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MACHETA nr. XII 
Contractor    ISIM Timişoara 
Cod fiscal: RO 3041226                                                                                     
 

 
Raport anual de activitate 

privind desfăşurarea programului nucleu 
PN ISIM cod PN 09 16 anul 2009 - 2015  

 
 

Durata programului: 7  ani 
Data începerii: 2009               Data finalizării: 2015 
 
1. Scopul programului:  
Cercetarea procedeelor avansate de tăiere şi îmbinare a materialelor şi evaluarea comportării materialelor în condiţii 
grele de solicitare pentru pregătirea unor proiecte viitoare din cadrul PNCDI care să promoveze progresul tehnologic 
în industria românească 
 
2. Modul de derulare al programului: 
 

2.1. Descrierea activităţilor 
Activităţile derulate pe parcursul Programului Nucleu 2009-2015, s-au desfăşurat în conformitate cu conţinutul 
etapelor / fiecare proiect abordat, conform enunţurilor elaborate la iniţierea propunerilor de proiecte. Prezentarea  
detaliată a activităţilor / fiecare etapă a fiecărui proiect, sunt prezentate în machetele VIII ale rapoartelor de faze 
finalizate. 
 
 
PN 09-160101  
 
În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Fundamentarea teoretică şi actualizări informative asupra procedeelor de sudare hibride laser-ARC. 
Faza 2: Modelarea procesului. Ajustări constructive. Experimentări preliminare. 
Faza 3: Experimentări cu procedeul de sudare hibrid laser-WIG pulsat. Studiul dinamicii procesului. 
Faza 4: Caracterizare şi modelare proces. 
 
În 2010 s-au realizat: 
Faza 5: Experimentări pentru stabilirea limitelor de control a procesului şi a direcţiilor de optimizare. 
Faza  6: Optimizare proces si experimentări exploratorii pe materiale avansate noi. 
 
În 2011 s-a realizat: 
Faza 7: Workshop. Diseminarea rezultatelor finale 
 
În 2013 s-au realizat: 
Faza 8: Cercetări exploratorii privind îmbinarea prin sudare cu procedeul laser-(micro)WIG pulsat a oțelurilor 
avansate utilizate în industria auto. 
Faza 9: Program experimental de extindere a aplicabilităţii noului procedeu de sudare hibrid LASER-(micro)WIG 
pulsat la îmbinarea oţelurilor avansate cu rezistenţă înaltă (AHSS) acoperite cu zinc. 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 10: Cercetări exploratorii privind îmbinarea prin sudare cu procedeul laser-(micro)WIG pulsat a oțelurilor 
avansate utilizate în industria auto în combinații disimilare. 
Faza 11: Continuare program experimental pentru extinderea aplicabilității procedeului de sudare hibrid  
LASER-(micro)WIG pulsat la îmbinarea oțelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în 
combinații disimilare. 
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Faza 12: Program experimental pentru extinderea aplicabilităţii procedeului de sudare hibrid LASER –(micro) 
WIG pulsat la îmbinarea oţelurilor  avansate cu rezistenţă înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în combinaţii disimilare. 
 
 
PN 09-160102 
 
În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Studiul documentar privind tehnici de microîmbinare a materialelor neferoase prin procedee termosonice. 
Baza de informaţii actualizată. Echipamente şi aparatură specifică 
Faza 2: Conceperea configuraţiei constructiv funcţionale a unor echipamente şi sisteme flexibile de microîmbinare 
termosonică. Modelare / simulare procese de microîmbinare. 
 
În 2011 s-au realizat: 
Faza 3: Realizarea unor echipamente si sisteme flexibile de micro-îmbinare termosonica, evaluare performante 
tehnice si tehnologice. Elaborarea de tehnologii experimentale de micro-îmbinare a materialelor. Elaborare proiect 
metode de caracterizare micro-îmbinare 
Faza 4: Dezvoltarea modelelor de echipamente si sisteme flexibile de micro îmbinare pentru aplicații industriale. 
Sistem achiziție date de proces 
Faza 5: Cercetarea comportării la sudare prin procedee de micro-îmbinare termosonica / termocompresie grupelor 
de materiale de baza luate in considerare, materiale neferoase, materiale noi. Dispozitivare si tehnici de testare a 
micro-îmbinarilor. Elaborare de tehnologii. Actualizare banca de date. 
Faza  6: Concluzii si recomandări privind aplicarea procedeului de sudare termosonica a materialelor neferoase. 
Organizare Workshop diseminare a rezultatelor activităților de cercetare precompetitiva 
 
În 2012 s-au realizat: 
Faza 7: Cercetarea comportării la sudare prin procedee de microîmbinare termosonică/termocompresie a 
materialelor noi, biocompatibile şi cu memoria formei din grupele de materiale de bază Ti6Al4V, NiTiCu, 
CuZnAl. 
Faza 8: Caracterizarea structurală şi funcţională microîmbinare termosonică /termocompresie a materialelor noi, 
biocompatibile şi cu memoria formei din grupele de materiale de bază Ti6Al4V, NiTiCu, CuZnAl, analiză 
termografică şi microscopie SEM   
 
În 2013 s-au realizat: 
Faza 9: Microîmbinare termosonică a materialelor disimilare neferoase prin tehnologii hibride, materiale 
biocompatibile si cu memoria formei din grupelor de materiale de bază Ti6Al4V, NiTiCu, CuZnAl. Caracterizarea 
structurala si funcţională.   
 
În 2014 s-au realizat: 
Faza 10:  Microîmbinare termosonică a materialelor disimilare neferoase a conductorilor multifilari, din cupru si 
aluminiu pentru aplicații in industria auto. 
Faza 11:  Microîmbinarea termosonică cu dispozitivare flexibila la sudare a materialelor disimilare neferoase a 
conductorilor multifilari, din cupru si aluminiu pentru aplicații industriale. 
Faza 12:  Elaborarea de metodologii de testare mecanică a microîmbinărilor termosonice a conductorilor 
multifilari, din cupru și aluminiu cu dispozitivări specializate. 
Faza 13:  Compactare ultrasonica a materialelor similare si disimilare neferoase, a conductorilor multifilari, pentru 
aplicații in industria auto 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 14: Echipament si tehnologii de microîmbinare hibrida cu ultrasunete si electric prin presiune rezistiv. 
Faza 15: Elaborarea de tehnologii exploratorii pentru aplicaţii industriale cu ultrasunete şi electric prin presiune 
rezistiv. 
Faza 16: Definitivarea modelului funcţional şi a sistemului de programare pentru aplicaţii potenţiale cu industria. 
Tehnologii experimentale de îmbinare hibrida materiale similare si disimilare. 
 
 
PN 09-160103 
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În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Cercetarea procesului de sudobrazare cu arcul electric în mediu de gaz protector. Adaptarea instalaţiei 
pentru sudobrazare. 
Faza 2: Realizarea unui sistem de monitorizare a parametrilor de proces. Experimentări de sudobrazare a tablelor 
acoperite superficial. Analiza procesului de umectare a materialului de adaos. 
 
În 2010 s-a realizat: 
Faza 3: Experimentari de sudobrazare a îmbinărilor eterogene (cupru-aluminiu, aluminiu – otel). Evaluarea 
potențialului procedeului de sudobrazare pentru operații de reparații 
 
În 2011 s-a realizat: 
Faza 4: Optimizarea procesului de sudobrazare sub aspectul vitezei de sudare si al consumului de energie la. 
Identificarea domeniilor de aplicare posibila a procedeului de sudobrazare si formularea unor recomandări cadru 
de aplicare 
 
 
PN 09-160104 
 
In 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Studiu documentar privind aplicarea procedeului de sudare FSW la materiale metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare. Proiectare module pentru adaptarea maşinii FSW pentru sudarea materialelor dure. 
Adaptare maşină de sudare FSW. 
Faza 2: Realizarea unui program experimental pentru determinarea materialului, configuraţiei şi dimensiunilor 
uneltelor de sudare pentru materiale metalice cu duritate mare. 
 
În 2010 s-au realizat: 
Faza 3: Program experimental pentru sudarea FSW a aliajelor dure din aluminiu (de ex. Al7075). Caracterizarea 
îmbinărilor sudate. 
Faza 4: Program experimental pentru sudarea FSW a oţelurilor (de ex. HSLA 65-ASTM  A945). Caracterizarea 
îmbinărilor sudate 
Faza 5: Evaluarea modificării proprietăţilor materialelor dure prin procesare FSW 
Faza 6: Diseminarea pe scară largă a rezultatelor. Fundamentarea unor aplicaţii industriale 
 
În 2012 s-au realizat: 
Faza 7: Cercetări exploratorii privind îmbinarea tablelor suprapuse din aliaje dure de aluminiu, respectiv oţeluri, 
utilizând procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW)” 
Faza 8: Program experimental de sudare FSW table suprapuse din materiale similare uşoare (aliaje de Al şi Mg)şi 
caracterizare îmbinări sudate. Elaborare tehnologii optimizate de sudare FSW. Identificarea de aplicaţii industriale 
posibile. Creare bază de date tehnologică cu parametrii de sudare optimizaţi. 
Faza 9: Program experimental de sudare FSW table suprapuse şi  caracterizare a îmbinărilor  sudate din materiale 
disimilare uşoare (aliaje de Al şi Mg).Elaborare tehnologii optimizate de sudare FSW. Identificarea de aplicaţii 
industriale posibile. Creare bază de date tehnologică cu parametrii de sudare optimizaţi. Disiminare rezultate 
Faza 10: Program experimental de sudare FSW table suprapuse din aliaje similare de Cu şi disimilare de Cu/Al, 
utilizate în industria electrotehnică. Disiminare rezultate 
Faza 11: Sudarea materialelor disimilare Cu 99 cu aliaj dur de aluminiu EN AW7075.Optimizarea uneltelor 
utilizate la sudarea FSW a aliajelor de cupru. Monitorizarea procesului de sudare FSW prin controlul consumului 
energetic al maşinii de sudare. 
 
În 2013 s-au realizat: 
Faza12: Cercetări exploratorii privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW a materialelor compozite 
cu matrice de aluminiu. 
Faza 13: Cercetări preliminare privind posibilităţile de îmbinare prin sudare prin frecare cu element activ rotitor 
FSW a materialelor plastice. 
Faza 14: Program experimental pentru determinarea comportării la sudarea prin frecare cu element activ rotitor 
FSW prin suprapunere a materialelor plastice. 
Faza 15: Sudare prin frecare cu element activ rotitor FSW cap la cap  şi prin suprapunere TiGr2. Caracterizarea 
îmbinărilor sudate 
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Faza 16: Posibilităţi de îmbinare a titanului TiGr2 cu alte materiale metalice avansate (aliaje de aluminiu şi 
magneziu, oţeluri inoxidabile) utilizând procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor FSW. 
 
 
PN 09-160105 
 
În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Stadiul actual şi evaluarea perspectivelor realizării de îmbinări eterogene cu materiale avansate cu 
proprietăţi extreme 
Faza 2: Modelarea fenomenelor de interfaţă la îmbinările eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi 
extreme 
 
În 2010 s-a realizat: 
Faza 3: Cercetarea fenomenelor de interfaţa la îmbinările eterogene de tip metale-metale şi metale-ceramice 
 
În 2011 s-a realizat: 
Faza 4: Cercetarea fenomenelor de interfaţa la îmbinările eterogene de tip polimeri-metale şi polimeri-ceramice 
 
 
PN 09-160106 
 
În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Evaluarea situaţiei internaţionale şi naţionale, prin direcţiile actuale şi viitoare de cercetare privind 
cerinţele tehnice/tehnologice de îmbinare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate 
Faza 2: Evaluarea soluţiilor de îmbinare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate care prezintă un 
potenţial ridicat de adaptabilitate la industria românească 
 
În 2012 s-au realizat: 
Faza 3: Experimentări de soluţii tehnologice pe baza procedeelor avansate de îmbinare a materialelor compozite 
micro- şi nanostructurate. 
Faza 4: Soluţii experimentale de evaluare prin testare şi caracterizarea calităţii îmbinărilor nedemontabile a 
materialelor compozite micro- şi nanostructurate şi propuneri de prevederi de calificare. 
Faza 5: Elaborarea metodelor de analiza si caracterizare a compozitelor micro- şi nanostructurate îmbinate de 
aplicabile de către potenţialii utilizatori; evaluarea comparativă a performanţelor materialelor. 
 
În 2013 s-a realizat: 
Faza 6: Evaluarea calităţii îmbinărilor nedemontabile realizate din materiale compozite structurate cu matrice 
metalică.   
 
 
PN 09-160107 
 
În 2012 s-a realizat: 
Faza 2: Analiza unor tehnici de utilizare a energiei solare si a altor surse ecologice de energie pentru procese de 
îmbinare 
 
 
PN 09-160108 
 
În 2010 s-au realizat: 
Faza 2: Optimizarea procesului de tăiere şi alegerea soluţiilor constructive pentru echipamentul de debitare după 
geometrii complexe şi determinarea sistemului de comandă şi de programare   
Faza 3: Concepţia constructivă a adaptărilor pentru maşina de debitare 3D, cu jet de apă 
 
În 2011 s-au realizat: 
Faza 4: Execuţia instalaţiei modernizate de debitare cu jet de apa 
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Faza 5: Lucrări practice de tăiere, determinarea parametrilor optimi de tăiere, elaborarea metodologiilor de 
prelucrare cu jet de apă 
 
În 2014 s-a realizat: 
Faza 6: Evaluarea posibilităţii de mărire (îmbunătăţire) a preciziei de prelucrare prin debitare cu jet de apă şi 
abraziv prin măsurarea profilului jetului de apă. 
 
 
PN 09-160109 
 
În 2012 s-au realizat: 
Faza 1: Depunerea şi caracterizarea straturilor amorfe obţinute prin diferite metode de pulverizare termică. 
Faza 2: Realizarea de straturi dure prin retopirea materialelor amorfe. 
 
În 2013 s-a realizat: 
Faza 3: Alegerea unor compoziţii chimice favorabile amorfizării şi achiziţionarea unui dozator de pulberi HVOF 
 
În 2014 s-au realizat: 
Faza 4: Analiza posibilităților de obținere a microstaturilor de aliaje amorfe si achiziționarea unor componente la 
instalația HVOF. 
Faza 5: Achiziționarea pupitrului de comandă a instalației HVOF și caracterizarea straturilor amorfe depuse prin 
pulverizare de plasmă. Identificarea aplicațiilor  industriale și diseminarea rezultatelor. 
 
 
PN 09-160110 
 
În 2014 s-au realizat: 
Faza 1: Evaluarea posibilităţilor privind aplicarea procedeului FSR la materiale metalice uşoare si materiale 
polimerice. Stand experimental pentru experimentări  preliminare. Stabilirea cerințelor tehnice pentru model 
funcțional echipament pentru aplicarea procedeului FSR. Variante de soluții constructive 
Faza 2:  Concepție si proiectare model funcțional echipament pentru aplicarea procedeului FSR. Execuţie model 
funcțional echipament pentru FSR 
Faza 3: Realizarea unui program experimental pentru determinarea posibilităţilor de aplicare a procedeelor de 
nituire prin frecare la materiale metalice uşoare şi la materiale polimerice. Specificaţii de materiale. Evaluarea 
rezultatelor preliminare obţinute. 
 
În 2015 s-a realizat: 
Faza 4: Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale modelului funcţional al echipamentului pentru nituire prin 
frecare. Program experimental exploratoriu pentru nituire prin frecare aliaje de aluminiu 
 
 
PN 09-160111 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 1: Evaluarea stadiului literaturii de specialitate privind aplicaţiile de pulverizare termică HVOF. Testarea 
regimurilor de funcţionare ale instalaţiei de pulverizare HVOF. Concepere plan experimental. 
Faza 2: Cercetări exploratorii de acoperiri materiale folosind procedeul de pulverizare termică HVOF. Program 
experimental de realizare tehnologii de pulverizare pentru materialele supuse cercetării. 
Faza 3: Caracterizarea straturilor depuse. Identificarea aplicaţiilor industriale. Diseminarea rezultatelor cercetării. 
Faza 4: Cercetări preliminare în vederea extinderii posibilităţilor de aplicare a procedeului de pulverizare HVOF. 
Plan de dezvoltare în continuare a tematicii. 
 
 
PN 09-160112 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 1: Examinarea emisiilor de noxe la procedeul de sudare cu electrozi înveliți. 



6 
 

Faza 2: Examinarea emisiilor de noxe la procedeul de sudare cu transfer de energie redusă a metalului (cod metal 
transfer, CMT), de înaltă performanţă. 
 
 
PN 09-160201 
 
În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Actualizarea informaţiilor din literatura de specialitate. 
Faza 2: Conceperea şi realizarea unui post de lucru pentru examinare prin metode micromagnetice. 
 
 
PN 09-160202 
 
În 2009 s-au realizat: 
Faza 1: Studiu privind stadiul actual al domeniului investigat. Achiziţie software specializat pentru comanda 
pulsatorului şi a traductorilor necesari pentru realizarea experimentelor de mecanica ruperii. 
Faza 2: Adaptare pulsator cu software de mecanica ruperii. Simulare de mecanica ruperii cu element finit a 
structurii sudate din materiale polimerice. 
 
În 2010 s-au realizat: 
Faza 3: Realizare experimente de mecanica ruperii pe materiale polimerice nesudate 
Faza 4: Realizare experimente de mecanica ruperii pe materiale polimerice sudate 
 
În 2011 s-a realizat: 
Faza 5: Realizare procedură de evaluare a materialelor polimerice sudate. Raport tehnic final. 
 
 
PN 09-160203 
 
În 2010 s-a realizat: 
Faza 2: Conceperea programului experimental. Proiectarea seturilor de corpuri de probă, a modulelor software 
destinate procesărilor imagistice şi a modulelor de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive 
 
În 2011 s-au realizat: 
Faza 3: Realizarea şi testarea seturilor de corpuri de probă pentru examinarea nedistructivă prin termografie 
activă. Implementarea şi testarea modulelor software a rezultatelor examinărilor nedistructive 
Faza 4: Program experimental de examinare nedistructivă prin termografie activă a probelor depuse prin 
pulverizare termică. Testarea şi finalizarea modulelor software de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor 
nedistructive 
Faza 5: Elaborarea procedurii de examinare nedistructivă a depunerilor prin pulverizare termică, utilizând metoda 
termografiei active Elaborarea manualului de utilizare a pachetului software de procesare inteligentă a rezultatelor 
examinărilor nedistructive 
 
În 2013 s-au realizat: 
Faza 6: Program experimental destinat implementării facilităţilor de procesare automată a rezultatelor 
examinărilor nedistructive a depunerilor prin pulverizare termică, utilizând metoda termografiei active. 
Faza 7: Finalizarea sistemului automatizat de procesare a rezultatelor experimentale şi realizarea documentaţiei de 
examinare nedistructivă a depunerilor prin pulverizare termică utilizând termografia activă cu procesare automată 
a rezultatelor. 
 
 
PN 09-160204 
 
În 2012 s-a realizat: 
Faza 1: Cercetări experimentale în domeniul membranelor polimerice pentru evaluarea influenţei parametrilor şi 
condiţiilor de încercare asupra caracteristicilor mecanice. 
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În 2013 s-au realizat: 
Faza 2: Realizarea unui stand experimental pentru încercarea după îmbătrânire artificială a membranelor 
polimerice speciale. 
Faza 3: Experimentări în vederea evaluării caracteristicilor mecanice a membranelor realizate din materiale 
polimerice, după îmbătrânire artificială. 
Faza 4: Determinarea experimentală caracteristicilor de rezistenţă şi plasticitate a membranelor polimerice pentru 
aplicaţii speciale 
Faza 5: Analiza ruperii filmelor polimerice pe bază de vinol pentru baterii litiu-polimerice, folodind tehnica 
termografiei. 
Faza 6: Experimentări în vederea evaluării influenţei concentratorilor de tensiune asupra caracteristicilor mecanice 
ale membranelor polimerice pentru aplicaţii speciale. 
Faza 7: Verificarea comportării mecanice a materialelor membranate compozite textil-polimer solicitate la 
tracţiune. 
 
În 2014 s-au realizat: 
Faza 8: Analiza influenţei gradului de îmbătrânire artificială asupra caracteristicilor mecanice la tracţiune ale 
materialelor membranate compozite textil-polimer, cu şi fără defecte simulate. 
Faza 9: Analiza comportării mecanice la tracţiune a îmbinărilor sudate din materiale membranate compozite 
textil-polimer 
Faza 10: Program experimental în vederea optimizării parametrilor regimurilor de sudare la îmbinările din 
materiale membranate compozite textil-polimer. 
Faza 11: Analiza influenţei parametrilor regimului de condiţionare asupra comportării mecanice la tracţiune a 
materialelor membranate compozite textil-polimer 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 12: Evaluarea influenţei îmbătrânirii artificiale cu radiaţii ultraviolete asupra caracteristicilor mecanice a 
materialelor membranate compozite cu inserţie textilă imprimate cu cerneală pe bază de solvent. 
Faza 13: Conceperea realizarea si testarea soluţiei tehnice inovative de eliminare a efectului termic generat in 
timpul procesului de îmbătrânire artificiala cu radiaţii ultraviolete. 
 
