numerică: strung CNC NEF 400, strung DMG-Mori EcoTurn 

510v3, centru de frezat CNC DMG-Mori EcoMill 70, maşină de prelucrat prin electroeroziune cu 

electrod masiv Charmilles CNC ROBOFORM 54 P, maşină de prereglat scule Zoller 400; 

 - dispozitive de orientare şi fixare a pieselor pe maşini-unelte: dispozitive universale, 

dispozitivesspeciale şi dispozitive modularizate; 

 - mijloace de măsurare şi control: dimesiuni, rugozimetre, proiector Toolmaster 310-P, 

maşină de măsurat în coordonate 3D - TESA micro-hite; 

 - echipamente pentru cercetarea experimentală a proceselor: traductoare inductive fără 

contact şi cu miez mobil, traductoare de forţă, tensometre, sistem de măsurare tridimensională a 

forţelor, osciloscoape, multimetre, numărătoare, punţi tensometrice, cameră de termoviziune, sistem 

de măsurare temperaturi cu termocuple; 

 - calculatoare şi soft de simulare cu element finit ABAQUS CAE/SE.  

Posibilitățile de cercetare-dezvoltare ale laboratorului Fabricaţie, corelate cu cele ale 

laboratorului Concepţia şi dezvoltarea produselor, sunt ilustrate în figura de mai jos. 
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L8. Laborator Modelare-simulare & întreprindere simulată  

Acest laborator este destinat analizei și îmbunătățirii dinamice a fluxurilor de producție și logistice 

cu ajutorul simulării cu evenimente discrete. Laboratorul este dotat cu: 

- aplicații de tip ERP: MFG–PRO Eb2 și ABAS, 

- aplicații software de modelare cu evenimente discrete: Arena Rokwell și Promodel, 

- server şi reţea de calculatoare, 

şi permite: identificarea bottleneck-urilor din sistemele de productie; analiza și testarea înainte de 

implementare a modificărilor de layout, a schimbării sistemului de transport intern etc.; verificarea 

și îmbunătățirea gradului de utilizare a echipamentelor (OEE). 

Astfel, se pot realiza studii şi cercetări pentru ameliorarea / optimizarea fluxurilor de producție şi a 

celor logistice, ameliorarea / optimizarea gradului de utilizare a utilajelor, dimensionarea stocurilor 

interoperaționale (WIP). 
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L9. Laborator Ingineria sistemelor de producţie & Lean Manufacturing  

Acest laborator este destinat cercetării proceselor de producţie, fiind dezvoltat în cadrul proiectului 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446 / 82-PCCDI-2018 pentru cercetarea unor metode de îmbunătățire 

a fluxurilor de producție din industria de automobile. Laboratorul cuprinde platforme de cercetare 

integrate, specifice următoarelor direcţii de cercetare: layout design, modelarea şi simularea 

fluxurilor de producţie, Lean Manufacturing. Principalele echipamente existente în laborator sunt: 

- Posturi de lucru de asamblare modularizate – flexibile; 

- Post de lucru digitalizat cu sitem PLC, sistem HMI, scanner, RFID, pick to light, comunicaţii 

wireless; 

- Sistem de transfer interoperațional, modularizat – flexibil; 

- Platforme layout design şi Lean Manufacturing; 

- Echipamente pentru realitate virtuală şi augmentată - ochelari, casca VR, joystick-uri şi 

sistem desktop; 

- Cameră video pentru prelucrarea și analizarea imaginilor din atelierele de producţie - 

algoritmi deep learning, contorizare persoane, cautare inteligentă, recunoătere facială, 

protecţie perimetrală; 

- Sisteme pentru achiziția și prelucrarea datelor din posturilor de lucru - senzori temperatură, 

senzori calitate aer, senzori nivel de iluminare, senzori barometrici, module de achiziţie şi 

conversie semnale); 

- Sistem pentru automatizarea activităților logistice şi/ sau din postul de lucru - braţ robotic 

ABB cu 6 axe şi controler compact; 

- Tablou de automatizare a proceselor (HMI, PLC, comuniaţii wireless etc) 

 
Acestea permit: crearea de noi modele conceptuale de layout desing; modificarea și analizarea 

layout-ului unui sistem de producție pentru noi cerințe; analiza fluxul de producție cu ajutorul Value 

Stream Mapping; identificarea metodelor şi instrumentelor specifice ce pot crește performanța 

sistemului de producție; automatizarea proceselor de producţie şi logistice; virtualizarea proceselor 

de producţie şi logistice. 
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Astfel, se pot realiza studii şi cercetări vizând optimizarea suprafețelor sistemului de producţie, 

reducerea modificărilor necesare introducerii de noi produse sau procese de producție, ameliorarea 

performanţelor sistemului de producţie (KPI,  lead time), eliminarea activităților fără valoare 

adugată, dezvoltarea de procese de producţie şî logistice inovative etc.. 

