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CONTRACTE (selecţie) 

 
1.     Încercări comparative ale sistemului de aprindere clasic şi tranzistorizat de  

    tip “SERI” la motorul SR-211. 
(1966)  Uzina de Autocamioane Braşov 

 
 

2.     Testarea performanţelor motorului M-836-SR 
(1972) Uzinele “23 August” Bucureşti 
 

3.     Analiza proceselor gazotermodinamice din motorul M-836-SR 
(1973) Uzinele “23 August” Bucureşti 
 

4.     Testarea performanţelor motorului M-820-SR 
(1974) ICP Faur Bucureşti 

 
5.      Proiectarea unui colector de admisie pentru motorul V6 derivat din motorul  
       Dacia 1300 

(1975) ICPAT Braşov 
 

6.  Studiul termodinamic şi al sistemului de răcire apă-ulei pentru motorul de 90 
CP, 366-L4-D. 
(1976) INMT Bucureşti 
 

7.  Realizarea unui autoturism de consum şi poluare redusă 
(67/75)                                CNST 

 
8.      Proiectarea de standuri pentru încercări accelerate ale unor agregate ale  

     motorului D 797-05 şi D215 HMN 
(92/1978)   Întreprinderea de Autocamioane Braşov 
 

9. Studiul, cercetarea, proiectarea şi experimentarea unui m.a.s. de 6 cilindri în 
linie de 2300 cmc cu posibilităţi de transformare în m.a.c. 

(120/1979)   CCSITA Piteşti 
 

10.   Studiul, cercetarea, proiectarea, realizarea şi experimentarea autoturismului 
din familia Dacia 1300 echipat cu motor Diesel. 

(53/1979)   Centrala de autoturisme Piteşti 
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11.  Cercetări privind posibilitatea aplicării supraalimentării acustice la motorul  
748 L6 D. 

(87/1982)    INMT Bucureşti 
 
12.  Proiectarea şi executarea unui grup de standuri pentru verificarea 

subansamblelor şi pieselor de motor. 
(76/1983)    Intr. Autocamioane Braşov 
 

13.  Studiul schimbului de gaze la motorul cu 10 cilindri în V cu aspiraţie naturală, 
supraalimentare sonică şi turbosupraalimentare. 
(168/1983)    INMT Bucureşti 
 

14.  Cercetări teoretice şi experimentale în vederea dezvoltării familiei de motoare 
Diesel cu puteri între 185-640 CP. 
(29/1984)    INMT Bucureşti 
 

15.  Studiul schimbului de gaze la motoarele 1850 V12 D şi DT cu aspiraţie 
naturală, supaalimentare sonică şi turbosupraalimentare. 
(25/1985)    INMT Bucureşti 
 

16.  Studiul teoretic şi experimental al optimizării umplerii la motorul diesel 
supraalimentat Ф x S = 102 x 110 
(132/1985)    INMT Bucureşti 
 

17.  Cercetări privind aplicarea răcirii intermediare a aerului la motorul 
supraalimentat 1380 şi 1430 – VS – DTI. 
(54/1987)    INMT Bucureşti 
 

18.  Cercetări teoretice şi experimentale pentru dezvoltarea unui motor Diesel cu 
injecţie directă, pe baza motorului Diesel de 1600 cmc cu cameră de turbulenţă, 
pentru echiparea autoturismelor din familia IAP. 
(55/1987)    ICSITA Piteşti 
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19.  Cercetări teoretice şi experimentale în vederea realizării unui model funcţional 
ARO 10 (4x4) cu motorul dispus transversal. 
(69/1987)             Întreprinderea ARO Câmpulung-Muscel 
 
 

20.  Studii de prognoză pe agregate pentru autovehicule de transport până în anii 
1995-2000 
(72/1987)    ICSITA Braşov 
 

21.  Sistem cu microprocesor pentru calculul şi comanda optimă a schimbării 
treptelor de viteză la cutiile de viteze neautomate. 
(110/1987)    ICSITA Braşov 
 

22.  Studiul variantelor constructive ale instalaţiilor pentru răcirea aerului de 
supraalimentare şi a posibilităţilor de utilizare a schimbătoarelor de căldură 
apă/aer dezvoltate de INMT pe motoarele 588-L6-DTI. 
(106/1988) CUASC    INMT Bucureşti 

 
 
23. Studii , cercetări si  elemente de schimbare a gazelor şi a supraalimentării            

combinate la motoarele pentru automobile si tractoare. 
      Beneficiar: Ministerul Învăţământului şi Cercetării .  1991-1993   
 

24. Studii,proiectarea si realizarea unui motor Diesel in doi timpi pentru 
autovehicule , pe baza unui motor in patru timpi. 
        Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. Contract nr. 5005/13        
                            (1993-1994). 
   

25.  Laborator  de învăţare/instruire asistată de calculator în ingineria         
Mecanică.1/19.01.1997 Contract de Grant Major cod 165      
CNFIS/BERD în valoare de 115000 USD. 

 
26. Cercetări privind generarea fenomenelor dinamice in lichide si conversia lor 

energetica. Grant al Academiei Romane. Contract 107/2003. 
 
27. Cercetări privind analiza metalografică micro şi macrostructurală a  efectelor 

interacţiunii unor piese ale mecanismului motor, al noilor autobuze MAZ 
103. Contract cu Regia de Transport Constanta.   2003. 
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28. Cercetari privind generarea fenomenelor dinamice în lichide şi conversia lor 
energetică Grant al Academiei Romane. Contract 101/2004. 

 
29. New strategies of competence aquisition for longlife lerning in energy 

transport, environment engineering. Program de formare „Interactive 
methods for teaching-lerning-evalution process”.  Proiect pilot Leonardo da 
Vinci  - COMPLEETE- 2005/2007.  RO/04/B/F/PP-175016 

 
30. ECOTRANS - „ Ecologizarea transportului urban”  Contract tip CEEX.  

Responsabil UT Cluj-Napoca,  2005. 
 
31. HATRAS – „Sisteme de supraveghere a transporturilor periculoase”. Proiect 

in cadrul iniţiativei europene  INTERREG  CADSES  2005. 
 
32. SAIGHID – „Servicii avansate de informare şi ghidare utilizând hărţi 

digitale”. Proiect contract tip CEEX. Responsabil ITS Romania  CEEX-M1-
C2-1087. 

 
33. Procese oscilatorii aleatorii în lichide, utilizate la sistemele de recuperare 

hidrostatică a energiei disipate în amortizoarele autovehiculului. Contract 
CNCSIS tip A, cod CNCSIS 890, nr. contract 4GR / 28.05.2007. 

 
34. Contribuţii privind studiul lagărelor de turbosuflantă. Metode de atenuare a 

zgomotelor şi vibraţiilor.     Contract 4029/2008. Beneficiar: INA Schaeffler  
Group, Germania. 
 

35. Simularea funcţionării sistemului de injecţie de foarte înaltă presiune pentru 
motoarele cu pistoane opuse.   Contract nr.18168/2013. Beneficiar: 
Ecomotors International. Detroit, SUA. 
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