 
PN 09-160205 
 
În 2014 s-au realizat: 
Faza 1: Stadiul actual al depunerilor dure prin sudare cu aliaje de nichel, fier si crom. Concepere program 
experimental. 
Faza 2: Realizarea depunerilor dure și evaluarea fenomenelor de uzare abrazivă a straturilor dure depuse prin 
sudare. 
Faza 3: Realizarea depunerilor si evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a superaliajelor pe baza de Ni-Cr-Fe si 
cobalt depuse prin sudare 
 
 
PN 09-160206 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 1: Stadiul actual al tratamentelor de suprafaţa Duplex. Concepere program experimental. 
Faza 2: Obţinerea şi caracterizarea straturilor tratate Duplex  prin nitrurare şi depunere PVD de TiAl. 
Faza 3: Obţinerea şi caracterizarea straturilor tratate Duplex prin nitrurare şi depunere PVD de TiAlN. 
Faza 4: Obţinerea şi caracterizarea straturilor tratate Duplex prin nitrurare şi depunere PVD de TiCN. 
 
 
PN 09-160207 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 1: Proiectarea şi implementarea primară, pe seturi de imagini artificiale, a algoritmilor de inferenţă şi 
procesare cognitivă a rezultatelor experimentale. 
Faza 2: Testarea algoritmilor de procesare cognitivă pe seturi de rezultate experimentale. 
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Faza 3: Testarea algoritmilor de inferenţă cognitivă pe seturi de rezultate experimentale. 
Faza 4: Finalizarea şi validarea implementării modulelor software din componenţa sistemului informatic. 
 
 
PN 09-160208 
 
În 2015 s-au realizat: 
Faza 1: Concepere sistem experimental informatizat pentru încercarea la tracţiune, compresiune și încovoiere a 
Mașinii Universale 400KN tip EDZ 40 nr. 990.02/8-78. 
Faza 2: Dezvoltare soluţii hardware şi software pentru informatizarea Maşinii Universală 400KN tip EDZ 40 nr. 
990.02/8-78. 
Faza 3: Perfecţionare maşină universală. Punere în funcţiune. Adaptare module funcţionale noi pe maşină. Probe 
funcţionale (finalizat). 
 
 
2.2.  Proiecte contractate: 
 
- în 2009 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2009 Total Studii 
superioare 

O1 8 8 4.114.437 1.204.437 35 25 
O2 3 3 1.515.000 425.000 18 13 

Total: 11 11 5.629.437 1.629.437 38 30 
 
- în 2010 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2010 Total Studii 
superioare 

O1 5 1 2,496,505 991,505 33 24 
O2 2 0 955,000 305,000 17 12 

Total: 7 1 3,451,505 1,296,505 38 29 
 
- în 2011 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2011 Total Studii 
superioare 

01 5 5 2.582.692 1.052.410 28 22 
02 2 2 894.450 374.450 18 10 

Total: 7 7 3.477.142 1.426.860 46 32 
 

-în 2012: 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2012 Total Studii 
superioare 

01 5 5 2.709.930 1.481.860 40 30 
02 1 1 100.000 100.000 15 6 

Total: 6 6 2.809.930 1.581.860 48 33 
 
 

- în 2013 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2013 Total Studii 
superioare 
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01 5 5 3.909.626 856.753 26 18 
02 2 2 1.127.278 587.828 18 10 

Total: 7 7 5.036.904 1.444.581 30 21 
 
 
- în 2014 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2014 Total Studii 
superioare 

01 4 4 2.739.294 1.118.590 23 16 
02 2 2 1.236.677 702.500 21 14 

Total: 6 6 3.875.971 1.821.090 32 25 
 
 
- în 2015 

Cod 
obiectiv 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) Nr. personal CD 

Total 2015 Total Studii 
superioare 

01 5 5 3.344.293 1.188.120 23 17 
02 4 4 2.067.197 1.128.520 21 14 

Total: 9 9 5.411.490 2.316.640 31 24 
 
 
 

2.3. Situația centralizată a cheltuielilor privind programul nucleu :           Cheltuieli –lei- 
 
- în 2009 

 Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe 612.395 671.031
   1. Cheltuieli de personal, din care 570.495 610.151
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 446.152 446.153
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 41.900 39.656
              a) deplasări în ţară 5.400 23.639
              b) deplasări în străinătate 36.500 16.017
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 56.850 60.879
       2.1. Materii prime şi materiale 56.850 60.879
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 0 0
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 912.792 912.579
III. Dotări independete şi studii pentru obiective de 
investiţii proprii, din care: 

67.400 45.827

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 40.000 30.827
         2. Mobilier şi aparatură birotică 7.400 0
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 22.000 15.000

TOTAL ( I+II+III) 1.629.437 1.629.437
 
 
 
 
 
 
- în 2010 

 Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe 527.688 527.689
   1. Cheltuieli de personal, din care 495.931 493.649
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 375.781 375.780
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       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 15.420 13.136
              a) deplasări în ţară 6.920 11.736
              b) deplasări în străinătate 8.500 1.400
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 31.757 34.041
       2.1. Materii prime şi materiale 29.757 33.869
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 2.000 172
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 768.817 768.816
III. Dotări independete şi studii pentru obiective de 
investiţii proprii, din care: 

0 0

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0 0
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0 0
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0 0

TOTAL ( I+II+III) 1.296.505 1.296.505
 
- în 2011 
  Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe                   537.638 537.638 
   1. Cheltuieli de personal, din care 451.148 449.808 
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 436.428 436.428 
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 14.720 13.380 
              a) deplasări în ţară 14.720 13.380 
              b) deplasări în străinătate 0 0 
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 86.490 87.830 
       2.1. Materii prime şi materiale 83.490 85.297 
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 3.000 2.533 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 889.222 889.222 
III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 
proprii, din care: 

0 0 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0 0 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0 0 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0 0 

TOTAL ( I+II+III) 1.426.860 1.426.860 
 
- în 2012 
  Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe 538.175 539.490 
   1. Cheltuieli de personal, din care 494.910 491.427 
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 484.360 484.360 
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 10.550 7.066 
              a) deplasări în ţară 10.550 7.066 
              b) deplasări în străinătate 0 0 
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 43.265 48.063 
       2.1. Materii prime şi materiale 42.665 45.663 
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 600 2.400 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 986.885 986.885 
III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 
proprii, din care: 

56.800 55.486 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 50.000 49.500 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 1.000 0 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 5.800 5.986 

TOTAL ( I+II+III) 1.581.860 1.581.860 
 
- în 2013 
  Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe 420.201 424.668 
   1. Cheltuieli de personal, din care 355.129 339.228 
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 339.229 339.228 
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 15.900 0 
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              a) deplasări în ţară 14.900 0 
              b) deplasări în străinătate 1.000 0 
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 65.072 85.440 
       2.1. Materii prime şi materiale 63.116 85.440 
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 1.956 0 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 691.180 691.181 
III. Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii 
proprii, din care: 

333.200 328.732 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 333.200 328.732 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0 0 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0 0 

TOTAL ( I+II+III) 1.444.581 1.444.581 
 
- în 2014 
  Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe 481.941 483.946 
   1. Cheltuieli de personal, din care 423.652 409.617 
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 409.617 409.617 
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 14.035 0 
              a) deplasări în ţară 9.635 0 
              b) deplasări în străinătate 4.400 0 
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 58.289 74.329 
       2.1. Materii prime şi materiale 55.789 73.329 
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 2.500 1.000 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 834.587 834.587 
III. Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii 
proprii, din care: 

504.562 502.557 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 497.762 495.777 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0 0 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 6.800 6.780 

TOTAL ( I+II+III) 1.821.090 1.821.090 
 
- în 2015 
  Estimate Efectuate 
I. Cheltuieli directe 733.011 749.712
   1. Cheltuieli de personal, din care 639.244 626.234
       1.1.     Cheltuieli cu salariile 516.534 509.755
       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 4.680 0
              a) deplasări în ţară 4.680 0
              b) deplasări în străinătate 0 0
  2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 93.770 123.478
       2.1. Materii prime şi materiale 84.170 118.338
       2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 9.600 5.140
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 1.192.979 1.177.332
III. Dotări independente şi studii pentru obiective de 
investiţii proprii, din care: 

390.650 389.596

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 2.500 366.882
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0 0
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 23.350 22.714
         4. Studii pentru obiective de investitii 364.800 0

TOTAL ( I+II+III) 2.316.640 2.316.640
 
3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 

 
Obiectivele Programului sunt: 
Cod O1: Procedee avansate de sudare şi tăiere a materialelor 
Cod O2: Încercarea şi evaluarea caracteristicilor materialelor        



12 
 

 
Prin fazele încheiate în anul 2009 s-au realizat: 
 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O1: 

• Fundamentarea posibilităţilor de dezvoltare a procedeelor de sudare hibridă laser-ARC. Modelare proces. 
Experimentări preliminare sudare hibrid laser-WIG pulsat. 

• Studiu documentar microîmbinări prin procedee termosonice. Configurare echipamente şi sisteme flexibile 
pentru aplicare. 

• Cunoaşterea procedeului de sudobrazare cu arcul electric în mediul de gaz protector. Sistem de monitorizare a 
parametrilor de proces. 

• Studiu documentar cu realizări în domeniu ESW pentru materiale dure. Cerinţe tehnice pentru unelte FSW, 
utilizabile la materiale dure. Maşină de sudare FSW echipată corespunzător pentru experimentări. 

• Modelarea fenomenelor de interfaţă la îmbinările eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi 
extreme 

• Evaluarea soluţiilor de îmbinare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate care prezintă un potenţial 
ridicat de adaptabilitate la industria românească 
 

Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O2: 
• Conceperea şi realizarea unui post de lucru pentru examinare prin metode micromagnetice. 
• Adaptare pulsator cu software de mecanica ruperii. Simulare de mecanica ruperii cu element finit a structurii 

sudate din materiale polimerice. 
 
 
Prin fazele încheiate în anul 2010 s-au realizat: 
 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O1: 

• Bloc de comandă şi control pentru coordonarea succesiunii impulsurilor WIG şi Laser. Experimentări pentru 
stabilirea condiţiilor de control a procesului de sudare hibrid laser – WIG. Optimizarea procesului de sudare 
hibridă laser - WIG pe materialul funcţional realizat. 

• Stabilirea condiţiilor de sudobrazare  a îmbinărilor eterogene (din materiale diferite) pentru cuplul cupru-
aluminiu, aluminiu -  oţel şi aluminiu – magneziu. Evaluare potenţialului procedeului de sudobrazare pentru 
aplicaţii industriale. 

• Stabilirea condiţiilor de sudare a aliajelor dure din aluminiu prin procedeul FSW (sudarea prin frecare cu 
element activ rotitor). Caracterizarea îmbinărilor sudate realizate din aliaje dure de aluminiu. Sudarea în 
premieră în România a oţelului prin procedeul FSW (3 mărci). 

• Stabilirea condiţiilor de procesare superficială a materialelor prin procedeul FSW aplicat pe două mărci de 
aliaje de cupru, trei mărci de aluminiu şi două mărci de oţeluri 

• Fundamentarea aplicaţiilor industriale pentru sudarea FSW şi respectiv procesarea superficială cu scopul 
îmbunătăţirii caracteristicilor de suprafaţă ale materialelor metalice. 

• Stabilirea influenţei parametrilor de proces la realizarea  de îmbinări eterogene metal – metal şi metal - 
ceramică asupra fenomenelor de interfaţă. 

• Dezvoltarea unui procedeu original de încărcare prin pulverizare termică şi retopire a materialelor pulverulente 
ceramice pe suport metalic. 

• Soluţii constructive pentru echipamentul de tăiere cu jet de apă în vederea extinderii aplicaţiilor la piese cu 
configuraţie complexă. 

• Proiectarea adaptărilor necesare echipamentului de tăiere cu jet de apă pentru debitarea în 3D a pieselor 
neplane. 

• Cerere de brevet de invenţie. 
 

Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O2: 
• Stabilirea caracteristicilor de mecanica ruperii la materiale compozite polimerice în stare nesudată. 
• Îmbinarea materialelor compozite ceramice. 
• Stabilirea caracteristicilor de mecanica ruperii la materiale compozite polimerice în stare sudată. 
• Proiectarea şi realizarea corpurilor de probă pentru aplicarea defectoscopiei termografice pe piese cu depuneri 

prin pulverizare termică. 
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• Experimentări preliminare pe corpurile de probă pentru optimizarea structurii acestora 
• Conceperea modulelor de procesare inteligentă a datelor examinărilor prim metoda termografică  
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
 
Prin fazele încheiate în anul 2011 s-au realizat: 
 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O1: 

• Tehnologie de îmbinare a tablelor acoperite cu strat de protecţie anticorozivă utilizând modelul hibrid laser-
WIG 

• Echipament pentru micro îmbinare termosonică. 
• Tehnologii de sudare termosonice a materialelor neferoase şi noi. Bază de date privind tehnologiile de sudare 

termosonică elaborate.  
• Optimizarea tehnologiilor de sudobrazare a îmbinărilor disimilare pentru cuplurile de materiale cupru-

aluminiu, aluminiu-oţel, aluminiu-magneziu. 
• Tehnologii de îmbinare polimer-metal cu proprietăţi extreme. Stabilirea domeniilor de aplicare ale 

tehnologiilor de îmbinare polimer-metal 
• Execuţia modulelor necesare şi realizarea adaptărilor necesare la echipamentul de tăiere cu jet de apă în 

vederea extinderii posibilităţilor de prelucrare pe piese cu geometrie 3D 
• Tehnologii de tăiere pentru diferite materiale (metale feroase, cupru, titan,ceramice, compozite, plastice, gresie 

etc.) 
• Bază de date pentru parametrii tehnologici de tăiere funcţie de material şi grosimi 
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O2 

• Procedură de evaluare a materialelor polimerice sudate şi nesudate 
• Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe 
• Nouă procedură de examinare nedistructivă prin metoda termografiei active a depunerilor prin pulverizare 

termică.  
• Software de prelucrare a rezultatelor examinărilor termografice nedistructive 
• Manual de utilizare a pachetului de software de procesare a rezultatelor examinărilor nedistructive. 
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
 
Prin fazele încheiate în anul 2012 s-au realizat: 
 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O1: 

• Tehnologii de sudare inovative pentru îmbinarea materialelor similare şi disimilare, din grupa Ti6Al4V, 
NiTiCu, CuZnAl.  

• Caracterizarea structurală şi funcţională a materialelor cu memoria formei. 
• Tehnologii cadru de sudare FSW cap la cap pentru aliaje dure de aluminiu, aliaje de cupru, oţeluri, materiale 

disimilare. 
• Noi tehnici de aplicare a principiului procedeului de sudare FSW (sudare prin frecare cu element activ rotitor) 
• Tehnologii cadru de sudare FSW pentru table suprapuse din materiale similare uşoare (aliaje de Al şi Mg) şi 

caracterizare îmbinări sudate. 
• Stand experimental pentru monitorizarea în timp real a procesului de sudare FSW, prin controlul consumului 

energetic (metodă nouă, inovativă). 
• Experimentări de sudare FSW table suprapuse şi  caracterizare a îmbinărilor  sudate din aliaje disimilare Cu99 

şi EN AW7075. 
• Noi unelte de sudare cu geometrie optimizată, realizate din materiale care asigură o durabilitate mare. 
• Tehnologii de îmbinare a materialelor compozite. 
• Evaluarea tehnicilor de utilizare a energiilor alternative. 
• Realizarea în premieră de straturi amorfe prin pulverizare termică şi caracterizarea acestora. 
• Realizarea de straturi dure prin retopirea materialelor amorfe prin procedeul WIG, cu aliaj de fier sau aliaj  

fier-siliciu. 
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• Stabilire parametrii optimi de depunere. 
• Metode de analiză şi caracterizare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate. 
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O2 

• Dispozitiv de prindere a epruvetelor fâşii de tip membrană. 
• Caracterizarea mecanică a matrialelor polimerice, cu caracteristici termoplastice. 
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
 
Prin fazele încheiate în anul 2013 s-au realizat: 
 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O1: 

• Tehnologii de sudare FSW  cap la cap a titanului şi aliajelor sale. Tehnologii de sudare FSW  pentru table 
suprapuse din titan şi aliajele sale. Tehnologii de sudare FSW  pentru table suprapuse a titanului cu materiale 
disimilare. 

• Caracterizarea  îmbinărilor sudate FSW ( cap la cap şi prin suprapunere). 
• Monitorizarea proceselor de sudare FSW utilizând termografia în infraroşu. Monitorizarea proceselor de 

sudare FSW prin controlul consumului energetic al maşinii de sudare FSW. 
• Posibilităţi de sudare FSW a materialelor plastice şi a materialelor compozite.  
• Noi unelte de sudare FSW cu geometrie optimizată, din materiale durabile, pentru sudarea materialelor 

plastice şi a materialelor avansate (materiale compozite, aliaje de titan, aliaje de magneziu, etc.) 
• Utilizarea tehnicilor de sudare FSW din dotare şi utilizate în cadrul cercetărilor şi a programelor experimentale 

ca demonstrator pentru industrie. 
• Tehnologii de microîmbinare termosonică a materialelor disimilare neferoase prin tehnologii hibride din 

grupele de materiale de baza Ti6Al4V, NiTiCu, CuZnAl. Caracterizarea structurală si funcțională 
• Asigurarea de noi tehnici necesare pentru îmbunătăţirea tehnicii de experimentare la aplicarea metodei de 

îmbinare termosonice. 
• Experimentări exploratorii de sudare cu procedeul LASER-(micro)WIG pulsat oțeluri avansate cu rezistență 

înaltă utilizate în industria auto și demonstrarea aplicabilității noului procedeu de sudare la îmbinarea unor 
materiale avansate utilizate in principal in domeniului auto (6 tipuri de materiale) 

• Tehnologii cadru de îmbinare cu procedeul de sudare LASER-(micro)WIG pulsat materiale de tip AHSS (HSS 
și UHSS) pentru îmbinări cu materiale similare (6 materiale)   

• Sisteme de echilibru binare şi pluri-componente ce pot asigura amorfizări ale materialelor metalice şi 
nemetalice. 

• Achiziţionarea unui dozator de pulberi HVOF pentru selectarea / sortarea pulberilor metalice şi nemetalice în 
funcţie mărime şi anumite caracteristici de material. 

• Evaluarea performanţelor compozitelor structurate cu matrice metalică. 
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O2 

• Stand experimental pentru încercarea la îmbătrânire artificială a materialelor polimerice folosind radiaţii UV. 
• Stand experimental pentru încercarea la tracţiune statică a materialelor polimerice, dotat cu extensometru 

video. 
• Caracterizarea mecanică a unor membrane funcţionale polimerice inovative. 
• Program experimental pentru analiza influenţei formei şi dimensiunilor defectelor de material asupra 

caracteristicilor mecanice ale membranelor polimerice. 
• Program experimental pentru analiza influenţei vitezei de încărcare la tracţiune statică asupra caracateristicilor 

mecanice ale membranelor polimerice. 
• Program experimental destinat implementării facilităţilor de procesare automată a examinărilor nedistructive. 
• Realizarea documentaţiei de examinare nedistructivă a depunerilor prin termografie activă. 
• Finalizarea sistemului automatizat de procesare a rezultatelor experimentale privind depunerile prin 

pulverizare termică. 
• Cerere de brevet de invenţie. 
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Prin fazele încheiate în anul 2014 s-au realizat: 
 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O1: 

• Caracterizare structurală si funcțională a microîmbinărilor  realizate prin tehnici de îmbinare care au la bază 
metode de prelucrare cu termosonice (materiale neferoase cupru si aluminiu conductori electrici multifilari, 
materiale disimilare). 

• Metodologii de testare mecanică a microîmbinărilor termosonice a conductorilor multifilari. 
• Tehnologii de compactare ultrasonica a materialelor similare si disimilare neferoase, a conductorilor 

multifilari, pentru aplicații in industria auto. 
• Metodă inovativă pentru mărire a preciziei de prelucrare prin debitare cu jet de apă şi abraziv prin măsurarea 

profilului jetului de apă. 
• Privind o metodă de măsurare a diametrului jetului de apă. 
• Privind un dispozitiv de acţionare a capului de tăiere cu jet de apă. 
• Privind un dispozitiv de prelucrare transversală prin procedeul de tăiere cu jet de apă. 
• Instalaţie de pulverizare termică HVOF pentru depunerea de metale şi materiale ceramice. 
• Caracterizarea straturilor amorfe depuse prin pulverizare de plasmă. 
• Identificarea aplicațiilor  industriale pentru straturile amorfe depuse pe diferite substraturi. 
• Stand experimental pentru experimentări  preliminare pentru aplicarea procedeului FSR. 
• Concepție si proiectare model funcțional echipament pentru aplicarea procedeului FSR (Friction Stir 

Riveting). Execuţie model funcțional echipament pentru FSR. 
• Program experimental pentru determinarea posibilităţilor de aplicare a procedeelor de nituire prin frecare la 

materiale metalice uşoare şi la materiale polimerice. 
• Cerere de brevet de invenţie. 

 
Obiective îndeplinite aferente proiectelor desfăşurate în cadrul Obiectiv Cod O2 

• Analiza comportării mecanice la tracţiune a îmbinărilor sudate din materiale membranate compozite textil-
polimer. 

• Optimizarea parametrilor regimurilor de sudare la îmbinările din materiale membranate compozite textil-
polimer. 

• Realizarea depunerilor dure prin sudare cu arc electric. 
• Evaluarea fenomenelor de uzare abrazivă a straturilor dure depuse prin sudare cu aliaje pe bază de Ni-Fe-Cr. 
• Realizarea depunerilor de superaliaje pe bază de NI-Cr-Fe şi Co. 
• Evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a superaliajelor pe baza de Ni-Cr-Fe si cobalt depuse prin sudare. 
• Cerere de brevet de invenţie. 
 
