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Arii de activitate,  obiectivele cercetǎrii Cuvinte cheie 

 Proiectarea sistemelor de producție. Automatizarea sistemelor de 
producție  

 Optimizarea sistemelor de producție. Sinteza optimală în mediu și timp 
real 

 Modelarea și simularea sistemelor de producție 
 Conducerea și monitorizarea sistemelor avansate de producție, în medii 

reale şi virtuale 
 Managementul sistemelor de producție: planificare, programare, 

ordonanţare şi control 
 Implementarea conceptelor moderne de management 

Sisteme de producție, 
flexibilitate, 
automatizare, modelare, 
simulare, managementul 
producției. 

 

Profilul grupului de cercetare 

 Grupul de cercetare și-a desfășurat activitatea încă din anul 2001, în  cadrul Centrului de cercetare de 
tip B, avizat de Ministerul Educației și CNCSIS – Mașini și Sisteme de Producțtie (director de cercetare: 
prof. dr. ing. Vladimir Mărăscu-Klein). Pentru realizarea cercetării  a fost utilizată baza materială 
existentă în Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial a Universității Transilvania 
din Brașov: echipamente moderne, mașini-unelte cu comandă numerică de înaltă precizie. Prin crearea 
și dezvoltarea unor aplicații, baze de date, conceperea unor algoritmi și software-uri specifice pentru 
aplicații de optimizare, modelare și simulare, conducere și monitorizare a sistemelor de producţie, 
grupul de cercetare coordonat de prof. dr. ing. Adriana Fota a contribuit la dezvoltarea cercetării 
teoretice și aplicative în domeniu, precum și a infrastructurii de cercetare.  
Din anul 2008, grupul de cercetare și-a extins aria de activitate prin desfăașurarea cercetării în 
domeniul Inginerie și management, în prezent având 2 conducători de doctorat, 7 doctoranzi și un 
cercetător științific. Având în vedere rezultatele proiectelor de cercetare științifică și experiența 
profesională științifică și didactică a membrilor echipei de cercetare, au fost identificate posibilitățile 
de conturare a cercetărilor și de aplicare în industrie în vederea elaborării unor contracte viitoare. 

Produse de cercetare-dezvoltare, invenţii, use cases 

În baza modelelor matematice şi grafo-analitice de dimensionare, 
configurare, optimizare şi simulare originale a fost proiectat și realizat 
sistemul modularizat de simulare a fabricației pieselor cilindrice – SFF. 
 
 

 
 

Sistem modularizat de simulare 
 

Fota A., Calefariu G., Barabaș S. - Pachet software pentru aplicaţii de simulare: simularea dinamică a unui 
sistem flexibil de fabricaţie – Sim SFF; controlul și configurarea fluxului tehnologic – programul CCSF-v1; 
software-ul de aplicaţie MCIPPC-v1 -Monitorizarea, controlul şi intervenţia prelucrării pieselor cilindrice. 
Pachetul software original, pentru aplicațiile de simulare cu aplicabilitate în proiectarea sistemelor 
flexibile de fabricație, a apărut din necesitatea de a descrie şi studia comportarea unui sistem real, în 
scopul controlului şi conducerii viitoare a sistemului. În urma validării funcționării sistemului a 
rezultat utilitatea în proiectarea şi conducerea proceselor în mediu şi timp real, privind: influenţa 
modificărilor în structura sistemului asupra comportării acestuia; influenţa evoluţiilor comenzilor şi 
stărilor sistemului asupra ieşirilor acestuia;  influenţa condiţiilor iniţiale sau a unor parametrii asupra 
comportării SFF. Astfel, se pot explora fără întrerupere operaţiile în desfăşurare, noi proceduri de 
operare, reguli de decizie, fluxuri de informaţii, fluxuri de materiale, ş.a. pentru sistemul analizat prin 
simulare.  



Proiecte de cercetare finalizate şi în derulare la nivel naţional şi internaţional 
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1. Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 – Cercetări teoretice și aplicative privind dimensionarea, 

configurarea și simularea sistemelor flexibile de fabricație pentru prelucrarea  arborilor circulari.  
Proiectul de cercetare științifică a fost finanțat de către Consiliul National de Cercetare Științifică în 
Învățământul Superior (CNCSIS), în perioada 2009-2011, cu 239338.35 lei. Cercetările întreprinse în 
proiectul științific de cercetare au fost direcționate spre studierea sistemelor flexibile de fabricație în 
vederea cunoașterii comportării și performanțelor lor cât mai bine, și pe cât posibil, încă dinaintea 
realizării lor fizice, precum și spre stabilirea pe baze științifice a modelelor de dimensionare, 
configurare și simulare a sistemelor flexibile de fabricație, cu aplicare concretă în domeniul arborilor 
circulari. 

 

            
Comanda și monitorizarea sistemului flexibil de fabricație pentru piese cilindrice de tip arbore. Fereastra 

din aplicația MCIPPC-v1 
 

Cercetarea dezvoltată a generat rezultate utile cu impact în realitatea industrială, îngustând astfel 
ecartul dintre teorie și practică și deschizând alte direcții de cercetare, având ca efect cumulat 
diminuarea gradului de nedeterminare care există în domeniul fabricației flexibile.  
Proiectul a sprijinit studiile de finalizare a două teze de doctorat: Cristina Găvruș (în prezent șef de 
lucrări la Universitatea Transilvania din  Braşov, conducător de doctorat prof. dr. ing. Vladimir 
Mărăscu-Klein) și Magdalena Barbu (în prezent șef de lucrări la Universitatea Transilvania din  Braşov, 
conducător de doctorat prof. dr. ing. Gheorghe Boncoi). 
 
Echipa de cercetare:  
Prof. A. Fota, Prof. G. Calefariu, Prof. C-tin Buzatu, Cercet. S. Barabaș, Șef lucr. C. Găvruș, Șef lucr. M. 
Barbu 
Director de proiect: Prof. Adriana Fota, fota.a@unitbv.ro  
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