 
 

5. Servicii de cercetare, instruire şi consultanţă oferite  

CRC&D-AUTO oferă prin laboratoarele sale o gamă largă de servicii după cum urmează:  

a) studii de impact, bilanţuri, evaluări asupra implementării de noi materiale, procese şi produse 

inovatoare destinate industriei de automobile; 

b) servicii de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile științelor inginerești și naturale; 

c) consultanţă, expertiză şi asistenţă în domeniile științelor inginerești și naturale; 

d) transfer de tehnologie şi metodologii de cercetare către mediul economic. 

6. Rezultate semnificative 

Proiecte / contracte de cercetare: 

1. ”Centrul regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese si produse inovatoare 

destinate industriei de automobile”, POSCCE Axa II Operațiunea 2.2.1-2013-1(etapa nr. 4) ID nr. 

1947/cod SMIS - CSNR 48763 finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și 

Inovare prin contractul nr. 675/09.04.2015; 

2. ”Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a 

resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată 

(BIOHORTINOV)”, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, încheiat cu UEFISCDI în baza 

contractului nr. 6PCCDI/2018; 

3. “Proiect integrat de dezvoltare a unor tehnologii dedicate tratamentelor medicale avansate 

(TERAMED)”, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0728, încheiat cu UEFISCDI în baza contractului 

nr. 63PCCDI/2018; 

4. “Materiale avansate și tehnologii laser/plasma de procesare pentru energie și depoluare: creșterea 

potențialului aplicativ și al interconectarii știițtifice în domeniul eco-nanotehnologiilor 

(MALASENT)”, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0755, încheiat cu UEFISCDI în baza 

contractului nr. 46PCCDI/2018;  

5. „Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe şi suprasolicitate”, 

Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224, încheiat cu UEFISCDI în baza contractului nr. 

77PCCDI/2018; 

6. „Tehnologii de fabricare inteligente pentru productia avansată a pieselor din industriile de 

automobile și aeronautică (TFI PMAIAA)”, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446 încheiat cu 

UEFISCDI în baza contractului nr. 82PCCDI/2018; 
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7.“Creșterea capacității instituționale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul pomiculturii 

ecologice”, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, încheiat cu UEFISCDI în baza contractului nr. 

12PCCDI/2018; 

8. ”Structural and elemental characterization of naturally occurring and artificial nano/microscale 

materials using modern investigation techniques” 01-3-1115-2014/2018, poziția 30 din Ordinul 

IUCN-DUBNA nr. 322/21.05.2018. 

9. „Îmbunătățirea fluxului de producție din cadrul secției injecție, prin implementarea unui șantier 

Kaizen și a conceptului Lean Manufacturing”, nr. 3416/13.03.2019, încheiat cu SC GOLD PLAST 

PRODUCTION SRL 

10. „Studiu privind îmbunătățirea fluxului de producție din cadrul zonei de tampografie prin 

implementarea conceptului Lean Manufacturing”, nr. 6615/16.07.2020, încheiat cu SC GOLD 

PLAST PRODUCTION SRL 

 

7. Colaborări relevante:  

a). Sinteză de nanomateriale pe baza de carbon prin tehnici CVD și metode chimice. Metode 

avansate de carcaterizare morfo-structurală. INCDTCI ICSI Rm. Vâlcea; 

b). Metode avansate de caracterizare morfo-structurală a filmelor subțiri depuse prin tehnici de 

ablație laser. INCDFLPR București, Măgurele; 

c). Metode avansate de caracterizare morfo-structurală a nanomaterialelor sub formă de pulberi și 

filme subțiri. INCDMNR Bucuresti; 

d). Metode avansate de caracterizare morfo-structurală a unor biomateriale avansate sub formă de 

pulberi funcționalizate. UMF Craiova; 

e). Dezvoltarea unor tehnici de extracție din plante pentru valorificarea resurselor vegetale 

autohtone. ICDP Mărăcineni și INCDBH Ștefănești. 