 

Prin fazele încheiate în anul 2015 s-au finalizat lucrările în cadrul Programului Nucleu 2015 
 
 Având la bază şi cunoştinţele acumulate şi rezultatele obţinute în anii precedenţi, programul Nucleu desfăşurat 
în cursul anului 2015, a oferit posibilitatea abordării unor tematici de cercetare, care au permis: 

- oferirea mediului industrial soluţii tehnice de echipamente pentru aplicarea metodelor şi procedeelor noi 
inovative şi ecologice de îmbinare şi evaluare a unor materiale care până acum prin procedee clasice de 
sudare cu arc electric erau greu sau imposibil de realizat (echipament de sudare hibridă electric prin presiune 
şi cu ultrasunete ESEPUS 03 - finalizat, echipament pentru nituire prin frecare, echipament pentru 
îmbătrânire artificială cu radiaţii ultraviolete, cu comandă automată – finalizat). (Obiectiv O1/ Obiectiv O2) 

- tehnologii specifice, neconvenţionale  de îmbinare prin procedeul hibrid ultrasunete – sudare prin presiune; 
optimizarea proceselor tehnologice prin tehnici de simulare /modelare. 

- staturi funcţionale obţinute prin tratamente Duplex (Obiectiv O2) 
- propunerea de procedee noi inovative de nituire verificate preliminar prin experiment 

- îmbinări prin nituire prin frecare clasică 
- îmbinări prin nituire hibridă, prindere mecanică-sudare prin frecare 

- utilizarea modelului funcţional al echipamentului pentru aplicarea procedeului de nituire prin frecare, la 
realizarea programului experimental si a echipamentului de sudare prin frecare FSW, cu adaptările necesare  

- concepţia, proiectarea şi execuţia unui sistem care asigură completarea maşinii de nituire prin frecare cu un 
sistem de control şi monitorizare în timp real a procesului tehnologic (Obiectiv O1) 
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- promovarea procedeului de sudare laser – (micro)WIG pulsat în vederea îmbinării oţelurilor utilizate în 
industria auto, respectiv îmbinarea oţelurilor cu rezistenţă înaltă acoperite cu zinc în combinaţii similare şi 
disimilare (Obiectiv O1) 

- elaborarea de tehnologii de pulverizare prin procedee de pulverizare termică HVOF. Caracterizarea 
straturilor depuse. Aplicaţii industriale. Demonstrare pentru industrie. (Obiectiv O1) 

- determinarea şi examinarea emisiilor de noxe la procedeul de sudare cu electrozi înveliţi şi la procedeul de 
sudare cu transfer de energie redus (Cold Metal Transfer, CMT), în perspectiva aplicării consecvente a 
măsurilor pentru sănătatea ocupaţională, în ISIM Timişoara, dar şi în general, la firmele producătoare de 
structuri sudate. (Obiectiv O1) 

- Concepere sistem experimental informatizat pentru încercarea la tracţiune, compresiune și încovoiere a 
Mașinii Universale 400KN tip EDZ 40 nr. 990.02/8-78. (Obiectiv O2) 

- Dezvoltare soluţii hardware şi software pentru informatizarea Maşinii Universală 400KN tip EDZ 40 nr. 
990.02/8-78 (parţial). Dispozitive de protecţie a operatorilor (Obiectiv O2) 

- Au fost formulate şi implementate algoritmic ipotezele de lucru specifice domeniilor aplicative ale 
încercărilor de materiale ce sunt de luat în considerare în cazul modelării proceselor de evaluare calitativă şi 
cantitativă a rezultatelor evaluării caracteristicilor materialelor pe baza paradigmei inferenţei bazate pe 
cazuistică. (Obiectiv O2) 

- Pentru cazuistica analizată (analiză metalografică, termografie activă destinată examinării straturilor depuse) 
modulele menţionate permit evaluarea credibilă a caracteristicilor de interes ale indicaţiilor detectate pe baza 
examinării. (Obiectiv O2) 

 
 Rezultatele obţinute în cadrul Programului Nucleu în anul 2015, au consolidat îndeplinirea obiectivelor pe care 
ISIM Timişoara şi le-a propus iniţial. Nivelul ştiinţific al acestor rezultate, au permis: 

- promovarea unor procedee/tehnici/metode de prelucrare inovative, originale şi propunerea acestora spre 
brevetare, respectiv aplicare industrială 

- elaborarea de lucrări ştiinţifice care au fost publicate în reviste de specialitate , sau prezentate la Conferinţe 
Internaţionale (Conf. Cap. 4.4.) (Obiectiv O1/ Obiectiv O2) 

- creşterea competitivităţii ISIM prin promovarea rezultatelor la nivel naţional şi internaţional în mediul 
ştiinţific, academic şi industrial 

- participare la târguri internaţionale, conform Cap. 5 
- participare la Saloane de inventică, conform Cap. 5 
- premii / distincţii / medalii, conform Cap. 5 
- depunerea la OSIM de Cereri de brevet de invenţie, conform Cap. 4.6 

 
 Prin finalizarea Programului Nucleu cu etapa 2015, rezultatele obţinute pot conduce în viitor la reducerea unor 
costuri de fabricaţie, creşterea rentabilităţii activităţilor la aplicatori şi nu în ultimul rând la conectarea la cerinţele 
existente în prezent pe piaţa Uniunii Europene. 
 Pentru o informare mai amplă a celor interesaţi, s-a extins şi actualizat  pagina web a ISIM Timişoara (privind 
Programul Nucleu) prin includerea noilor activităţi de cercetare precompetitivă în domeniul îmbinărilor prin procedee 
neconvenţionale hibride, a procedeelor de prelucrare neconvenţionale moderne, metode de evaluare a materialelor 
sever solicitate, metode noi de obţinere de suprafaţă cu caracteristici speciale. 
 
 
4. Prezentarea rezultatelor 

4.1. Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate (inclusiv fila de 
catalog a produsului, tehnologiei sau serviciului – după modelul anexat): 

 
Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate 

2009 
PN 09-160101 
Studiul procesului de sudare 
hibrid laser – WIG / micro 
WIG în regim pulsat (laser 
pulsat şi respectiv WIG 
pulsat) 

Analiză documentare privind stadiul 
tematicii la nivel mondial având la bază 
literatura de specialitate. 
Model proces. Componente constructive. 
Rezultate experimentale preliminare. 
Analiză şi evaluare rezultate preliminare. 
Studiu documentar privind caracterizarea 
şi modelarea procesului. 

Studiu documentar şi 
rezultate experimentale 
preliminare care reprezintă 
baza de date necesară 
pentru dezvoltarea în 
continuare a cercetărilor în 
domeniul proiectului. 
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2010 
PN 09-160101 
Studiul procesului de sudare 
hibrid laser – WIG / micro 
WIG în regim pulsat (laser 
pulsat şi respectiv WIG 
pulsat) 

Model experimental de Bloc de comandă 
şi control pentru coordonarea succesiunii 
impulsurilor WIG şi laser 

Optimizarea procesului de 
sudare hibridă laser – WIG 
prin alegerea şi 
coordonarea succesiunii 
impulsurilor. Stabilirea 
variantei tehnologice 
adecvate aplicaţiei 

2011 
PN 09-160101 
Studiul procesului de sudare 
hibrid laser – WIG / micro 
WIG în regim pulsat (laser 
pulsat şi respectiv WIG 
pulsat) 

Tehnologie de îmbinare a tablelor 
acoperite cu strat de protecţie anticorozivă 

Optimizarea procesului de 
sudare hibridă laser – WIG 
prin alegerea şi 
coordonarea succesiunii 
impulsurilor. Stabilirea 
variantei tehnologice 
adecvate aplicaţiei 

2013 
PN 09-160101 
Studiul procesului de sudare 
hibrid laser – WIG / 
microWIG în regim pulsat 
(laser pulsat şi respectiv 
WIG pulsat) 

Modele statistice de evoluţie / variație a 
rezistenţei de forfecare funcție de anumiți 
factori de influență pentru îmbinări de tip 
prin suprapunere a unor table subțiri din 
oțeluri AHSS (3+3 tipuri de materiale) 
utilizate în industria auto. 

Creșterea șanselor de 
aplicare industrială a noului 
procedeu de sudare 
dezvoltat prin asigurarea 
premiselor dezvoltării de 
tehnologii optimizate. 

PN 09-160101 
Studiul procesului de sudare 
hibrid laser - WIG / 
microWIG în regim pulsat 
(laser pulsat si respectiv 
WIG pulsat) 

Tehnologii cadru de îmbinare materiale 
de tip (UA)HSS cu procedeul LmWP 
(PLmT) 
Cerere brevet procedeu de sudare asistat 
Verificare aplicabilitate procedeu de 
sudare hibrid la realizarea unor îmbinări 
din materiale disimilare de tip (UA)HSS 
utilizate in domenii importante (industria 
auto) 
Prezentarea rezultatelor cercetării la 
Salonul Cercetării Româneşti la TIB 
Bucureşti 2015 şi la Târgul Internaţional 
Inovare în Sudură şi Examinări 
Nedistructive 

- dezvoltarea pe baza 
rezultatelor obţinute a unor 
proiecte CDI naţionale / 
internaţionale 
- propunerea procedeului de 
sudare în activităţi 
industriale 
- Cunoaşterea rezultatelor 
cercetării în mediul 
industrial 

2009 
PN 09-160102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

Analiză documentară având la bază 
literatura de specialitate. 
Variante de soluţii constructive de 
principiu pentru model funcţional. 
Modelare proces. 

Baze de date teoretice şi 
practice necesare pentru 
continuarea cercetărilor şi 
configurarea  soluţiei 
constructive a modelului 
funcţional (echipament de 
sudare) 

2011 
PN 09-160102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

- Echipament de îmbinare termosonică. 
- Tehnologii de sudare termosonice a 
materialelor neferoase şi noi.  
- Bază de date privind tehnologiile 
elaborate.  
- Workshop de diseminare a rezultatelor 
proiectului. 

Aplicarea echipamentului şi 
a tehnologiilor elaborate în 
industria electronică şi auto 

2012 
PN 09-160102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

- Tehnologii de sudare pentru îmbinarea 
materialelor similare şi disimilare, din 
grupa Ti6Al4V, NiTiCu, CuZnAl.  
- Îmbinarea materialelor noi, 
biocompatibile şi cu memoria formei.  
- Bază de date privind tehnologiile 
elaborate.  

Aplicarea tehnologiilor 
elaborate în industria 
electronică şi auto soldate 
cu reducerea noxelor şi 
creşterea productivităţii 
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- Caracterizarea structurală şi funcţională 
a materialelor cu memoria formei. 

2013 
PN 09-160102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

- sonotrode 
- parametrii tehnologici pentru îmbinare 
termosonică hibridă 

Realizarea unor 
microîmbinări pentru 
materiale disimilare dificil 
sau imposibil de realizat 
prin alte procedee  

2014 
PN 09-160102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

- Caracterizare structurala si funcţională a 
microîmbinărilor (materiale neferoase 
cupru si aluminiu conductori electrici 
multifilari, materiale disimilare) 
- Compactarea materialelor neferoase 
conductori multifilari prin tehnologii 
ultrasonice si tehnologii hibride pentru 
aplicații domeniul automotive. 

Realizarea unor 
microîmbinări pentru 
materiale disimilare dificil 
sau imposibil de realizat 
prin alte procedee cu 
aplicaţii în industria 
automotive 

PN  09 – 160 102 
Microîmbinarea materialelor 
neferoase prin procedee 
termosonice 

Model funcţional de Echipament de 
sudare hibrida electric prin presiune si cu 
ultrasunete ESEPUS 03 (perfecţionat) 
- Prezentarea echipamentului la Salonul 
Cercetării Româneşti la TIB Bucureşti 
2015 şi la Târgul Internaţional Inovare în 
Sudură şi Examinări Nedistructive 
- Tehnologii de sudare hibridă materiale 
similare şi disimilare  

Dezvoltarea de tehnologii 
alternative pentru îmbinarea 
materialelor 
Echipament de sudare 
hibridă, perfecţionat, 
propus pentru aplicaţii 
industriale 

2015 
PN  09 – 160 102 
Echipament de sudare 
hibrida electric prin presiune 
si cu ultrasunete ESEPUS 03 

Model funcţional Dezvoltarea de tehnologii 
alternative pentru îmbinarea 
materialelor 

2009 
PN 09-160103 
Sudobrazarea cu arcul 
electric, în mediu de gaze 
protectoare inerte 

Analiză de proces. Instalaţie adaptată. 
Sistem de  monitorizare a parametrilor de 
proces. 

Cunoaşterea proceselor 
inovative pentru 
sudobrazare. Asigurarea 
tehnicii necesare pentru 
dezvoltarea proceselor 
experimentale. 
Monitorizarea procesului, 
cu efect benefic asupra 
calităţii procesului 
tehnologic. 

2010 
PN 09-160103 
Sudobrazarea cu arcul 
electric, în mediu de gaze 
protectoare inerte 

Prescripţii tehnologice de sudobrazare a 
cuplurilor oţel – aluminiu, oţel – cupru, 
cupru - aluminiu 

Aplicare în industria auto şi 
de construcţii de vagoane 
prin creşterea rezistenţei 
îmbinărilor sudate şi 
înlocuirea sudării în puncte 

2011 
PN 09-160103 
Sudobrazarea cu arcul 
electric, în mediu de gaze 
protectoare inerte 

- Optimizarea tehnologiilor de 
sudobrazare a îmbinărilor disimilare 
- Stabilirea domeniilor de aplicare a 
tehnologiilor de sudobrazare 

Aplicare în industria auto şi 
de construcţii de vagoane 
prin creşterea rezistenţei 
îmbinărilor sudate şi 
înlocuirea sudării în puncte 

2009 
PN 09-160104 
Dezvoltarea procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  
metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare 

- Studiu privind literatura de specialitate. 
- Bază de date cu lucrări ştiinţifice pe plan 
mondial în domeniul FSW  
- Module specifice utilizabile la sudarea 
FSW a materialelor cu durităţi mari. 
- Date privind cerinţele şi caracteristicile 
tehnice generale pentru uneltele de sudare 

- Dezvoltarea nivelului de 
cunoştinţe în domeniul 
FSW 
- Posibilitatea realizării de 
îmbinări sudate FSW 
pentru materiale dure 
- Stabilirea materialelor, 
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utilizabile la sudarea FSW a materialelor 
cu durităţi mari. 
- Pagină web a proiectului nucleu 
http://www.isim.ro/nucleu/nucleu104/inde
x.htm  
- 9 lucrări ştiinţifice, din care: 1publicată 
în revistă cotată ISI, 2 în B+, 2 lucrări 
prezentate la conferințe internaționale,  3 
la seminarii, 1 la un simpozion 
- Diploma pentru „Cea mai documentată 
lucrare ştiinţifică cu informații de dată 
recentă” acordată pentru lucrarea 
„Dezvoltarea procedeului de sudare FSW 
pentru îmbinarea materialelor metalice cu 
rezistență mecanică și duritate mare”  la 
concursul „Promovarea sudării prin 
cunoaştere” organizat în 30 septembrie 
2009 de Asociația de Sudură din 
România, ASR la Drobeta Turnu-Severin 

configuraţiilor şi 
dimensiunilor uneltelor de 
sudare pentru aliaje de 
aluminiu şi oţel 
- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSW pe plan naţional (în 
mediul ştiinţific, academic 
şi industrial) şi internaţional
- Posibilităţi de dezvoltare 
de noi proiecte de cercetare 
naţionale şi internaţionale 

2010 
PN 09-160104 
Dezvoltarea procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  
metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare 

- Prescripţii tehnologice de sudare prin 
procedeul FSW a aliajelor dure de 
aluminiu şi a oţelurilor moi 
- Cerere brevet de invenţie pentru 
dispozitiv de sudare prin frecare cu 
element activ rotitor aliaje dure din 
aluminiu (Nr. înregistrare cerere brevet 
invenţie  A01277/06.12.2010 - OSIM 
Bucureşti) 
- 7 lucrări ştiinţifice, din care: 1 publicată 
în revistă cotată ISI,  2 în B+,  3 lucrări 
prezentate la conferinţe internaţionale, 1 
la un seminar 
- Organizare colocviu 
(27.05.2012Timişoara) şi seminar 
(19.11.2012-Dr.Tr.Severin) dedicate 
tematicii sudare FSW/ procesare FSP 
- Diseminare rezultate pe pagină web a 
proiectului nucleu 
http://www.isim.ro/nucleu/nucleu104/inde
x.htm 
- Materiale promovare procedeu FSW în 
domeniul aeronautică, naval, auto şi 
feroviar şi chestionar privind gradul de 
interes în industrie pentru procedeul FSW 

- Aplicarea în sectorul 
naval, auto şi construcţii de 
vagoane prin înlocuirea 
procedeelor curente de 
sudare. Reducerea 
tensiunilor mecanice la 
sudare 
- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSW pe plan naţional (în 
mediul ştiinţific, academic 
şi industrial) şi internaţional 
- Posibilităţi de dezvoltare 
de noi proiecte de cercetare 
naţionale şi internaţionale 
- Promovare utilizare  
procedeu FSW în domenii 
industriale prioritare 

2011 
PN 09-160104 
Dezvoltarea procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  
metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare. 

- 10 lucrări ştiinţifice, din care: 4 
publicate în reviste cotate B+  şi 6 lucrări 
prezentate la conferinţe internaţionale 

- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSW pe plan naţional (în 
mediul ştiinţific, academic 
şi industrial) şi internaţional 
- Posibilităţi de dezvoltare 
de noi proiecte de cercetare 
naţionale şi internaţionale 

2012 
PN 09-160104 

- Studiu al  literaturii de specialitate 
privind sudarea FSW a tablelor suprapuse 

- Ofertarea tehnologiilor 
elaborate mediului de 
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Dezvoltarea procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  
metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare. 

- Experimentări de sudare FSW table 
suprapuse din materiale similare uşoare 
(aliaje de Al şi Mg) respectiv materiale 
disimilare (Al/Al, Al/Cu, Al/Mg, Al/Ti, 
Al/oţel inox, Mg/Ti, Mg/oţel) din 
categoria aliajelor de aluminiu (EN AW 
1200, EN AW 3105, EN AW 5754, EN 
AW 6082, EN AW 7075),  magneziu 
AZ31B, cupru Cu99, titan TiGr2, oţel 
inoxidabil AISI 304L. Caracterizare 
îmbinări sudate. 
- Noi unelte de sudare cu geometrie 
optimizată , din materiale durabile  
- Dispozitiv de încercare mecanică la 
rupere prin forfecare 
- Tehnologii de sudare FSW prin 
suprapunere pentru materiale similare 
uşoare (aliaje de aluminiu EN AW 1200, 
EN AW 6082, EN AW 7075; magneziu 
AZ31B) şi caracterizare îmbinări sudate   
- Tehnologii de sudare FSW prin 
suprapunere pentru materiale disimilare 
uşoare  (aliaje de aluminiu EN AW 1200,  
EN AW 3105, EN AW 5754, EN AW 
6082, EN AW 7075; magneziu AZ31B) 
- Monitorizare procese de sudare FSW 
utilizând termografia în infraroşu 
- Stand experimental pentru monitorizarea 
în timp real a procesului de sudare FSW, 
prin controlul consumului energetic 
- Programe experimentale de sudare FSW 
table suprapuse  din aliaje similare de 
Cu99 şi  aliaje disimilare EN AW 
1200/Cu99 şi EN AW3105/Cu99; 
caracterizare a îmbinărilor sudate. 
- Tehnologii de sudare FSW prin 
suprapunere aliaje similare de Cu99 şi  
aliaje disimilare EN AW 1200/Cu99 şi 
EN AW3105/Cu99 
- Program experimental de sudare table 
suprapuse din aliaje disimilare de cupru 
Cu99 şi aluminiu EN AW 7075, 
caracterizare îmbinări 
- Tehnologii de îmbinare table suprapuse 
din aliaje disimilare de cupru Cu99 şi 
aluminiu EN AW 7075 
- 5 lucrări ştiinţifice, din care: 2 
prezentate la conferinţe internaţionale, 1 
la un seminar și 2 la worksopuri 
- 1 capitol într-o carte de specialitate open 
access, din străinătate 
- diseminare rezultate pe pagină web a 
proiectului nucleu 
http://www.isim.ro/nucleu/nucleu104/inde
x.htm  
- organizare seminar (15.03.2012 

afaceri, pe domenii de 
activitate (naval, feroviar, 
aeronautică 
- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSW pe plan naţional (în 
mediul ştiinţific, academic 
şi industrial) şi internaţional
- Posibilităţi de dezvoltare 
de noi proiecte de cercetare 
naţionale şi internaţionale 
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Timişoara şi workshop cu tematica FSW 
(14.-15.06.2012 Timişoara) 
- demonstraţii practice de sudare 
(07.11.2012 Timişoara) pentru specialişti 
din industrie 

2013 
PN 09-160104 
Dezvoltarea procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  
metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare. 

- Noi unelte de sudare FSW cu geometrie 
optimizată, din materiale durabile, pentru 
sudarea materialelor plastice şi a 
materialelor avansate (materiale 
compozite, aliaje de titan, aliaje de 
magneziu, etc.) 
- Programe experimentale de sudare 
FSW/procesare FSP pentru  materiale 
compozite cu matrice de aluminiu 
- Programe experimentale de sudare FSW 
cap la cap şi prin suprapunere pentru 
materiale plastice  
- Tehnologii de sudare FSW  cap la cap şi 
prin suprapunere a titanului TiGr2 
- Programe experimentale de sudare FSW 
cap la cap şi prin suprapunere a titanului 
TiGr2 cu materiale disimilare (aliaje de 
aluminiu, magneziu AZ31B, oţel nealiat 
S235, oţel inoxidabil AISI 304L) 
- Caracterizarea  îmbinărilor sudate FSW 
(cap la cap şi prin suprapunere) 
- Diagrame de monitorizare a proceselor 
de sudare FSW utilizând termografia în 
infraroşu şi  controlul consumului 
energetic al maşinii de sudare FSW 
- Demonstrator  tehnologic pentru 
industrie 
- 3 lucrări ştiinţifice, din care:2 publicate 
în reviste cotate B+, 1 prezentată la 
conferinţe internaţională indexată ISI  
- diseminare rezultate pe pagină web a 
proiectului nucleu 
http://www.isim.ro/nucleu/nucleu104/inde
x.htm  
- materiale de promovare a procedeului 
FSW, a rezultatelor obţinute şi a activităţii 
de cercetare pe care ISIM o desfăşoară în 
domeniul FSW 

- Suport tehnic pentru 
implementarea procedeului 
de sudare FSW la 
îmbinarea materialelor 
compozite, materialelor 
plastice (polietilenă de 
înaltă densitate) şi aliajelor 
de titan 
- Soluţii tehnice moderne 
pentru sudarea materialelor 
dificil sau imposibil de 
îmbinat prin procedee 
clasice de îmbinare 
- Monitorizare proces; 
caracterizarea îmbinărilor 
sudate;  
- Promovarea procedeului 
de sudare FSW în mediul 
industrial, demonstraţii 
practice 
- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSW pe plan naţional (în 
mediul ştiinţific, academic 
şi industrial) şi internaţional 
- Participare la târguri, 
expoziţii, saloane de 
inventică  
- Posibilităţi de dezvoltare 

de noi proiecte de 
cercetare (date tehnice 
pentru elaborarea a 2 
propuneri proiecte pe 
program 
PARTENERIATE la 
competiţia 2013)  

2009 
PN 09-160105 
Fenomene de interfaţă la 
îmbinările eterogene 
realizate din materiale 
avansate cu proprietăţi 
extreme 

Studiu documentar  prin actualizarea 
literaturii de specialitate în domeniu. 
Stadiul la nivel naţional şi internaţional. 
Model matematic al fenomenelor de 
interfaţă. 

Cunoaşterea fenomenelor 
de interfaţă la îmbinările 
eterogene. Model 
matematic. 

2010 
PN 09-160105 
Fenomene de interfaţă la 
îmbinările eterogene 
realizate din materiale 
avansate cu proprietăţi 

Procedeu nou de acoperire prin 
pulverizare termică şi retopire a 
substraturilor metalice cu pulberi 
ceramice 

Mărirea rezistenţei la 
coroziune şi abraziune a 
straturilor de suprafaţă prim 
metode de ingineria 
suprafeţelor 
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extreme 
2011 
PN 09-160105 
Fenomene de interfaţă la 
îmbinările eterogene 
realizate din materiale 
avansate cu proprietăţi 
extreme 

- Tehnologii de îmbinare polimer-metal 
cu proprietăţi extreme 
- Stabilirea domeniilor de aplicare ale 
tehnologiilor elaborate 

Ofertarea tehnologiilor 
elaborate mediului de 
afaceri 

2009 
PN 09-160106 
Procedee de îmbinare a 
materialelor compozite 
micro- şi nanostructurate 

Studiul privind literatura de specialitate în 
domeniul procedeului. Raport de sinteză. 
Soluţii de principiu utilizabile la 
îmbinarea materialelor compozite. 

Cunoaşterea realizărilor la 
nivel internaţional. 
Asigurarea unor soluţii 
tehnice de principiu 
utilizabile la dezvoltarea 
unor programe 
experimentale pentru 
îmbinarea materialelor 
compozite. 

2012 
PN 09-160106 
Procedee de îmbinare a 
materialelor compozite 
micro- şi nanostructurate 

- Tehnologii de îmbinare a materialelor 
compozite. 
- Caracterizarea îmbinărilor 
nedemontabile  
- Metode de analiza si caracterizare a 
materialelor compozite 

Posibilităţi de aplicare în 
industria auto 

2013 
PN 09-160106 
Procedee de îmbinare a 
materialelor compozite 
micro- şi nanostructurate 

- Evaluarea stadiului actual privind 
cerinţele tehnice şi tehnologice de 
îmbinare a materialelor compozite 
structurate cu matrice metalică. 
- Evaluarea soluţiilor de îmbinare a 
materialelor compozite structurate care 
prezintă un potenţial ridicat pentru 
industria românească. 
- Soluţii tehnologice de îmbinare a 
materialelor compozite structurate cu 
matrice metalică 
- Soluţii experimentale de evaluare prin 
testarea şi caracterizarea calităţii 
îmbinărilor nedemontabile a materialelor 
compozite structurate cu matrice metalică  
- Elaborarea metodelor de analiza si 
caracterizare a compozitelor structurate cu 
matrice metalică îmbinate şi aplicabile de 
către potenţialii utilizatori;  
- Evaluarea comparativă a performanţelor 
materialelor. 

- Extinderea domeniului de 
competenţă al ISIM 
Timişoara 
- Atingerea nivelului de 
excelenţă în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiei 
aplicaţiilor în ingineria 
materialelor compozite 
structurale cu matrice 
metalică 
- Soluţii tehnologice de 
îmbinare şi testare a 
caracteristicilor structurale 
şi mecanice ale îmbinărilor 
nedemontabile 

2009 
PN 09-160107 
Promovarea unor procese de 
imbinare ecologice si cu 
consum energetic redus. 

Cerinţele tehnice pentru procesele de 
sudare ecologice: respectarea limitelor 
admise pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră (dioxid de carbon), gaze toxice 
(monoxid de carbon), substanţe poluante 
(cadmiu, mercur, plumb ş.a.) şi de 
substanţe nocive sau toxice la locurile de 
muncă.  
Cerințe pentru sisteme de panouri 
fotovoltaice integrate clădirilor, având 
puterea de 4...10 kW, cu de randament de 
5- 15%, aplicabile la sudare; costuri de 

Implementarea în ISIM a unui 
sistem de conversie a energiei 
solare și de stocare a energiei, 
pentru alimentarea unui post 
de sudare cu electrozi înveliți, 
WIG, cu ultrasunete, de lipire 
cu aliaj  sau de sudare a 
maselor plastice. 
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instalare: 7,50- 9,50 $/W. 
2012 
PN 09-160107 
Promovarea unor procese de 
imbinare ecologice si cu 
consum energetic redus. 

Evaluarea și măsurarea consumurilor de 
energie ale unor procedee de îmbinare.  
Cerinţele tehnice pentru un sistem de 
conversie a energiei solare si de stocare a 
energiei, aplicabil la procedee de 
îmbinare. 
Sistem de monitorizare a consumului de 
energie la echipamente de sudare. 

Posibilitatea elaborării unor 
tehnologii de utilizare 
directă a energiei solare, 
sub formă concentrată, 
pentru sudarea maselor 
plastice și pentru lipire cu 
aliaj. 
 

2010 
PN 09-160108 
Dezvoltarea procedeului de 
tăiere cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie 
complexă pe materiale 
metalice, nemetalice şi 
compozite 

Proiect al adaptărilor necesare la 
echipamentul de tăiere cu jet de apă în 
vederea extinderii posibilităţilor de 
prelucrare pe piese cu geometrie 3D 

Extinderea domeniului de 
aplicaţie a echipamentului 
de tăiere cu jet de apă 
pentru a putea efectua 
tăieturi pe piese complexe 
spaţiale 

2011 
PN 09-160108 
Dezvoltarea procedeului de 
tăiere cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie 
complexă pe materiale 
metalice, nemetalice şi 
compozite 

- Realizarea adaptărilor necesare la 
echipamentul de tăiere cu jet de apă în 
vederea extinderii posibilităţilor de 
prelucrare pe piese cu geometrie 3D 
- Tehnologii de tăiere pentru diferite 
materiale (oţel, cupru, titan,ceramice, 
compozite, plastice, gresie etc.) 
- Bază de date pentru parametrii 
tehnologici de tăiere funcţie de material şi 
grosimi 

- Crearea condiţiilor pentru 
executarea de lucrări de 
tăiere a diferitelor materiale 
pentru clienţii institutului  
- Posibilitatea diversificării 
ofertei institutului pentru 
servicii de tăiere cu jet de 
apă cu abraziv 

2014 
PN 09-160108  
Dezvoltarea procedeului de 
tăiere cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie 
complexă pe materiale 
metalice, nemetalice şi 
compozite 

- Concepția şi proiectarea unui dispozitiv 
inovativ pentru măsurarea de precizie a 
diametrului jetului de apa si abraziv. 

Creşterea preciziei 
procesului de tăiere cu jet 
de apă pentru diferite 
aplicaţii speciale 

2012 
PN 09-160109 
Dezvoltarea de noi materiale 
avansate prin depunere de 
straturi amorfe prin 
pulverizare termică. 

- Realizarea în premieră de straturi amorfe 
prin pulverizare termică 
- Caracterizarea acestor straturi. 
- Realizarea de straturi dure prin retopirea 
materialelor amorfe prin procedeul WIG, 
- Stabilire parametrii optimi de depunere. 

Aplicaţii în industria 
aeronautică 

2013 
PN 09-160109 
Dezvoltarea de noi materiale 
avansate prin depunere de 
straturi amorfe prin 
pulverizare termică. 

- Studiu privind evaluarea oportunităţii de 
depunere de straturi amorfe. 
- Studiu privind evaluarea posibilităţilor 
de obţinere de straturi amorfe care să 
conducă în final la realizarea unor noi 
materiale performante cu caracteristici de 
exploatare superioare materialelor clasice. 
- Tehnologii privind depunerea de straturi 
amorfe prin pulverizare termică. 
- Soluţii experimentale de evaluare prin 
testare şi caracterizarea calităţii straturilor 
amorfe depuse. 
- Alegerea sistemelor de echilibru binare 
şi pluricomponente ce pot asigura 
amorfizări ale materialelor metalice şi 

- Extinderea domeniului de 
competenţă al ISIM 
Timişoara 
- Atingerea nivelului de 
excelenţă în domeniul 
aplicaţiilor în ingineria 
materialelor avansate prin 
soluţii tehnologice de 
depunere de straturi amorfe 
prin pulverizare termică 
- Metodologie de testare a 
caracteristicilor chimice, 
structurale şi mecanice ale 
materialelor avansate 
realizate prin pulverizare 
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nemetalice. 
- Achiziţionarea unui dozator de pulberi 
HVOF pentru selectarea pulberilor 
metalice şi nemetalice după mărime. 

termică a materialelor 
amorfe 

2014 
PN 09-160109 
Dezvoltarea de noi materiale 
avansate prin depunere de 
straturi amorfe prin 
pulverizare termică. 

- Achiziţionarea componentelor instalaţiei 
de pulverizare termică HVOF  

-Realizarea de depuneri de 
materiale amorfe pentru 
aplicaţii industriale 
- Atingerea nivelului de 
excelenţă în domeniul 
aplicaţiilor în ingineria 
materialelor avansate prin 
soluţii tehnologice de 
depunere de straturi amorfe 
prin pulverizare termică 
 

2014 
PN 09-160110  
Dezvoltarea procedeului  
hibrid de nituire prin frecare 
cu element activ rotitor 
Friction Stir Riveting (FSR) 
pentru îmbinarea 
materialelor metalice uşoare 
şi a materialelor polimerice 

- Stand experimental pentru experimentări   
- Proiectare și execuţie model funcțional 
echipament pentru FSR 
- Program experimental preliminar pentru 
determinarea posibilităţilor de aplicare a 
procedeului FSR la materiale  metalice 
uşoare şi la materiale polimerice.  
- Parametrii tehnologici preliminari pentru 
diferite cupluri de materiale. Evaluare 
rezultate  preliminare obţinute 
- Specificaţii de materiale şi specificaţii 
tehnologice 
- Diseminare rezultate pe pagina web a 
proiectului 
http://www.isim.ro/nucleu/nucleu110/inde
x.htm 

- Extindere domeniu de 
competenţă al ISIM 
Timişoara 
- Suport tehnic pentru 
dezvoltarea procedeului 
FSR  
- Soluţii tehnice moderne 
pentru îmbinarea 
materialelor  
- Pregătirea unor aplicaţii 
industriale privind nituirea 
prin frecare cu element 
activ rotitor 
- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSR 

2015 
PN 09-160110 
Dezvoltarea procedeului de 
nituire prin frecare cu 
element activ rotitor Friction 
Stir Riveting (FSR) pentru 
îmbinarea materialelor 
metalice uşoare şi a 
materialelor polimerice 

- Concepţia, proiectarea şi execuţia unui 
sistem care asigură completarea maşinii 
de nituire prin frecare cu un sistem de 
control şi monitorizare în timp real a 
procesului tehnologic 
- Demonstrarea funcţionalităţii echipa- 
     mentului de nituire 
- Program experimental pentru verificarea 
viabilităţii la nivel de principiu a două 
variante inovative propuse în cadrul 
proiectului: 

- îmbinare prin nituire hibridă, 
prindere mecanică- sudare prin 
frecare 

- îmbinare prin nituire prin frecare 
clasică 

- Evaluare îmbinări 
- Diseminare rezultate pe pagina web a 
proiectului 
http://www.isim.ro/nucleu/nucleu110/inde
x.htm 

- Dezvoltare proiecte de 
cercetare (nouă propunere 
de proiect Nucleu la 
competiţia din 2016) cu 
abordarea noilor tehnici 
inovative de îmbinare: 

• nituire hibridă, 
prindere mecanică - 
sudare prin frecareâ 

• îmbinare prin 
nituire prin frecare 
clasică 

precum şi fundamentarea şi 
propunerea noilor tehnici de 
îmbinare prin nituire spre 
brevetare 
- Promovarea rezultatelor 
proiectului şi creşterea 
vizibilităţii activităţii de 
cercetare ISIM  în domeniul 
FSR 

2015 
PN 09-160111 

Echipament de pulverizare prim metoda 
HVOF 

- tehnici de obţinere şi 
proprietăţile acestora 
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Dezvoltarea de tehnici şi 
tehnologii moderne de 
pulverizare termică 

Echipament staţie de pulverizare HVOF 
cu robot, în vederea robotizării procesului 
de depunere 
Tehnologii de pulverizare HVOF, 
caracteristici ale straturilor depuse 
Prezentarea rezultatelor cercetării la 
Salonul Cercetării Româneşti la TIB 
Bucureşti 2015 şi la Târgul Internaţional 
Inovare în Sudură şi Examinări 
Nedistructive 

- specificarea parametrilor 
de depunere pentru 
obţinerea unor straturi de 
calitate 
- caracterizarea straturilor 
depuse 
- demonstrator pentru 
industrie şi mediul 
academic 
- posibilităţi de aplicare a 
pulverizării HVOF 
robotizat, în vederea 
eficientizării procesului din 
punct de vedere calitativ si 
economic 
- cunoaşterea rezultatelor 
cercetării în mediul 
industrial 

2015 
PN 09-160112 
Examinarea emisiilor de 
noxe la îmbinarea prin 
sudare, cu scopul ecologizării 
proceselor 

Determinarea emisiilor de particule în 
zona de respiraţie a sudorului, comparativ 
cu zona de sudare, pentru evidențierea 
efectului exhaustării și a altor măsuri de 
protecție. 
Utilizarea unei pompe de prelevare a 
particulelor din fum de sudură, precum și 
a unui detector multiplu de gaze, la 
nivelul tehnic actual. 
Analize prin metoda fluorescenței de raze 
X a eşantioanelor de particule de fum de 
sudare. Ratele de emisie a particulelor de 
noxe, precum și concentrația gazelor 
emise se află sub limitele de expunere 
menționate în literatura de specialitate, la 
ambele procedee. 

Aplicarea consecventă a 
măsurilor pentru sănătatea 
ocupațională, în ISIM 
Timișoara. 
Măsurarea prin sondaj a 
emisiilor de particule de 
substanțe toxice din fumul 
de sudură, precum și a 
concentrațiilor anumitor 
gaze toxice (monoxid de 
carbon, dioxid de carbon, 
dioxid de azot) sau 
periculoase (hidrogen), la 
anumite lucrări de sudare, 
pulverizare termică, lipire, 
brazare , etc. Scopul 
măsurătorilor este 
asigurarea sănătății 
persoanelor ca participă la 
aceste lucrări. 

2009 
PN 09-160201 
Evaluarea prin metode 
micromagnetice a 
structurilor anizotopice 

Studiul realizărilor la nivel internaţional 
reflectată în literatura de specialitate din 
domeniu. 
Concept post de lucru pentru examinarea 
prin metode micromagnetice. Realizarea 
tuturor probelor necesare în proiect. 
Caracterizarea acestora. 

Cunoaşterea datelor tehnice 
la nivel fenomenologic care 
pot fundamenta strategia de 
abordare a tehnicii. 

2009 
PN 09-160202 
Fundamentarea aplicaţiilor 
şi cercetărilor experimentale, 
considerând conceptele 
mecanicii ruperii 
materialelor polimerice 
sudate şi nesudate 

Studiu privind literatura de specialitate la 
nivel internaţional în domeniul 
proiectului. 
Perfecţionare şi modernizare pulsator. 
Echipament (pulsator) experimental 
echipat cu software de mecanica ruperii. 

Date tehnice şi echipamente 
pentru dezvoltarea 
programului de cercetare 
Îmbunătăţirea 
performanţelor tehnice ale 
pulsatorului, echipat cu 
software de mecanica 
ruperii. 

2010 
PN 09-160202 
Fundamentarea aplicaţiilor 

-Îmbinarea materialelor compozite 
polimerice prin lipire cu adezivi 
 -Rezultate experimentale privind 

Aplicaţii ale materialelor 
compozite polimerice în 
fabricaţia de matriţe fiind 
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şi cercetărilor experimentale, 
considerând conceptele 
mecanicii ruperii 
materialelor polimerice 
sudate şi nesudate 

caracteristicile de mecanica ruperii ale 
materialelor compozite polimerice  

importantă cunoaşterea 
acestor caracteristici pentru 
proiectare matriţelor 

2011 
PN 09-160202 
Fundamentarea aplicaţiilor 
şi cercetărilor experimentale, 
considerând conceptele 
mecanicii ruperii 
materialelor polimerice 
sudate şi nesudate 

- Procedură de evaluare a materialelor 
polimerice sudate şi nesudate 
- Două lucrări ştiinţifice prezentate la 
conferinţe 
- Cerere de brevet de invenţie 

Creşterea nivelului de 
know-how în domeniul 
caracte-risticilor mecanice 
ale materialelor polimerice 

2010 
PN 09-160203 
Implementarea termografiei 
active la examinarea 
nedistructivă a depunerilor 
prin pulverizare termică, cu 
procesarea rezultatelor 
examinărilor, pe baza 
metodelor inteligenţei 
artificiale 

- Corpuri de probă pentru verificare 
metodei termografice aplicate la 
examinarea nedistructivă a depunerilor 
prin pulverizare termică 
- Structura softului pentru procesarea 
inteligentă a datelor de la examinarea 
termografică  

- Fundamentarea metodei 
termografice aplicate la 
examinarea nedistructivă a 
depunerilor ceramice şi 
metalice pe diferite 
suporturi metalice 
- Creşterea siguranţei şi 
preciziei la prelucrarea 
automată a datelor de 
examinare nedistructivă 

2011 
PN 09-160203 
Implementarea termografiei 
active la examinarea 
nedistructivă a depunerilor 
prin pulverizare termică, cu 
procesarea rezultatelor 
examinărilor, pe baza 
metodelor inteligenţei 
artificiale 

- Nouă procedură de examinare 
nedistructivă prin metoda termografiei 
active a depunerilor prin pulverizare 
termică.  
- Software de prelucrare a rezultatelor 
examinărilor termografice nedistructive 
- Manual de utilizare a pachetului de 
software de procesare a rezultatelor 
examinărilor nedistructive. 

- Aplicarea metodei la 
evaluarea calităţii 
depunerilor prin pulverizare 
termică  
- Posibilităţi de ofertare în 
mediul industrial 

2013 
PN 09-160203 
Implementarea termografiei 
active la examinarea 
nedistructivă a depunerilor 
prin pulverizare termică, cu 
procesarea rezultatelor 
examinărilor, pe baza 
metodelor inteligenţei 
artificiale 

- Realizarea experimente pe seturi de 
probe cu defecte artificiale, pentru 
identificarea parametrilor specifici de 
funcţionare ai algoritmilor de identificare 
şi evaluare automată a rezultatelor 
examinărilor nedistructive 
- Proiectarea şi analiza preliminară 
tehnicilor şi a algoritmilor destinaţi 
procesării automate a rezultatelor 
examinărilor nedistructive 
- Proiectarea, implementarea şi analiza 
tehnicilor şi a algoritmilor destinaţi 
procesării imagistice a rezultatelor 
examinărilor nedistructive 
- Manual de utilizare al pachetului 
software destinat procesării rezultatelor 
examinărilor nedistructive cu metoda 
termografiei active a straturilor depuse 
prin pulverizare termică 

- Dezvoltarea şi 
implementarea în ISIM 
Timişoara a unui sistem 
integrat de examinare 
nedistructivă ce utilizează 
termografia activă 
- Evaluarea cantitativă a 
imperfecţiunilor folosind 
algoritmi de analiză a 
imaginilor termice cu 
obiective specifice 
domeniului tehnologiei 
informaţionale (IT) 
- Decelarea şi monitorizarea 
imperfecţiunilor cu o 
precizie ridicată în condiţii 
de trasabilitate a 
determinărilor folosind 
metoda termografiei active 

2012 
PN 09-160204 
Evaluarea comportării 
mecanice a materialelor 

- Dispozitiv de prinderea epruvetelor fâşii 
de tip membrană. 
-Caracterizarea mecanică a matrialelor 
polimerice. 

Aplicaţii la realizarea 
celulelor ce combustie şi a 
filtrelor aferente 
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avansate polimerice, 
proiectate pentru aplicaţii 
speciale 

-Lucrări ştiinţifice. 

2013 
PN 09-160204 
Evaluarea comportării 
mecanice a materialelor 
avansate polimerice, 
proiectate pentru aplicaţii 
speciale 

- Stand experimental pentru încercarea la 
tracţiune statică a materialelor polimerice, 
dotat cu extensometru video. 
- Stand experimental pentru încercarea la 
îmbătrânire artificială a materialelor 
polimerice folosind radiaţii UV. 
- Dispozitiv de prinderea epruvetelor fâşii 
de tip membrană. 
- Caracterizarea mecanică a unor 
membrane funcţionale polimerice 
inovative. 
- Program experimental pentru analiza 
influenţei formei şi dimensiunilor 
defectelor de material asupra 
caracteristicilor mecanice ale 
membranelor polimerice. 
- Program experimental pentru analiza 
influenţei vitezei de încărcare la tracţiune 
asupra caracateristicilor mecanice ale 
membranelor polimerice. 

- Obţinerea de noi 
informaţii privind 
caracterizarea mecanică a 
membranelor polimerice 
inovative. 
- Extinderea domeniului de 
expertiză a Laboratorului de 
Încercări, Examinări şi 
Analize din cadrul ISIM 
Timişoara prin realizarea 
celor două standuri 
experimentale destinate 
încercării materialelor 
polimerice. 
- Oferirea de servicii 
industriei pentru încercarea 
materialelor polimerice la 
ISIM Timişoara. 

2014 
PN 09-160204 
Evaluarea comportării 
mecanice a materialelor 
avansate polimerice, 
proiectate pentru aplicaţii 
speciale 

- Conceperea şi realizarea unui program 
experimental pentru evidenţierea efectului 
îmbătrânirii artificiale asupra 
caracteristicilor mecanice la tracţiune ale 
îmbinărilor sudate cu diferite procedee. 
- Achiziţionarea unei camere climatice 
pentru condiţionarea epruvetelor înainte 
de încercările mecanice. 

- Obţinerea de noi 
informaţii privind 
caracterizarea mecanică a 
membranelor polimerice 
inovative. 
- Extinderea domeniului de 
expertiză a Laboratorului de 
Încercări, Examinări şi 
Analize din cadrul ISIM 
Timişoara prin realizarea 
celor două standuri 
experimentale destinate 
încercării materialelor 
polimerice. 
- Oferirea de servicii 
industriei pentru încercarea 
materialelor polimerice la 
ISIM Timişoara. 

2015 
PN 09-160204: Evaluarea 
comportării mecanice a 
materialelor avansate 
polimerice, proiectate pentru 
aplicaţii speciale 

Stand experimental pentru îmbătrânire 
artificială cu radiaţii ultraviolete a 
materialelor termoplastice sau compozite 

Îmbunătăţirea proprietăţilor 
mecanice a materialelor 
termoplastice sau 
compozite; 
Posibile servicii oferite 
industriei pentru testarea 
produselor/materialelor pe 
care la folosesc 

2014 
PN 09-160205  
Evaluarea fenomenelor de 
uzare abraziva a straturilor 
dure depuse prin sudare cu 
aliaje pe baza de Ni-Fe-Cr 

- Realizarea de depuneri dure din 
superaliaje 
- Dezvoltarea de încercări la uzare 
abrazivă pentru evaluarea rezistenței la 
uzare a depunerilor prin sudare  

- Obţinerea de informaţii 
privind procedeele de 
depunere prin sudare a 
straturilor dure rezistente la 
uzare 
- Acumulare de experienţă 
în domeniul încercărilor de 
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uzare abrazivă 
2015 
PN 09-160206:  
Evaluarea comportării la 
uzare si coroziune a 
straturilor de suprafaţă 
tratate Duplex 

- Studiu privind stadiul actual al 
tratamentelor de suprafata Duplex; 
- Studiu privind selectarea tratamentelor 
Duplex optime ( prin analiza avantajelor 
şi dezavantajelor combinaţiilor posibile), 
care sa asigure obţinerea unor straturi cu o 
rezistenţă deosebită la uzare si coroziune; 
- Obţinerea unor straturi cu rezistenta 
ridicata la uzare si coroziune; 
- Caracterizarea structurala si mecanica a 
straturilor obţinute; 
- Evaluarea rezistentei la coroziune a 
straturilor obţinute prin tratamente 
Duplex; 
- Evaluarea rezistentei la uzare prin 
metoda ball-on-disk; 
- Evaluarea comparativă a performanţelor 
straturilor obţinute prin tratamente Duplex 

- Extinderea domeniului de 
competenţă al ISIM 
Timişoara 
- Atingerea nivelului de 
excelenţă în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiei 
aplicaţiilor din Ingineria 
Suprafeţelor prin obţinerea 
de straturi rezistente la 
uzare si coroziune prin 
tratamente de suprafaţa 
Duplex. 

2015 
PN 09-160207 
Sistem informatic-nucleu 
destinat procesării cognitive 
a datelor experimentale 
înregistrate în procesele de 
evaluare a caracteristicilor 
materialelor  

- Formularea şi testarea unor ipoteze 
privind modelarea proceselor de evaluare 
calitativă şi cantitativă a rezultatelor 
evaluării caracteristicilor materialelor 
- Proiectarea,  implementarea şi testarea 
unor algoritmi specifici paradigmelor 
inferenţei bazate pe cazuistică şi inferenţei 
cognitive  
- Formularea, testarea şi validarea unor 
ipoteze privind caracterizarea elementelor 
de incertitudine specifice domeniilor 
aplicative ale încercărilor de materiale 
- Proiectarea, implementarea şi testarea 
unor algoritmi specifici pre-procesării şi 
segmentării imaginilor digitale ce 
urmează a reprezenta date de intrare 
pentru sistemele (modulele) de evaluare 
calitativă şi cantitativă a rezultatelor 
examinărilor 
- Proiectarea, implementarea şi testarea 
unor algoritmi de generare a unor imagini 
digitale artificiale, pentru constituirea 
unei cazuistici de bază 
- Implementarea software a unor module 
algoritmice specifice unui sistem 
informatic 

Premise pentru 
implementare în domenii 
aplicative pentru care nu 
pot fi utilizate alte metode 
de examinare, sau metode 
mai precise de evaluare 
cantitativă şi calitativă. 

2015 
PN 09-160208 
Sistem de comandă și 
monitorizare a instalației de 
evaluare a materialelor sever 
solicitate în exploatare 

Îmbunătățire performanțe a Mașinii 
Universale 400KN tip EDZ. Dispozitiv 
protecție a factorului uman. 
Punere în funcţiune/probe funcţionale. 
Maşină cu caracteristici optime pentru 
evaluarea materialelor sever solicitate în 
exploatare. Punere în funcţiune maşină 
Verificări metrologice. 
Îmbunătăţirea infrastructurii laboratorului 
de încercări cu o maşină performantă, la 
nivelul tehnici actuale 

Mașina Universală 400KN 
tip EDZ, modernizată 
permite efectuarea 
încercărilor în condiţiile 
tehnice impuse de,  SR EN 
ISO 6892, SR EN ISO 527, 
SR EN ISO 7438, SR EN 
ISO 178, SR EN ISO 4506, 
SR EN ISO 604, realizând: 
programarea parametrilor 
de încercare menţinerea 
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constantă a vitezei de 
încercare, reglarea şi 
menţinerea constantă a 
temperaturii de încercare, 
memorarea curbei tensiune 
– deformaţie, calcularea 
automată a principalelor 
caracteristici mecanice 
Demonstrator pentru 
industrie şi mediul 
academic 
Posibilităţi de abordare de 
tematici/lucrări noi pentru 
materiale solicitate sever 

 
 

4.2. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 
 

Denumirea 
proiectului Tipul rezultatului Utilizatori Efecte socio-economice la 

utilizator 
2009 - 2010 
PN 09-160101 
Studiul procesului de 
sudare hibrid laser – 
WIG / micro WIG în 
regim pulsat (laser 
pulsat şi respectiv 
WIG pulsat) 

Model experimental de 
Bloc de comandă şi 
control pentru 
coordonarea succesiunii 
impulsurilor WIG şi 
laser 
Date experimentale 
pulverizare 

ISIM Timişoara Cunoştinţe tehnice şi date 
tehnice pentru continuarea 
programelor experimentale cu 
scop de cercetare a proceselor 
de sudare hibride Laser-Arc 
electric. 

2011 
PN 09-160101 
Studiul procesului de 
sudare hibrid laser – 
WIG / micro WIG în 
regim pulsat (laser 
pulsat şi respectiv 
WIG pulsat) 

Tehnologie de îmbinare 
a tablelor acoperite cu 
strat de protecţie 
anticorozivă 

Constructorii de 
vagoane de călători 

Creşterea productivităţii la 
asamblarea panourilor 
acoperite cu strat protector 
Reducerea consumurilor 
specifice de energie 

2013 
PN 09-160101 
Studiul procesului de 
sudare hibrid laser – 
WIG / microWIG în 
regim pulsat (laser 
pulsat şi respectiv 
WIG pulsat) 

Tehnologiile cadru 
elaborate au fost 
focalizate pe materiale 
avansate utilizate în 
principal în industria 
auto, dar utilizate foarte 
puțin în industria 
românească. 

ISIM Timişoara Deschiderea posibilităţilor de 
aplicare în industria auto a 
procedeelor de sudare hibridă 

2015 
PN 09-160101 
Studiul procesului de 
sudare hibrid laser - 
WIG / microWIG în 
regim pulsat (laser 
pulsat si respectiv 
WIG pulsat) 

- tehnologii cadru de 
îmbinare materiale de 
tip (UA)HSS cu 
procedeul LmWP 
(PLmT) 

- Aplicatori din 
industria auto 
- ISIM Timişoara 

Dezvoltarea unor tematici de 
propuneri de proiecte pentru 
CDI naţionale / internaţionale 

2011 
PN 09-160102 
Microîmbinarea 
materialelor 

- Echipament de 
îmbinare termosonică. 
-Tehnologii de sudare 
termosonice a 

Producători din 
industria auto  

Înlocuirea procedeelor actuale 
neecologice de îmbinare a 
cablajelor şi altor componente 
din industria auto cu un 



30 
 

neferoase prin 
procedee termosonice 

materialelor neferoase 
şi noi. 

procedeu ecologic şi cu 
consum energetic specific 
redus 

2012 - 2013 
PN 09-160102 
Microîmbinarea 
materialelor 
neferoase prin 
procedee termosonice 

- Echipament de 
îmbinare cu ultrasunete. 
- Tehnologii de sudare 
termosonice a 
materialelor neferoase 
şi noi. 

Producători din 
industria auto 
SLV  München 
(Germania) Gosa 
Institut Belgrad 
(Republica Serbia) 
CHIMICA Orăştie 

Înlocuirea procedeelor actuale 
neecologice de îmbinare a 
cablajelor şi altor componente 
din industria auto cu un 
procedeu ecologic şi cu 
consum energetic specific 
redus 

2014 - 2015 
PN 09-160102 
Microîmbinarea 
materialelor 
neferoase prin 
procedee termosonice 

- Sonotrode specifice 
unor aplicaţii de sudare 
termosonică 
- Tehnologii de 
îmbinare  cu acest 
procedeu 
- Servicii 
- Şcolarizare personal 

Firme din domeniul 
automotive 
SC GRIMET 
IMPEX SRL 
Ramnicu Valcea 
Takata Petri 
Romania Arad 
Eaton Cooper 
Industries Arad 

Înlocuirea procedeelor clasice 
de îmbinare consumatoare de 
energie şi poluatoare cu un 
procedeu ecologic şi cu 
consumuri energetice mici 

2010 
PN 09-160103 
Sudobrazarea cu 
arcul electric, în 
mediu de gaze 
protectoare inerte 

Tehnologie de 
sudobrazare cupru -  
oţel  

Comanda nr. 80-
2010, beneficiar  
S.C. Forja Neptun 
Câmpina 

Recondiţionarea tijelor uzate 
prin încărcarea cu aliaj de 
cupru. Se evită confecţionare 
de tije noi (masa cca. 300Kg) 
refolosindu-se cele vechi 

2011 
PN 09-160103 
Sudobrazarea cu 
arcul electric, în 
mediu de gaze 
protectoare inerte 

Optimizarea 
tehnologiilor de 
sudobrazare a 
îmbinărilor disimilare 

Producători din 
domeniul auto şi 
feroviar 

Aplicare în industria auto şi de 
construcţii de vagoane prin 
creşterea rezistenţei îmbinărilor 
sudate şi înlocuirea sudării în 
puncte 

2009 
PN 09-160104 
Dezvoltarea 
procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea 
materialelor  metalice 
cu rezistenţă 
mecanică şi duritate 
mare 

- Bază de date cu 
lucrări ştiinţifice pe 
plan mondial în 
domeniul FSW 
- Simpozioane/work-
shopuri care au abordat 
tematica sudare FSW/ 
procesare FSP (Sibiu 
08.07.2009, Timişoara 
4-5.11.2009) 

ISIM 
 
 
 
mediul ştiinţific, 
academic şi  firme 
cu activităţi în 
domeniu producţiei 
de structuri 
metalice sudate 

- Cunoaşterea particularităţilor 
procedeului FSW pentru 
diferite categorii de 
materiale,variante de utilizare a 
procedeului FSW, posibilităţi 
de aplicare,etc.  
- Dezvoltarea gradului de 
cunoaştere în domeniul FSW 

2010 
PN 09-160104 
Dezvoltarea 
procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea 
materialelor  metalice 
cu rezistenţă 
mecanică şi duritate 
mare 

- Prescripţii tehnologice 
de sudare prin 
procedeul FSW a 
aliajelor dure de 
aluminiu şi a oţelurilor 
- Seminarii / 
workshopuri care au 
abordat tematica sudare 
FSW/ procesare FSP 
(Timişoara 29.04. şi 
27.05.2010) 
- Cerere brevet de 
invenţie pentru 

ISIM, mediul 
ştiinţific, academic 
şi  firme cu 
activităţi în 
domeniu producţiei 
de structuri 
metalice sudate 
- Electroscoica 

Mar Constanţa  
 
 
- Astra Vagoane 

Arad 

- Oferte şi chestionare pentru 
industrie în vederea aplicării  

- Informare, creşterea gradului 
de  cunoaştere a procedeelor 
FSW/FSP 

- Protejare drepturi proprietate 
intelectuală 

- Informaţii privind posibilităţi 
de aplicare a procedeului (Al 
5083 H111, oţel A-EH36) 
pentru realizarea de panouri 
plane 

- Informaţii privind posibilităţi 
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dispozitiv de sudare 
prin frecare cu element 
activ rotitor aliaje dure 
din aluminiu  

  
  
   
 
  
- Institutul de 

Sudură din 
Slovenia 

- Avioane SA 
Craiova  
 

  
- Universal Alloy 

Corporation 
Europe, 
Dumbrăviţa, 
Maramureş 

- S.C. REMAR SA 
Paşcani 

 
 
 
 
 
 
- ASAM Iaşi 

de aplicare ale procedeului 
pentru repere specifice - 
realizare din profile 
extrudate din Al 5083 a 
pereţilor laterali de la 
vagoane 

- Îmbinarea FSW Al 99,5 
pentru producători de 
aparatură TV 

- Informaţii privind posibilităţi 
de sudare FSW la 
componente din Al 2024 şi 
Al 7075 

- Posibilităţi de implementare 
a procedeului FSW la 
fabricarea produselor din 
profile extrudate 

- Informaţii privind posibilităţi 
de implementare a 
procedeului FSW la sudare 
FSW a tablelor din S 235 
JR+N 

- Consultanţă şi asistenţă 
tehnică pentru cunoaşterea 
procedeului FSW şi a 
utilajelor necesare 

- Informaţii privind posibilităţi 
de aplicare a procedeului 
FSW în puncte la o piesă de 
tablă din oţel S355 J2 DIN 
EN 10025-2, de grosime 
5mm 

2012 
PN 09-160104 
Dezvoltarea 
procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea 
materialelor  metalice 
cu rezistenţă 
mecanică şi duritate 
mare. 

- Tehnologii de sudare 
FSW cap la cap şi 
prin suprapunere 
FSW pentru aliaje 
dure de aluminiu, 
magneziu, aliaje de 
cupru, oţeluri, 
materiale disimilare 

- seminar  Timişoara 
(15.03.2012) şi 
workshop (noiembrie 
2012)   cu tematica 
FSW 

Producători din 
industria navală, 
auto şi feroviară 
 
Specialişti din 
mediul industrial, 
ştiinţific şi 
academic 

- Creşterea productivităţii 
muncii, reducerea costurilor 
operaţiei de sudare prin 
eliminarea materialelor de 
adaos, reducerea până la zero 
a noxelor la sudare 

- Creşterea gradului de  
cunoaştere a procedeului 
FSW de către mediul 
industrial,  ştiinţific şi 
academic  

 

2013 
PN 09-160104 
Dezvoltarea 
procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea 
materialelor  metalice 
cu rezistenţă 
mecanică şi duritate 
mare. 

Mostre sudate FSW de 
ansamblu din aliaje de 
aluminiu utilizate in 
industria electrotehnică 
Parametrii tehnologici 
de sudare 
 
 
Mostre de sudare FSW 
aliaj aluminiu Al Si12, 
de grosime 6mm. 

S.C. ELMA 
ELECTRONIC 
S.R.L. Timişoara 
 
 
 
 
 
 
S.C. MAHLE 
COMPONENTE 

- Tehnica ecologica de 
îmbinare a aliajelor de 
aluminiu de grosime 2-3 mm 
de la componente utilizate în 
industria electrotehnică, 
pentru înlăturarea efectelor 
termice nedorite care s-au 
manifestat la utilizarea 
procedeelor clasice de sudare 
- Tehnică ecologică de 

îmbinare a aliajelor de 
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Utilizare în domeniul 
auto. Unealta de sudare, 
parametrii tehnologici. 
 
 
Unelte de sudare din 
carburi sinterizate de 
wolfram 
 
 
 
 
 
 
 
Sudare oţeluri carbon 
(Parametrii tehnologici 
şi unealta de sudare) 
 
 
 
 
 
Mostre sudate FSW 
oteluri inox de grosime 
2-3mm. (Parametrii 
tehnologici şi unealtă 
de sudare) 
 

DE MOTOR S.R.L. 
Timişoara 
 
 
 
 
 
Utilizator - ISIM 
Timisoara. 
Producător  - S.C. 
METAL SOMET 
S.A. Buzău 
 
 
 
 
 
S.C. PROFIX 
PLAST SRL 
Timişoara 
 
 
 
 
 
S.C. SUD EXPERT 
S.R.L. Timişoara 

aluminiu cu conţinut ridicat 
de siliciu (de grosime 6mm) 
pentru a obţine caracteristici 
superioare ale îmbinarii 
comparativ cu procedeele 
clasice de sudare cu arc 
electric 
- la ISIM Timisoara - Lărgirea 

domeniului de aplicabilitate 
a procedeului FSW pentru 
oţeluri, aliaje de titan, aliaje 
de cupru, etc.,  
- la METAL SOMET – 

lărgirea domeniului de 
activitate (producător de 
unelte FSW) 
- Diminuarea manoperei 

pentru operatiile ante- şi 
postsudare  prin sudarea cap 
la cap şi prin suprapunere pe 
lungimi de 200-300mm, a 
tablelor din oţel S235 şi 
S355, de grosimi 1,5-5mm 

 
- Tehnica ecologică de 

imbinare a tablelor din oţel 
inoxidabil AISI 316, de 
grosimi 2-3 mm, pentru 
diminuarea manoperei  
operatiilor ante- si post-
sudare şi pentru obţinerea de 
caracteristici superioare ale 
îmbinărilor sudate 

2014 
PN 09-160104 
Dezvoltarea 
procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea 
materialelor  metalice 
cu rezistenţă 
mecanică şi duritate 
mare. 

Know-how şi logistică 
în domeniul FSW, 
dezvoltate în cadrul 
proiectului 

Centru de cercetare 
RTR (Renault 
Technologie 
Roumanie) 
 
Universitatea 
Politehnica 
Timişoara 
 
Univesitatea din 
Piteşti 

- Valorificare know-how şi  
logistică pentru un proiect în 
cadrul programului 
Parteneriate ”Tehnologii 
inovative, ecologice şi 
eficiente de îmbinare a 
materialelor metalice şi 
polimerice folosite în 
industria de automobile, 
utilizând tehnica de sudare 
prin frecare cu element activ 
rotitor (Inova-FSW) proiect 
nr. 219/2014 

2015 
PN 09-160104 
Dezvoltarea 
procedeului  de 
sudare FSW pentru 
îmbinarea 
materialelor  metalice 
cu rezistenţă 
mecanică şi duritate 
mare. 

Know-how şi logistică 
în domeniul FSW, 
dezvoltate în cadrul 
proiectului 
 
Brevet de inventie 
Nr. 127635 / 
30/06.2015 
„Dispozitiv de sudare 
prin frecare cu 

Centru de cercetare 
RTR (Renault 
Technologie 
Roumanie) 
 
Universitatea 
Politehnica 
Timişoara 
 
Univesitatea din 

- Valorificare know-how şi  
logistică pentru un proiect în 
cadrul programului 
Parteneriate ”Tehnologii 
inovative, ecologice şi 
eficiente de îmbinare a 
materialelor metalice şi 
polimerice folosite în 
industria de automobile, 
utilizând tehnica de sudare 
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element activ rotitor 
aliaje dure din 
aluminiu / Friction 
stir welding device 
for hard aluminium 
alloy” (Nr. 
înregistrare cerere 
brevet inventie  
A01277/06.12.2010 - 
OSIM Bucureşti) 
 
Medalia de aur la 
Salonul Internaţional de 
Invenţii „Traian Vuia” 
Timişoara, iunie 2015, 
invenţia „Dispozitiv de 
sudare prin frecare cu 
element activ rotitor, 
aliaje dure din 
aluminiu” (Nr. 
înregistrare  
A01277/06.12.2010 - 
OSIM Bucureşti, 
aprobat prin Hotărârea 
nr. 4/76 din 30.03.2015 
a OSIM Bucureşti).   
 
Mostre îmbinări şi 
materiale de 
promovare/ofertare a 
procedeului FSW, a 
rezultatelor obţinute de 
ISIM în domeniul FSW 

Piteşti 
 
Institutul Naţional 
de Cercetări 
Aerospaţiale 
INCAS Bucureşti  
 
 
 
ISIM Timişoara 
 
ISIM Timişoara 
 
 
 
 
Firme participante 
la târguri, expoziţii, 
saloane de invenţii 

prin frecare cu element activ 
rotitor (Inova-FSW)” 
- Valorificare know-how 

pentru un contract de 
cercetare privind sudarea 
FSW a materialelor utilizate 
în domeniul aerospaţial 
(Contract 73/2015) 

 
- Protejare drepturi proprietate 

intelectuală, utilizare 
dispozitiv în cadrul 
echipamentului de sudare 
FSW din dotarea ISIM 
Timişoara 

 
- Recunoaştere a rezultatelor 

obţinute şi stimularea 
activităţii de cercetare 

 
- Creşterea vizibilităţii 

activităţii de cercetare ISIM  
în domeniul FSW pe plan 
naţional şi internaţional 
(participare la TIB 2015, 
Salonul internaţional de 
inventii Traian Vuia 
Timisoara 2015, Târgul 
Internațional ”Inovare în 
Sudură și Examinări 
Nedistructive” organizat cu 
ocazia celui de al III-lea 
Congres IIW Sud Est 
European de sudare, 
Timişoara 2015). 
Oportunităţi de  dezvoltare 
relaţii de colaborare pe 
tematica FSW cu firme din 
industrie, instituţii de 
cercetare 

2010 
PN 09-160105 
Fenomene de 
interfaţă la 
îmbinările eterogene 
realizate din 
materiale avansate cu 
proprietăţi extreme 

Procedeu nou de 
acoperire prin 
pulverizare termică şi 
retopire a substraturilor 
metalice cu pulberi 
ceramice 

ISIM Timişoara Suport tehnic pentru 
continuarea programului 
experimental la proiect 

2011 
PN 09-160105 
Fenomene de 
interfaţă la 
îmbinările eterogene 
realizate din 
materiale avansate cu 
proprietăţi extreme 

- Tehnologii de 
îmbinare polimer-metal 
cu proprietăţi extreme 

 

Producători din 
domeniul auto şi 
feroviar 

Modernizarea fabricaţiei de 
componente auto şi feroviare 
care îmbină piese din metal cu 
piese din polimeri 
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2012 
PN 09-160106 
Procedee de îmbinare 
a materialelor 
compozite micro- şi 
nanostructurate 

- Tehnologii de 
îmbinare a materialelor 
compozite. 
- Metode de analiza si 
caracterizare a 
materialelor compozite 
şi a îmbinărilor acestora

Firme producătoare 
din industria 
componentelor auto 

Înlocuirea unor componente 
metalice cu altele mai uşoare şi 
mai rezistente din materiale 
compozite micro- şi 
nanostructurate 

2013 
PN 09-160106 
Procedee de îmbinare 
a materialelor 
compozite micro- şi 
nanostructurate 

- Evaluarea soluţiilor de 
îmbinare a materialelor 
compozite structurate 
care prezintă un 
potenţial ridicat pentru 
industria românească. 
- Soluţii tehnologice de 
îmbinare a materialelor 
compozite structurate 
cu matrice metalică 
- Evaluarea 
comparativă a 
performanţelor 
materialelor. 

SUDOTIM 
Timişoara 
UTTIS Bucureşti 
BEST TOOLS 
Braşov 
ROMAERO 
Bucureşti 
TAKATA Arad 
ISIM Timişoara 

- La potenţialii utilizatori se 
vor obţine produse industriale 
din materiale compozite micro-
nanostructurate atât în stare 
nesudată cât şi în stare sudată 
(nedemontabile) cu 
caracteristici ridicate la 
rezistenţă mecanică şi a 
coroziune intercristalină 
(componente auto, componente 
specifice domeniului 
aeronautic şi aerospaţial, 
medicină, chimie, optică, etc.). 
- Diversificarea produselor 
industriale realizate din 
materiale compozite cu matrice 
metalică (CuSi, CuSn, Bazalt, 
Alumină, etc) sudate vor 
conduce la mărirea numărului 
de personal angajat în acest 
domeniu. 

2010 
PN 09-160108 
Dezvoltarea 
procedeului de tăiere 
cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie 
complexă pe 
materiale metalice, 
nemetalice şi 
compozite 

Proiect al adaptărilor 
necesare la 
echipamentul de tăiere 
cu jet de apă în vederea 
extinderii posibilităţilor 
de prelucrare pe piese 
cu geometrie 3D 

Comenzi diverse cu 
clienţi din industrie 
pentru prelucrări 
materiale diferite 
(oţel, ceramică, 
aliaje de cupru) 

- Continuarea programului 
experimental 
- Oferte către mediul economic 

PN  09 – 160 107 
“Promovarea unor 
procese de îmbinare 
ecologice şi cu 
consum energetic 
redus” 

Sistem de panouri 
fotovoltaice de 3-4 
kVA, pentru un post de 
sudare. 
Sistem de utilizare 
directă a energiei 
solare, sub formă 
concentrată, pentru 
sudare sau lipire.  
Sistem hibrid de 
utilizare a energiei 
solare pentru 
necesitățile logistice 
(electricitate, încălzire 
și apă menajeră). 
 

Ateliere de sudură 
din zone izolate. 
S.C. Agro Banat 
S.R.L. Sânmartinul 
Sârbesc, jud. Timiș. 
S.C. Turboned 
S.R.L. Târgu-Jiu. 
Firme din Clusterul 
de Energii 
Sustenabile din 
România– 
ROSENC 
Timișoara. 
 Firme din 
Asociația Clusterul 
Inovativ 
Managementul 
Energiei și 

Asigurarea funcționării unor 
echipamente de sudare în zone 
izolate. 
Asigurarea funcționării unor 
ateliere mobile pentru reparații 
in-situ. 
Reducerea consumului de 
energie de la rețeaua electrică. 
Realizarea logisticii în zone 
izolate.  
Demonstrator pentru industrie 
şi pentru învățământul de toate 
nivelele. 
Posibilităţi de abordare de teme 
noi pentru proiecte. 
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Dezvoltării 
Durabile Târgu-Jiu. 
ISIM Timișoara. 

2011 
PN 09-160108 
Dezvoltarea 
procedeului de tăiere 
cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie 
complexă pe 
materiale metalice, 
nemetalice şi 
compozite 

- Tehnologii de tăiere 
pentru diferite 
materiale (oţel, cupru, 
titan,ceramice, 
compozite, plastice, 
gresie etc.) 
- Bază de date pentru 
parametrii tehnologici 
de tăiere funcţie de 
material şi grosimi 

ISIM Timişoara, 
INTELIFORM 
Timişoara, 
PROFIX PLAST 
Timişoara 

Scăderea preţurilor de 
producţie la piese care necesită 
prelucrări mecanice complexe 
laborioase prin alte procedee de 
prelucrare 
Precizia şi calitatea superioară 
a prelucrării  

2014 
PN 09-160108  
Dezvoltarea 
procedeului de tăiere 
cu jet de apă pentru 
aplicaţii cu geometrie 
complexă pe 
materiale metalice, 
nemetalice şi 
compozite 

Concepția şi 
proiectarea unui 
dispozitiv inovativ 
pentru măsurarea de 
precizie a diametrului 
jetului de apa si abraziv 

ISIM Timişoara 
S.C. PROFIX 
PLAST SRL 
Timişoara 
 
S.C. SUD EXPERT 
S.R.L. Timişoara 
 
S.C. MAHLE 
COMPONENTE 
DE MOTOR S.R.L. 
Timişoara 
SC AMBRO SRL 
Suceava 
 
DB SCHENKER 
RAIL Timisoara 
SC ROSIGN SA 
Timişoara 
SC EUROMARM 
INVEST SRL 
Hunedoara 

- Reducerea costurilor cu 
debitarea de precizie a unor 
componente şi piese din mediul 
industrial 
- Îmbunătăţirea calităţii 
dimensionale a reperelor din 
industrie obţinute prin 
aplicarea procedeului de 
debitare cu jet de apă şi abraziv 

2012 
PN 09-160109 
Dezvoltarea de noi 
materiale avansate 
prin depunere de 
straturi amorfe prin 
pulverizare termică 

Realizarea de straturi 
amorfe prin pulverizare 
termică 
- Realizarea de straturi 
dure prin retopirea 
materialelor amorfe 
prin procedeul WIG, 

-Stabilire parametrii 
optimi de depunere. 

Producători din 
industria auto şi 
feroviară 

Creşterea rezistenţei la 
coroziune şi uzare a unor 
componente care înlocuiesc 
piese noi sau uzate   

2013 
PN 09-160109 
Dezvoltarea de noi 
materiale avansate 
prin depunere de 
straturi amorfe prin 
pulverizare termică 

- Tehnologii privind 
depunerea de straturi 
amorfe prin pulverizare 
termică.  
- Soluţii experimentale 
de evaluare prin testare 
şi caracterizarea 
calităţii straturilor 
amorfe depuse. 
- Achiziţionarea unui 
dozator de pulberi 
HVOF pentru 

UTTIS Bucureşti 
ICMET Craiova 
ROMAERO 
Bucureşti 
BEST TOOLS 
Braşov 

- La potenţialii utilizatori se 
vor obţine produse industriale 
ce au straturi dure din materiale 
amorfizabile realizate din aliaje 
feroase, neferoase, compozite 
ce vor avea caractersitici 
mecanice şi la coroziune 
ridicate (matriţe, pistoane, 
bolţuri de siguranţă, etc). 
- Dezvoltarea forţei de muncă 
prin diversificarea producţiei 
de materiale performante cu 
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selectarea pulberilor 
metalice şi nemetalice 
după mărime. 

straturi amorfe. 

2014 
PN 09-160109 
Dezvoltarea de noi 
materiale avansate 
prin depunere de 
straturi amorfe prin 
pulverizare termică 

- Tehnologii privind 
depunerea de straturi 
amorfe prin pulverizare 
termică.  
- Achiziţionarea unui 
dozator de pulberi 
HVOF pentru 
selectarea pulberilor 
metalice şi nemetalice 
după mărime. 

UTTIS Bucureşti 
ICMET Craiova 
ROMAERO 
Bucureşti 
BEST TOOLS 
Braşov 

- La potenţialii utilizatori se 
vor obţine produse industriale 
ce au straturi dure din materiale 
amorfizabile realizate din aliaje 
feroase, neferoase, compozite 
ce vor avea caracteristici 
mecanice şi la coroziune 
ridicate (matriţe, pistoane, 
bolţuri de siguranţă, etc.). 
- Dezvoltarea forţei de muncă 
prin diversificarea producţiei 
de materiale performante cu 
straturi amorfe. 

2014 
PN 09-160110 
Dezvoltarea 
procedeului  hibrid 
de nituire prin 
frecare cu element 
activ rotitor Friction 
Stir Riveting (FSR) 
pentru îmbinarea 
materialelor metalice 
uşoare şi a 
materialelor 
polimerice 

Procedeu/metodă nouă 
inovativă de îmbinare a 
materialelor prin nituire 
– Nituire prin frecare 
 
Promovare procedeu de 
îmbinare în industrie.  
 
 
Mostre îmbinare 

ISIM Timişoara 
 
 
 
Firme din industrie, 
producătoare de 
structuri metalice 
 
S.C. SUDEXPERT 
SRL Timisoara 
 
 
S.C. NEFERPROD 
SRL Timişoara 

- Deschiderea posibilităţii de 
aplicare în industrie (auto, 
transport pe cale ferată, 
aeronautică, etc.) a unui 
procedeu nou - alternativă la 
procedeele clasice de nituire. 

- Promovarea procedeului de 
îmbinare şi creşterea 
gradului de interes pentru 
utilizarea acestuia în aplicaţii 
industriale 

 
- Posibilitatea îmbinării prin 

nituire a unor table din aliaje 
similare de aluminiu din 
seriile 2xxx şi 7xxx, de 
grosime 6-8mm. 

- Posibilitatea îmbinării unor 
bolţuri de titan pe/în placă de 
aluminiu utilizând FSR 

2014 
PN 09-160110 
Dezvoltarea 
procedeului  hibrid 
de nituire prin 
frecare cu element 
activ rotitor Friction 
Stir Riveting (FSR) 
pentru îmbinarea 
materialelor metalice 
uşoare şi a 
materialelor 
polimerice 

Mostre îmbinare Centru de cercetare 
RTR (Renault 
Technologie 
Roumanie) 

- interes de promovare a 
oricăror procedee de 
îmbinare prin frecare a 
materialelor utilizate în 
prezent sau vor fi utilizate în 
construcţia de perspectivă a 
grupului Dacia – Renault (în 
special aliaje de aluminiu din 
seriile 5xxx şi 6xxx, 
materiale polimerice, oţeluri 
şi cupru) 

PN 09-160111 
Dezvoltarea de 
tehnici şi tehnologii 
moderne de 
pulverizare termică 

Echipament de 
pulverizare prim 
metoda HVOF 
Echipament staţie de 
pulverizare HVOF cu 
robot, în vederea 
robotizării procesului 

Companii 
producătoare de 
componente active 
de uzură, scule 
aşchietoare, 
componente supuse 
proceselor de 

- tehnici de obţinere şi 
proprietăţile acestora 
- specificarea parametrilor de 
depunere pentru obţinerea unor 
straturi de calitate 
- caracterizarea straturilor 
depuse 
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de depunere 
Tehnologii de 
pulverizare HVOF, 
caracteristici ale 
straturilor depuse 

coroziune - demonstrator pentru industrie 
şi mediul academic 
- posibilităţi de aplicare a 
pulverizării HVOF robotizat, în 
vederea eficientizării 
procesului din punct de vedere 
calitativ si economic 

PN 09-160112 
Examinarea emisiilor 
de noxe la îmbinarea 
prin sudare, cu 
scopul ecologizării 
proceselor 

Studiul şi examinarea 
emisiilor de noxe la 
procedeul de sudare cu 
electrozi înveliți. 
Studiul şi examinarea 
emisiilor de noxe la 
procedeul de sudare cu 
transfer de energie 
redusă a metalului (cold 
metal transfer, CMT), 
de înaltă performanță” 

- SC SAM 
ROBOTICS SRL 
Timişoara 
- SC SARTOROM 
IMPEX SRL 
- SC RENAULT 
SA 
- MITSUBISHI 
ELECTRIC Europe 
B.V. 
- BEST TOOL 
Braşov. 
- S.C. Autohton 
S.R.L. Timișoara 
- S.C. 
NEFERPROD 
S.R.L. Timișoara 

Aplicarea consecventă a 
măsurilor pentru sănătatea 
ocupațională în firmele 
producătoare de structuri și 
produse sudate.  
Măsurarea emisiilor de 
particule și gaze nocive se 
efectuează pentru verificarea 
încadrării nivelului emisiilor în 
limitele de expunere din 
standardele de sănătate 
ocupațională, în scopul 
protecției sănătății sudorilor, 
operatorilor sudori și a 
personalului de coordonare a 
sudării. Astfel de determinări 
se vor executa și la anumite 
firme, pentru a stabili posturile 
de sudare în care trebuie luate 
anumite măsuri de ecologizare. 

2010 
PN 09-160202 
Fundamentarea 
aplicaţiilor şi 
cercetărilor 
experimentale, 
considerând 
conceptele mecanicii 
ruperii materialelor 
polimerice sudate şi 
nesudate 

Îmbinarea materialelor 
compozite polimerice 
prin lipire cu adezivi 
- Rezultate 
experimentale privind 
caracteristicile de 
mecanica ruperii ale 
materialelor compozite 
polimerice 

ISIM Timişoara Bază de date pentru 
continuarea programului 
experimental al proiectului 

2011 
PN 09-160202 
Fundamentarea 
aplicaţiilor şi 
cercetărilor 
experimentale, 
considerând 
conceptele mecanicii 
ruperii materialelor 
polimerice sudate şi 
nesudate 

Procedură de evaluare a 
materialelor polimerice 
sudate şi nesudate 

Firme producătoare 
de matriţe, Best 
Tools Brașov 

Creşterea fiabilităţii matriţelor 
din materiale polimerice 
compozite utilizate în industria 
auto 

2010 
PN 09-160203 
Implementarea 
termografiei active la 
examinarea 
nedistructivă a 
depunerilor prin 

- Corpuri de probă 
pentru verificare 
metodei termografice 
aplicate la examinarea 
nedistructivă a 
depunerilor prin 
pulverizare termică 

ISIM Timişoara Continuarea programului 
experimental al proiectului 
Stăpânirea tehnicilor de 
aplicare a termografiei în 
infraroşu în vederea lărgirii 
posibilităţilor de aplicare în 
ISIM. 
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pulverizare termică, 
cu procesarea 
rezultatelor 
examinărilor, pe baza 
metodelor inteligenţei 
artificiale 

- Structura softului 
pentru procesarea 
inteligentă a datelor de 
la examinarea 
termografică 

2011 
PN 09-160203 
Implementarea 
termografiei active la 
examinarea 
nedistructivă a 
depunerilor prin 
pulverizare termică, 
cu procesarea 
rezultatelor 
examinărilor, pe baza 
metodelor inteligenţei 
artificiale 

- Nouă procedură de 
examinare nedistructivă 
prin metoda 
termografiei active a 
depunerilor prin 
pulverizare termică.  
- Software de 
prelucrare a rezultatelor 
examinărilor 
termografice 
nedistructive 

ISIM şi firme care 
efectuează servicii 
de acoperiri prin 
procedeul de 
pulverizare termică 

- Îmbunătăţirea calităţii 
depunerilor prin pulberizare 
termică şi optimizarea 
tehnologiilor de depunere 
-  Scăderea numărului de piese 
cu defecte neidentificate în 
procesul de fabricaţie 

2013 
PN 09-160203 
Implementarea 
termografiei active la 
examinarea 
nedistructivă a 
depunerilor prin 
pulverizare termică, 
cu procesarea 
rezultatelor 
examinărilor, pe baza 
metodelor inteligenţei 
artificiale 

- Experimentări pe 
seturi de probe cu 
defecte artificiale 
- Proiectarea şi analiza 
tehnicilor / algoritmilor 
destinaţi procesării 
automate a rezultatelor 
examinărilor 
- Proiectarea şi 
implementarea 
tehnicilor şi a 
algoritmilor destinaţi 
procesării imagistice a 
rezultatelor. 
- Manual de utilizare al 
pachetului software 
destinat procesării 
rezultatelor 
examinărilor 
nedistructive. 

UTTIS Bucureşti 
ICMET Craiova 
BEST TOOLS 
Braşov 
ROMAERO 
Bucureşti 
COMPA – 
TYSSEN Sibiu 
ISIM Timişoara 

- Metoda de activare cu 
fascicol laser aplicabilă în 
cadrul examinărilor 
nedistructive prin termografie 
activă 
- Tehnici de procesare 
inteligentă a datelor (în cadrul 
paradigmei Soft Computing) 
utilizabile în viitor 
- La procesarea inteligentă a 
rezultatelor examinărilor 
nedistructive termografice sunt 
disponibile şase module de 
procesare imagistică 
funcţionale ce pot fi 
implementate şi testate la 
utilizatori 
- Examinarea nedistructivă prin 
termografia activă a 
componentelor acoperite prin 
pulverizare termică pentru 
aplicaţii industriale (acoperire 
cu materiale termorezistente 
pentru bariere termice) atestă 
posibilitatea decelării unor 
imperfecţiuni în materialele 
metalice procesate termic prin 
sudare. 

2012 
PN 09-160204 
Evaluarea 
comportării mecanice 
a materialelor 
avansate polimerice, 
proiectate pentru 
aplicaţii speciale 

- Dispozitiv de 
prinderea epruvetelor 
fâşii de tip membrană. 
-Caracterizarea 
mecanică a matrialelor 
polimerice. 

Echipe de cercetare 
care se ocupă de 
realizarea şi 
perfecţionarea 
celulelor de 
combustie 

Asigurarea calităţii 
membranelor de filtrare 
utilizare în celulele de 
combustie 

2013 - Program experimental S.C. ALFAPLAST -Îmbunătăţirea calităţii 
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PN 09-160204 
Evaluarea 
comportării mecanice 
a materialelor 
avansate polimerice, 
proiectate pentru 
aplicaţii speciale 

şi rezultate 
experimentale privind 
încercarea la tracţiune a 
foliilor utilizate la 
acoperirea serelor. 
 
- Program experimental 
şi rezultate 
experimentale privind 
încercarea la tracţiune a 
membranelor 
funcţionale utilizate în 
baterii litiu-polimerice, 
în stare iniţială şi 
îmbătrânite artificial. 
 
- Program experimental 
şi rezultate 
experimentale privind 
încercarea la tracţiune a 
membranelor 
compozite textil-
polimer, utilizate la 
fabricaţia prelatelor 
pentru vehicule de 
transport marfă. 

S.R.L., Jebel, jud. 
Timiş 
 
Institutul de Chimie 
Timişoara al 
Academiei 
Române; 
Producători de 
baterii litiu-
polimerice 
 
 
 
S.C. SATIMPEX 
S.R.L. Timişoara 
 
ISIM Timişoara 

produselor prin folosirea 
materialelor cu caracteristici 
mecanice specifice pentru 
agricultură. 
 
- Dezvoltarea unor materiale 
noi, inovative, sub formă de 
membrane funcţionale, 
destinate producţiei de baterii 
litiu-polimerice 
 
-Îmbunătăţirea calităţii 
produselor finite prin utilizarea 
materialelor compozite 
verificate în cadrul ISIM 
Timişoara. 
Extinderea paletei de produse 
prin introducerea unor 
materiale noi, inovative cu 
caracteristici de rezistenţă 
cunoscvute. 

2014 - 2015 
PN 09-160204 
Evaluarea 
comportării mecanice 
a materialelor 
avansate polimerice, 
proiectate pentru 
aplicaţii speciale 

Stand experimental 
pentru îmbătrânire 
artificială cu radiaţii 
ultraviolete, cu 
comandă automată 
 
Programe 
experimentale pentru 
determinarea 
caracteristicilor 
mecanice de scrută şi 
lungă durată ale 
materialelor polimerice 
membranate 

S.C. SATIMPEX 
S.R.L. Timişoara 
 
S.C. FLORIMPEX 
TIM S.R.L. 
Timisoara 
 
S.C. TEVO S.R.L. 
Timisoara 
 
S.C. TEXTOR 
INDUSTRIAL 
PROJECT S.R.L. 
Timisoara 
 
S.C. ALFAPLAST 
S.R.L. Jebel, Timis 

Îmbunătăţirea calităţii 
produselor prin alegerea unor 
materiale corespunzătoare 
 
Deschiderea posibilităţilor 
pentru caracterizarea unor 
materiale noi, inovative 

2014 
PN 09-160205  
Evaluarea 
fenomenelor de uzare 
abraziva a straturilor 
dure depuse prin 
sudare cu aliaje pe 
baza de Ni-Fe-Cr 

Tehnologii de sudare in 
vederea obţinerii unor 
straturi dure, rezistente 
la uzare 

AS Sudotim; 
 
Agroavis Gherla 
 
Petroman SRL 

Depunerea unor straturi dure pe 
suprafețele active ale 
componentelor agricole cu 
rezistenta ridicata la uzare 
abraziva 

2015 
PN 09-160206:  
Evaluarea 
comportării la uzare 
si coroziune a 

Tehnologii privind 
obţinerea de straturi cu 
proprietăţi deosebite 
prin tratamente Duplex 
 

Companii 
producătoare de 
scule aşchietoare  

Îmbunătăţirea calităţii 
produselor 
Extinderea posibilităţilor de 
utilizare a sculelor, pentru 
materiale cu durităţi mari. 
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straturilor de 
suprafaţă tratate 
Duplex 

Creşterea duratei de viaţă în 
exploatare a sculelor. 

2015 
PN 09-160208 
Sistem de comandă și 
monitorizare a 
instalației de evaluare 
a materialelor sever 
solicitate în 
exploatare 

Masină modernizată de 
încercare la tracţiune cu 
caracteristici 
performante şi actuale 
la nivel mondial 

ISIM Timişoara 
Firme ca utilizează 
materiale sever 
solicitate în timpul 
exploatării 
Instituţii care 
dezvoltă activităţi 
de cercetare în 
domeniul evaluării 
şi caracterizării 
materialelor 

- posibilitatea de caracterizare 
şi evaluare a unor suduri sau 
materiale sever solicitate 
- diversificarea ofertei pentru 
piaţa liberă şi creşterea cifrei 
de afaceri a ISIM Timişoara 
- suport pentru activitatea de 
cercetare în domeniul 
încercărilor de materiale 

 
 
4.3. Participarea la colaborări internaţionale: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 
internaţional 

Ţară şi/sau 
CE 

unităţi 
colaboratoare 

Denumire proiect 

Valoarea proiectului 
(EUR) 

Valoare 
totală 

proiect 
Valoare ţară 

1 2010 
FP6 

Coordonator: 
BEXCO – 
IMM Belgia 
cu 34 
parteneri din 
12 ţări 
europene 

Arhitectura textilă – Structuri şi 
construcţii textile ale viitorului  
CONTEX-T 

6.1 mil. € 51.7 mii € 

2 2011 
PN II Parteneriate 
in domenii 
prioritare ERA 
NET 

-LAIP S.A. 
Spania 
-MZL S.A.  
Spania 

Ultrasonic assisted processes for 
machining of high precision 
components 

1.404.225 409.620 

3 2011 
PN II Parteneriate 
in domenii 
prioritare ERA 
NET 

-Spagnolo 
Srl -Italia 
2GNC 
LASER 
Spania (Tara 
Bascilor) 

FLEXible & modular fixture 
solution for high performance 
WELDing technologies 

904.600 606.130 

4 2011 
Colaborare 
bilaterală din 
fonduri private 

COMPACT 
MM TRADE 
Serbia 

Ultrasonic welding equipment for 
metallic materials, 3000W, 20 
kHz or 35 kHz, 240V / 50Hz 

60.000 60.000 

5 2011 
Colaborare 
bilaterală din  
fonduri private 

SLV 
München  
Germania 

Specialized equipment for hybrid 
welding by resistance and 
ultrasound (ESEPUS 01) 

60.200 60.200 

6 2012 
MANUNET 

-LAIP S.A. 
Spania 
-MZL S.A.  
Spania 

Ultrasonic assisted processes for 
machining of high precision 
components 

1.404.225 409.620 

7 2012 
MANUNET 

-Spagnolo 
Srl -Italia  
GNC 
LASER 

FLEXible & modular fixture 
solution for high performance 
WELDing technologies 

904.600 606.130 



41 
 

Spania (Tara 
Bascilor) 

8 2012 - 2013 
HU-RO Cross-
Border 
Cooperation  
Program 
HURO/1001/315/ 
2.3.1 

România/ 
ISIM  
Timişoara în 
calitate de 
Lead Partner; 
Ungaria/ 
Uni-
versitatea de 
Ştiinţe din 
Szeged în 
calitate de 
partener 

Cross - border cooperation for 
specialists training in the field of 
Industrial Risk Management 
 

162.902 98.618 

9 2013 
HU-RO Cross-
Border 
Cooperation  
Program 

România/ 
ISIM  
Timişoara în 
calitate de 
Lead Partner; 
Ungaria/ 
Uni-
versitatea de 
Ştiinţe din 
Szeged în 
calitate de 
partener 

Exploratory Research on the 
Opportunity to Increase the Life 
Time and Efficient Recycling of 
the Active Components of 
Agricultural Equipments 

373.800 187.200 

10 2014 
Programul IPA de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România – 
Republica Serbia  
(finanţat de 
Uniunea 
Europeană  prin 
Instrumentul de 
Asistenţă pentru 
Preaderare (IPA) 
şi cofinanţat de 
statele partenere în 
program) 

Romania 
(ISIM 
Timisoara) 
 
Serbia (MMI 
Bor) 

Promovarea unor noi aliaje de 
adaos ecologice pentru lipire,  
bazate pe minereul neferos din 
zona transfrontalieră româno-
sârbă 
 ( ECOSOLDER) 
MIS ETC CODE 1409 

221.123,30 121.771,30  

11 2014 - 2015 
Programul IPA de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România – 
Republica Serbia  
(finanţat de 
Uniunea 
Europeană  prin 
Instrumentul de 
Asistenţă pentru 
Preaderare (IPA) 
şi cofinanţat de 
statele partenere în 
program) 

Romania 
(ISIM 
Timisoara) 

Serbia (ARK 
Kladovo) 

Parteneriat şi 
suport tehnologic 
pentru cooperare 
între C&D şi IMM-
urile din regiunea 
de graniţă 
( PARTECH ) 
MIS ETC CODE 
1396 

1696385 891333 
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12 2015 
Program 
MANUNET ERA 
NET 

Spania -Ţara 
Bascilor 
(Metal 
Estalki  
Inpromat SL  
şi Susensa 
SL)  
Romania 
(ISIM 
Timişoara şi 
Nanointeliform
Timişoara)  

J FAST MANUNET 
A rapid joint by alternative 
processes 

2790000 1102500 

13 2015 
Programul IPA de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România – 
Republica Serbia  
(finanţat de 
Uniunea 
Europeană  prin 
Instrumentul de 
Asistenţă pentru 
Preaderare (IPA) 
şi cofinanţat de 
statele partenere în 
program) 

Romania 
(ISIM 
Timisoara) 
 
Serbia (ARK 
Kladovo) 

Training in Industrial Risk 
Management 
(T-IRM) 
MIS ETC CODE 1416 

755520 403351 

 
 

4.4. Articole: 
 

 Nr. 
crt. Denumirea publicaţiei Titlul articolului 

2009 -  în ţară: 

1 
Revista Metalurgia International, pag. 66-70, vol 
XIV, no.11, ISSN 1582-2214, 2009, Cotaţie ISI) 
Factor de impact: 0,173 

V. Safta, D. Dehelean, R. Cojocaru, L. Boţilă, C. 
Ciucă  
Mechanical behaviour at high temperatures of some 
aluminum, magnesium and titanium marks 

2 Revista BID – ISIM Welding & Material Testing, (4-
2009) ISSN 1453-0392, pag. 37-42 

V. Bîrdeanu, D. Dehelean, S. Savu  
Laser-TIG hibrid micro-welding process 
developments 

3 

Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din 
Timişoara, România, Seria Mecanică, Tom 54 (68), 
ISSN 1224-6077, Fasc. S1, 2009, pag. 41-46, 
categoria B, CNCSIS 

M. Poşogan, L. Boţilă, C. Ciucă, A Cazacu  
Dezvoltarea de unelte de sudare FSW pentru aliaje 
dure de aluminiu Al 6082-T651 si Al 7075-T651 

4 

Revista Sudura,1/2009, pag.39-42, ISSN 1453-0384 
categoria B+, CNCSIS, indexata BDI, 
http://www.csa.com/factsheets/supplements/weldasr
c.php, Revista Sudura, 1/2009 

L. Boţilă, R. Cojocaru, D. Dehelean  
Sudarea FSW -procedeu ecologic şi de mare 
eficienţă 

5 Simpozionul „Noutăţi în sudare şi tăiere”, 
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 08.07.2009 

R.Cojocaru, C. Ciucă, L.Boţilă 
Posibilităţi de creştere a eficienţei proceselor de 
sudare şi tăiere prin implementarea unor procedee 
neconvenţionale 

6 
Seminarul ASTR organizat la a VII-a Conferinţă 
Internaţională “integritatea structurală a 
construcţiilor sudate”, Timişoara 04-05.11.2009 

L. Boţilă 
Analiza statistică a literaturii de specialitate privind 
sudarea prin frecare cu element activ rotitor 

7 
A VII-a Conferinţă Internaţională “integritatea 
structurală a construcţiilor sudate”, Seminar ASTR, 
Timişoara 04-05.11.2009 

R. Cojocaru, L. Boţilă 
Rezultate obţinute la sudarea FSW a unor aliaje 
uşoare 
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8 
A VII-a Conferinţă Internaţională “integritatea 
structurală a construcţiilor sudate”, Seminar 
ASTR,Timişoara 04-05.11.2009 

D. Dehelean, L. Boţilă 
Impactul internaţional al noului procedeu FSW 
asupra fabricării structurilor sudate 

9 
A 3-a Conferinţă Internaţională "Tehnologii 
inovative pentru îmbinarea materialelor avansate", 
11-12 iunie 2009, Timişoara 

R. Cojocaru, D. Dehelean, U. Zupanc, C. Ciucă  
Friction Stir Welding Behavior of Al6082-T651 
Alloy Used for Civil Constructuctions 

10 

MODTECH International Conferecne – Modern 
Technologies, Quality and Innovation, New face of 
TMCR, Iaşi, România, 21-23 mai 2009, „The 
Proceedings of MODTECH 2009”, pp. 191-194 

R. Cojocaru, D. Dehelean, R. Gabor, C. Ciucă, U. 
Zupanc  
Friction stir welding of Al 6082 alloy 

11 

MODTECH International Conferecne – Modern 
Technologies, Quality and Innovation, New face of 
TMCR, Iaşi, România, 21-23 mai 2009, „The 
Proceedings of MODTECH 2009”, pp. 15-18 

L. Apetrei, O. Oancă, C. Toma, A. Sîrbu, A. 
Munteanu 
The influence of entrance parameters above the 
aluminium ultrasonic welding resistance 

12 Revista BID – ISIM Welding & Material Testing, (2-
2009) ISSN 1453-0392 

I.A. Perianu, M. Vasilescu, E. Cicală, D. Ionescu 
Optimizarea tăierii cu jet de apă a materialelor 
sinterizate. Studiu de caz: tăierea aluminei, Water-jet 
cutting optimization for fritted materials. Case study: 
cutting alumina 

13 
Annals of the Oradea Univesity – Fascicle of 
Management and Technologicall Engineering, 
vol.VIII, Oradea 

V. Putz, N.A. Sîrbu  
Contribution to optimizing the technological 
processing procedure of the bench draught bar for the 
tollingmaterial 

14 
Conference Innovative Technologies for Joining 
Advanced Materials, Timişoara, România, 11-12 
June 2009 

O. Oancă, H. Mateiu, N.A. Sîrbu, C. M. Toma, L. 
Apetrei  
The geometry influence of the active sonotrode-anvil 
surfaces over the quality of ultrasonic welding for the 
metallic materials 

15 

ModTech International Conference - New face of 
TMCR (Modern Technologies, Quality and 
Innovation), Iaşi, Romania, 21-23 May 2009, 
disponibila pe ISI web of knowledge: 
http://apps.isiknowledge.com 

L. Apetrei, O. Oancă, C. Toma, N.A. Sîrbu, A. 
Munteanu  
The influence of entrance parameters above the 
aluminium ultrasonic welding resistance 

16 Energetica, ISSN 1455-2360, 12 (2009), pp. 627-630 A. Murariu, H. Materiu, V. Grabulov, N. Paşca,  
Risk assessment for thermal power plant 

17 Energetica, ISSN 1455-2360, 12 (2009), pp. 645-648 
H. Mateiu, A. Murariu, V. Grabulov, N. Paşca 
Fitness-for-Service" concept for industrial equipment 
operation 

18 Welding and Material Testing BID-ISIM, 1 (2009), 
pp. 37-42 

H. Mateiu, V. Jinescu, A. Murariu 
Pre-loading fatigue and creep influence on elasto-
plastic strain characteristic 

2010 -  în ţară: 

19 BID, Nr. 3, 2010 Fenomene de interfaţă la îmbinările eterogene metal-
metal 

20 Journal of Materials Processing Technology /Optics 
and Laser Technology 

Pulsed LASER-microTIG - a new laser-arc hybrid 
welding process for microjoining 

21 

Seria Tehnică, Vol. LXII, Nr.2/2010, pag.41-48, 
ISSN 1224-8495, 2010, categoria B+, CNCSIS, 
indexată BDI 
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9hjournals.pdf 
(şi prezentată la Conferinţa Internaţională 
"SUDURA 2010", 21-23 aprilie 2010, Ploieşti, 
pag.201-209, Editura Sudura, ISSN 1843-4738) 

R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă  
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a 
aliajelor de aluminiu. Posibilităţi de aplicare / 
Friction Stir Welding of Aluminum Alloys. 
Possibilities of Application, Buletinul Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti 

22 

Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria 
Tehnică, Vol. LXII, Nr.2/2010, pag.49-56, ISSN 
1224-8495, 2010 , categoria B+, CNCSIS, indexată 
BDI 
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9hjournals.pdf 
(şi prezentată la Conferinţa Internaţională 
"SUDURA 2010", 21-23.04.2010, Ploieşti, pag.51-
59, Editura Sudura, ISSN 1843-4738) 

V. Verbiţchi, R. Cojocaru, L. Boţilă  
Caracteristici ecologice şi energetice ale procedeului 
de sudare prin frecare cu element activ rotitor / 
Ecological and Energetical Chraracteristics of the 
Friction Stir Welding Process 
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23 

Seminarul “Posibilităţi de creştere a eficienţei 
proceselor de sudare şi tăiere prin implementarea 
unor procedee neconvenţionale”, Timişoara, 29 
aprilie 2010 

R.Cojocaru, L. Boţilă  
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW), 
alternativă ecologică şi eficientă la procedeele 
clasice de îmbinare cu arc electric a metalelor uşoare 

24 

A 4-a Conferinţa Internaţională „TIMA 2010”, 10-11 
iunie 2010, Timişoara, publicată în Proceedings of 
The 4th International Conference Innovative 
Technologies for Joining Advanced Materials TIMA 
2010, pag. 325-330, Editura Sudura, ISSN 1844-
4938 

V. Verbiţchi, R. Cojocaru, L. Boţilă  
Cerinţe şi posibilităţi ale procedeelor ecologice de 
sudare / Requirements and possibilities of the 
ecological welding processes 

25 

Conferinţa Internaţională „TIMA 2010”, 10-11 iunie 
2010, Timişoara, publicată în Proceedings of The 4th 
International Conference Innovative Technologies 
for Joining Advanced Materials TIMA 2010, Sudura 
Publishing House, ISSN 1844-4938, 10-11.06.2010, 
Timisoara, pp.285-289, ISSN 1844-4938, Sudura 
Publishing House, 2010 

R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă  
Comportarea la sudarea prin frecare cu element activ 
rotitor a aliajului Al 7075 Friction stir behaviour of 
Al 7075 aluminum alloy 
 

26 

Proceedings of  The 1st International Conference 
Advances in Engineering & Management – ADEM 
2010, 19-21 may 2010, Drobeta Turnu Severin, 
Romania, ISBN 978-606-510-899-8 

R. Cojocaru, C. Ciucă. A. Cazacu  
Sisteme de sudare prin frecare cu element activ 
rotitor 

27 

Scientific Bulletin of  the „Politehnica” University of 
Timisoara, Romania, Transactions on mechanics, 
Tom  55 (69), p. 84-89, ISSN 1224 - 6077 Iss.2,  
2010 

N. A. Sîrbu, D. Stan, I. Şerban, O. Oancă  
Overview on the ultrasonic applications in the 
polymeric materials processing 

28 
8th Int. Conference Structural Integrity of Welded 
Structures - ISCS 2010, Timisoara, Romania, 
11/2010 

H. Mateiu, A. Murariu, A. Ivan 
Finite element analysis of welded metal structures 
nodes 

29 

Proceedings of the 3rd WSEAS international 
conference on Finite differences - finite elements - 
finite volumes - boundary elements (F-and-B’10); 
04/2010, pp. 224-227 

S. H. Mateiu, A. C. Murariu, A. Ivan 
Reinforcement Assessment of Welded Frames for 
Metallic Structures  

30 Revista Materiale Plastice, 47, 3 (2010), pp. 263-266 

A. C. Murariu, V. I. Safta, H. S. Mateiu  
Long-term behaviour of polyethylene PE 80 
pressurized pipes, in presence of longitudinal 
simulated imperfections 

31 Buletin UPT Seria Mecanică, 2010 Evaluarea competitivității sectorului aeronautic din 
România privind fabricaţia industrială 

32 Buletinul AFER nr1, 2010, pag, 11-15 
Evaluarea competitivităţii generale a sectorului de 
fabricaţie componente şi mijloace de transport 
feroviar din România 

33 Revista SUDURA, nr. 2. 2010 
Evaluarea calităţii îmbinărilor sudate a panourilor 
pereţi-membrană din sistemul vaporizator al 
cazanului 7 de 420 t abur/oră de la CET Halânga  

34 Revista SUDURA, nr. 2. 2010 Metode de obţinere şi de prelucrare a biomaterialelor 
pentru proteze umane 

2011 -  în ţară: 

35 International Conference on Structural Analysis of 
Advanced Materials, 2011 

R. Roşu, D. R. Pascu, S. Drăgoi 
Structural and mechanical characterization of 
stainless steel joints realized by CMT process 

36 Scientific Bulletin of Politehnica Timisoara, Tom 54 
(66), fasc, S1, p. 77-80, 2011 

R. Roşu, D. R. Pascu, S. Drăgoi 
Joining aluminium alloy with galvanized steel by 
CMT process 

37 International Conference on Structural Analysis of 
Advanced Materials, 7-11 September, 2011 

D. R. Pascu, R. Roşu, V. Paşca 
Structural and mechanical characterization of 
polymer composite bonded joints 

38 Sudura, nr. 1 / 2011 
A. Murariu, S.Crâsteţi 
Possibilities of nondestructivile testing by active 
thermography of the termal spraying coated surfaces  

39 Revista Sudura nr. 2 / 2011, pag. 41-44, E. Muncuţ, R. Roşu 
Optimization of MAG-CMT weld-brazing process of 
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zinc-coated plates 

40 The ASR Conference. WELDING 2011. Traditions 
and art in energy equipment, p. 27-33, 2011 

E. Muncuţ, D. Dehelean, R. Roşu 
Optimization of MAG-CMT weld-brazing process of 
zinc-coated plates 

41 

Proceedings of The VI-th International Conference : 
Days of The Academy of Technical Science from 
Romania ASTR 2011-PRO Prosperitass, p. 172-179, 
2011 

S. Crâsteţi, D. R.Pascu 
Quantitative evaluations of the heterogeneous 
polymer-metal joints by digital imaging 

42 

Proceedings of The VI-th International Conference : 
Days of The Academy of Technical Science from 
Romania ASTR 2011-PRO Prosperitas, p. 136-139, 
2011 

V. Bîrdeanu, C. Ciucă, A. Puicea 
Pulsed laser welding of dissimilar thermoplastic 
materials 

43 
The 5rd International Conference innovative 
tehnologies for Joining Advanced Materials, p. 1-5, 
2011 

V. Bîrdeanu, C. Ciucă, M. Iacob 
Pulsed LASER-TIG hybrid welding of coated 
unalloyed steel thin sheets 

44 

Revista Sudura nr. 1/2011, ISSN 1453 – 0384, p. 6-
13, Editura Sudura, Timisoara, Romania, 2011 
(cotatie B+, indexata BDI) /  Applications of infrared 
thermography in welding and nondestructive 
examination of materials, SUDURA, Romanian 
Welding Society’s review, Year XXI, No.1/2011, 
pp.6-13, ISSN 1453-0384, Sudura Publishing House, 
Timisoara, Romania, 2011 indexata BDI 
http://www.csa.com/factsheets/supplements/weldasr
c.php 

L. Boţilă,  A. Murariu, A. Cazacu, C. Ciucă  
Aplicaţii ale termografiei în infraroşu la sudarea şi 
examinarea nedistructivă a materialelor 
 

45 

Revista SUDURA, Year XXI,  nr.1/2011, pag.34-40, 
ISSN 1453-0384, Editura Sudura, 2011 (lucrare 
prezentată la Conferinţa Internaţională ASR „Sudura 
2011- Tradiţie şi artă în construcţia echipamentelor 
energetice”, Reşiţa 06-08 aprilie 2011 şi publicată în 
volumul de lucrări al conferinţei pag.81-92,ISSN 
1843-4738, Editura Sudura, Timişoara, 2011), 
indexata BDI,  
http://www.csa.com/factsheets/supplements/weldasr
c.php 

R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă  
Posibilităţi de aplicare a procedeului FSW la sudarea 
oţelurilor, Possibilities for the application of FSW to 
steels 

46 

Revista BID ISIM Sudura si Incercari de Materiale / 
Welding and Material Testing, An XX, Nr.3/2011, 
pag.20-24, ISSN 1453-0392,Editura Sudura, 
Timişoara, 2011 indexare BDI 
http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db
=materials-set-c, WELDASEARCH (lucrare 
prezentată la A 5-a Conferinta Internationala 
Tehnologii Inovative pentru Imbinarea Materialelor 
Avansate „TIMA 2011”,16-17.06.2011 Timişoara 
ISSN 1844-4938,  Editura Sudura, 2011). 

R. Gabor, R. Cojocaru, C. Ciucă,  L. Boţilă  
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a 
cuplului de materiale disimilare EN AW 6082 – EN 
AW 5083  / Dissimilar friction stir welding of EN 
AW 6082-EN AW 5083 aluminum alloys  
 

47 

Revista BID ISIM - Sudura si Incercari de Materiale  
/ Welding& Material Testing, Nr.4/2011, pag.26-39, 
ISSN 1453-0392, Editura Sudura,Timisoara (cotatie 
B+), Romania, indexare BDI 
http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db
=materials-set-c, WELDASEARCH (lucrare 
prezentata la  A 9-a Conferinţă Internaţională 
„Integritatea structurală a construcţiilor sudate ISCS 
11”03-04.11.2011 Timişoara p.1-11, Editura Sudura, 
ISSN 1842-5518) 

R. Cojocaru, V. Verbiţchi, L. Boţilă, C. Ciucă, A. 
Perianu  
Metode de monitorizare şi control al procesului de 
sudare prin frecare cu element activ rotitor  / 
Monitoring and control methods of friction stir 
welding process 
 

48 

A cincea Conferinţă internaţională Tehnologii 
Inovative pentru îmbinarea materialelor avansate 
TIMA 2011,  16-17.06.2011 Timişoara,  pp.1-8, 
ISSN 1844-4938, Editura Sudura 

L. Boţilă,  R. Cojocaru, C. Ciucă  
Caracteristici ale uneltelor la sudarea prin frecare cu 
element activ rotitor a materialelor cu durităţi mari  / 
Characteristics of friction stir welding tools for high 
hardness materials 

49 A cincea Conferinţă Internaţională de tehnologii 
inovative pentru îmbinarea materialelor avansate 

R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă   
Comportarea la sudare prin frecare cu element activ 
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„TIMA 2011”,16-17.06.2011 Timişoara, p.1-6, ISSN 
1844-4938, Editura Sudura 

rotitor a oţelului S420MC / Friction stir welding 
behavior of S420MC steel 

50 

A VI-a Conferinţa Internaţională Zilele ASTR 2011 
– PRO Prosperitas, Timişoara, 22-23 septembrie 
2011 şi publicată în Proceedings of VIth 
International Conference Days of the Academy  of 
Technical Science from Romania, p.188-193, ISSN 
2066-6586, Editura Politehnica, 2011 

R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă  
Posibilităţi de aplicare a procedeului de sudare prin 
frecare cu element active rotitor, la sudarea aliajelor 
disimilare de aluminiu / Application possibilities of 
the friction stir welding process to dissimilar 
aluminum alloys 

51 
ModTech International Conference-New face of 
TMCR „Modern Technologies, Quality and 
Innovation” , 2011, p. 773-776 

O. Oancă, N. Paşca, N. A. Sîrbu, E. Dimian 
Ultrasonic welding simulation for metallic materials  

2013 -  în ţară: 

52 
A 6-a Conferinţă Internaţională Tehnologii Inovative 
pentru Îmbinarea Materialelor Avansate, tima 2012, 
14-15.06.2012 

R.Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă, H. Daşcău  
Contributions to the development of friction stir 
welding process (FSW)/  Contribuţii la dezvoltarea 
procedeului de sudare prin frecare cu element activ 
rotitor 

53 

Seminarul „Contribuţii ISIM la sudarea şi procesarea 
prin frecare cu element activ rotitor (FSW/FSP) a 
metalelor feroase şi neferoase. Demonstraţii practice 
de sudare”, ISIM Timişoara, 15.03.2012 

R.Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă 
Contribuţii ISIM la sudarea şi procesarea prin frecare 
cu element activ rotitor (FSW/FSP) a metalelor 
feroase şi neferoase 

54 

Workshop: Procedee neconvenţionale de îmbinare şi 
tăiere a materialelor organizat la A 6-A Conferinţă 
Internaţională Tehnologii Inovative pentru Îmbinarea 
Materialelor Avansate, TIMA 2012, 14-15.06.2012 

R.Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă  
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW), 
alternativă ecologică şi eficientă la procedeele 
clasice de îmbinare cu arc electric a metalelor uşoare 

55 

Workshop: Sudarea  prin frecare cu element activ 
rotitor (FSW) cap la cap şi prin suprapunere a 
materialelor usoare.Demonstraţii practice de sudare, 
organizat la ISIM Timisoara in noiembrie 2012 

Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă  
Sudarea  prin frecare cu element activ rotitor (FSW) 
cap la cap şi prin suprapunere a materialelor usoare. 
Demonstraţii practice de sudare 

56 
The 6th International Conference Innovative 
Technologies for Joining Advanced Materials, 
TIMA 2012, 14-15.06.2012,  Timişoara 

V. Verbiţchi, N. A.  Sîrbu, C.Toma, I.A. Perianu  
Regenerative energy sources applicable to joining 
processes,  

57 Seminarul ACM-V, Februarie 2012 
V. Verbitchi  
Applicații ale energiei solare în industrie, în 
agricultură și în domeniul rezidențial 

58 

Workshop: Procedee neconvenţionale de îmbinare şi 
tăiere a materialelor organizat la A 6-A Conferinţă 
Internaţională Tehnologii Inovative pentru Îmbinarea 
Materialelor Avansate, TIMA 2012, 14-15.06.2012 

O. V. Oancă  
Sudarea cu ultrasunete a materialelor metalice pentru 
aplicaţii în industria de automobile 

59 “BID – ISIM”, ISSN 1453-0392. Year XXI, No.3, 
2012, pag. 24-29 

V. Verbiţchi, N. A.  Sîrbu, C.Toma, I.A. Perianu  
Regenerative energy sources applicable to joining 
processes 

60 

Scientific Bulletin of  the „Politehnica” University of 
Timisoara, Romania, Transactions on mechanics, 
Iss.S1/2012, Tom  57 (71), p. 65-68, ISSN 1224 – 
6077 

I. Şerban, N. A. Sîrbu, O. Oancă, R. M. Dobra 
Design of an experimental stand for ultrasonic 
activation of microinjection molding 
 

61 

ModTech International Conference - New face of 
TMCR Modern Technologies, Quality and 
Innovation - New face of TMCR,24-26 May 2012, 
Sinaia, Romania, ISI Proceedings 

D. Stan, I. Serban, A. Sîrbu, A. Tulcan 
Study on the resonant frequency gliding in the 
ultrasonic systems loaded with variable axial 
compression force 
 

62 

ModTech International Conference - New face of 
TMCR Modern Technologies, Quality and 
Innovation - New face of TMCR, 24-26 May 2012, 
Sinaia, Romania, ISI Proceedings 

R. A. Roşu, N. A. Sîrbu, M. Popescu, S. Drăgoi 
Reconditioning of rods hammer forge by cmt method 
 

63 
Conferinţa  Internaţională Tehnologii inovative 
pentru îmbinarea materialelor avansate, 14-15 iunie 
2012, Timisoara, Romania 

D. R. Pascu, M. Vlaia, R. A. Roşu, N. A. Sîrbu 
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artificial aging on the mechanical properties of 
Vinnol-based polymeric membranes,  

67 Advanced Material Research, Vol.1029, 2014, 
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(2014), pp.317-318, ISSN 0025-5289 ISI cu factor  
de impact: 0,824 

Ș. Roșu, N.A. Sîrbu, R.F. Tatu  
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Engineering” 
 
 

4.5. Manifestări ştiinţifice: 
 

Nr. 
crt. 

Manifestări ştiinţifice 
 Număr de manifestări Număr de comunicări 

 
1 a) congrese internaţionale: În 2010: 5 

În 2011: 2 
În 2012: 4 
În 2013: 1 
În 2014: 2 
În 2015: 2 

În 2010: 16 
În 2011: 4 
În 2012: 5 
În 2013: 1 
În 2014: 5 
În 2015: 4 

2 b) simpozioane: În 2010: 2 
În 2015: 2 

În 2010: 2 

3 c) seminarii, conferinţe; În 2010: 3 
În 2011: 2 
În 2012: 1 
În 2013: 1 
În 2014: 1 
În 2015: 3 

În 2010: 3 
În 2011: 7 
În 2012: 2 
În 2013: 5 
În 2014: 1 

În 2015: 17 
4 d) workshop: În 2010: 1 

În 2015: 1 
În 2010: 1 

 
 

4.6. Brevete rezultate din tematica de cercetare: 
 

 Nr. 
crt. Specificaţie Brevete înregistrate 

(nr.)
Brevete acordate 

(nr.)
Brevete vândute 

(nr.)

1 

-  în ţară:---- 
 
 
 
- în străinătate:---- 

În 2011: 2 
În 2012: 10 
În 2013: 2 
În 2014: 5 
În 2015: 6 

În 2011: 2 
În 2012: 0 
În 2013: 1 
În 2014: 1 
În 2015: 1 

 

 Total:   0 
 
 
5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri : 
 
În perioada 2009-2015, Programul Nucelu a oferit posibilitatea abordării şi finanţării unor tematici de cercetare 
complexe şi actuale la nivel mondial. Aceste tematici, dezvoltate în cadrul Programului Nucleu, prin rezultatele 
obţinute, au contribuit la asigurarea continuităţii activităţii în ISIM Timişoara şi au facilitat: 

• Intensificarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri cu piaţa liberă, prin împrospătarea şi completarea 
permanentă şi diversificarea ofertei.  

S-a acordat o atenţie deosebită promovării rezultatelor cercetării în mediul industrial prin:  
⎯ organizarea de seminarii şi workshop-uri destinate agenţilor economici desfăşurate în diferite zone ale ţării. Au 

fost promovate, în principal rezultatele obţinute din punctul de vedere al procedeelor şi tehnologiilor noi de 
procesare ale materialelor, şi a tehnicilor / echipamentelor noi pentru aplicare, aspecte privind eficienţa 
economică a noilor tehnologii propuse, aspecte privind mediul şi sănătatea personalului operator, etc. realizări 
privind materialele avansate, modalităţi de procesare, evaluare şi caracterizare a acestora, şi încercări de 
materiale.  

⎯ Utilizarea tehnicilor de lucru rezultate din proiecte (echipamente, maşini, modele funcţionale) cu rol de 
demonstrator pentru industrie (în special în domeniile US, FSW, CMT, LASER, tăiere cu jet de apă şi abraziv, 
pulverizare HVOF, încercări mecanice pentru materiale termoplastice) 

⎯ Includerea unor date tehnice referitoare la procedee noi, inovative de îmbinare şi tăiere în suporturile de curs 
pentru ingineri sudori IIW şi EWE, specialişti sudori 
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⎯ Cursuri de perfecţionare la beneficiari pentru personal operator şi coordonator în domeniul sudării cu 
ultrasunete; cursuri de perfecţionare destinate sudorilor pentru îmbinarea metalelor uşoare (aliaje de aluminiu)  

⎯ Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, participări la care s-a pus un accent deosebit pe promovarea 
rezultatelor cu posibilităţi de aplicabilitate imediată. S-au prezentat echipamente de sudare, mostre îmbinate 
prin diferite procedee respectiv mostre prelucrate prin procedee conexe (tăiere cu jet de apă, pulverizare 
termică), rollup-uri cu rezultate aplicabile.  

⎯ Promovarea şi prezentarea competenţelor inclusiv a celor dobândite şi dezvoltate prin valorificarea rezultatelor 
obţinute în cadrul Programului Nucleu, în cadrul celor trei clustere din care ISIM Timişoara face parte 
(clustere din domeniile automotive, energie, energii regenerabile şi dezvoltare durabilă)  

 
Participare la Salonul Cercetării Româneşti din cadrul Târgului Internaţional Bucureşti 2015 

Standul ISIM 
 

 
Participare la Salonul Cercetării Româneşti din cadrul Târgului Internaţional Bucureşti 2015 

Expunere probe sudate 
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Participare la Salonul Cercetării Româneşti din cadrul Târgului Internaţional Bucureşti 2015 

Postere roll-up expuse in stand 
 

  
Organizare şi participare la Târgul Internațional de Inovare în Sudură și Examinări Nedistructive 

 
 Aceste iniţiative bazate pe rezultate ştiinţifice, tehnice şi practice obţinute în cadrul Programului Nucleu, au 
contribuit, în ultimii ani, la mărirea cifrei de afaceri a ISIM cu mediul economic, prin finalizarea unor contracte 
directe, aceasta ajungând de exemplu în anul 2014 la cca. 50% din cifra totală de afaceri.  
În ultimi ani ISIM Timişoara a antamat relaţii contractuale cu foarte mulţi agenţi economici. Spre exemplificare 2015 
au existat relaţii economice cu peste 400 de firme din aproape toate judeţele ţării. 
• Creşterea potenţialului ştiinţific al ISIM prin promovarea unor tematici bazate pe rezultate din programul nucleu, 

în cadrul unor proiecte  aprobate spre finanţare din programe naţionale (ex. Program Parteneriate) şi internaţionale 
(ex. Programul MANUNET, Programe Transfrontaliere România-Serbia, respectiv România-Ungaria, şi în măsură 
mai mică Programul LEONARDO) 

• Creşterea vizibilităţii ISIM în mediul ştiinţific naţional şi internaţional prin: 
- Elaborarea, publicarea în reviste de specialitate şi comunicarea în cadrul unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale de prestigiu, în primul rând a numeroase lucrări ştiinţifice, dar şi lucrări tehnice cu caracter 
aplicativ. Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în calitate de invitaţi 

- Organizarea si/sau participarea la întâlniri bilaterale (de tip b2b) care au avut ca scop principal antamarea unor 
colaborări şi formarea de parteneriate  pentru dezvoltarea în comun a unor tematici actuale de cercetare, în 
vederea elaborării unor propuneri de proiect. S-au luat în considerare şi tematici care au avut la bază rezultate 
obţinute în cadrul programului Nucleu. 
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Întâlniri de afaceri – b2b – organizate cu ocazia Congresului IIS 

 
- Prezentarea rezultatelor obţinute în mediul academic şi utilizarea echipamentelor realizate în cadrul 

Programului Nucleu cu rol de „demonstrator” pentru cadre didactice, masteranzi, studenţi 
- Participare la Saloane de Inventică din Timişoara, Cluj, Iaşi, la toate aceste saloane, rezultatele cercetării 

dezvoltate în cadrul Programului Nucleu au obţinut numeroase recunoaşteri ştiinţifice (premii speciale ale 
jurului, medalii de aur, argint şi bronz, menţiuni). Diferite premii au mai fost obţinute la concursuri angajat la 
diferite manifestaţii ştiinţifice (ex.: Conferinţele anuale ale Asociaţiei de Sudură di Romania - ASR). 

 

 

 
Participare la Salonul de Invenţii şi Inovaţii – Traian Vuia Timişoara 2015 
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• Caracterul multidisciplinar al proiectelor propuse de ISIM din cadrul Programului Nucleu, a permis implicarea 
unui număr important de specialişti în colectivele de lucru / fiecare proiect: specialişti în sudură şi tehnici conexe, 
ştiinţa materialelor, tehnologii moderne de procesare a materialelor, control şi încercări de materiale, fizicieni, 
metalurgi, respectiv specialişti în concepţie şi proiectare asistată de calculator, de echipamente, dispozitive, 
manipulatoare cu utilizare în domeniul îmbinării, controlului şi încercărilor de materiale 

• Caracterul multidisciplinar a permis de asemenea implicarea a numeroşi tineri cercetători, care au avut de rezolvat 
probleme ştiinţifice punctuale, în special în activităţi de documentare/informare, dezvoltare de programe 
experimentale, proiectare. 

Unii dintre ei au dobândit competenţe care le-au permis să propună tematici de proiecte valoroase, şi astfel să devină 
responsabili de activităţi importante şi chiar responsabili de proiect. 
• Rezultatele valoroase obţinute au asigurat condiţiile ca un procent important de cercetători să obţină atestări/grade 

profesionale superioare 
• Doctoranzi din ISIM Timişoara, dar şi din centre universitare prestigioase din ţară: Bucureşti, Iaşi. Timişoara, dar 

şi din Slovenia au beneficiat în perioada 2009-2015, de suport tehnic şi ştiinţific pentru dezvoltarea programelor 
experimentale necesare realizării şi elaborării tezelor de doctorat. 

• Consolidarea infrastructuri de cercetare prin:  
- achiziţionarea unor maşini performante (ex. pentru operaţiile de pulverizare termică HVOF, pentru laboratorul 

de încercări, examinări şi analize),  
- perfecţionarea şi modernizarea unor maşini existente. Aducerea acestora la parametrii şi caracteristici la 

nivelul tehnic existent la acest moment pe plan mondial (ex. pentru laboratorul de încercări, maşină de tăiere 
cu jet de apă, maşină de sudare FSW) 

- Concepţia, proiectarea şi execuţia unor echipamente de cercetare, în cadrul unor proiecte din Programul 
Nucleu (pentru Centru de excelenţă de sudare cu ultrasunete, Colectivul care se ocupă de sudarea prin frecare, 
Laboratorul de încercări, examinări şi analize). 

 Aceste tehnici/echipamente contribuie la susţinerea şi eficientizarea laboratoarelor de cercetare care 
funcţionează în institut. 
 Pe timpul desfăşurării Programului Nucleu 2009-2015 au existat şi câteva situaţii care au avut ca efect 
reconsiderarea unor aspecte propuse iniţial la propunerea proiectului. 
 Aceste situaţii s-au datorat în principal: 

- identificarea unor informaţii ştiinţifice, rezultate ştiinţifice obţinute în proiect sau care au determinat 
modificarea strategiei de desfăşurare a lucrărilor proiectului comparativ cu cea propusă iniţial 

- limitarea finanţării, în anumite situaţii a cauzat reducerea valorilor unor faze ale unor proiecte sau renunţarea 
la anumite faze, în special în cazul în care acestea necesită cheltuieli mari cu dotările şi achiziţii de materiale. 
Aceste măsuri s-au luat după realizarea unor analize complexe în urma cărora obiectivele şi rezultatele 
ştiinţifice care se aşteptau a fi obţinute în cadrul proiectului să fie cât mai puţin alterate.  

- modificarea structurii de personal, prin pierderea unor cercetători cu competenţe ştiinţifice recunoscute 
(migrări de personal, pensionări, etc)  au determinat, în situaţia actuală, reconsiderarea abordării programelor 
de cercetare. 

 Considerăm că Programul Nucleu 2009-2015 a fost extrem de util pentru ISIM Timişoara, în plan ştiinţific, 
din punctul de vedere al dezvoltării ofertei şi portofoliului de lucrări cu piaţa liberă dar şi prin faptul că a contribuit la 
asigurarea continuităţii activităţii de cercetare în institut. 
 
 
 
         DIRECTOR GENERAL,                      DIRECTOR DE PROGRAM,                 DIRECTOR ECONOMIC, 
 
 Dr. Ing. Alin Constantin Murariu       Ing. Radu Cojocaru        Ec. Angelica Dascălu 
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