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 REALIZAREA UNOR STANDURI  

SI PRODUSE PENTRU 

PRACTICA STUDENTILOR IN 

ATELIERUL MECANIC AL UTCN
Domeniul: Asigurarea funcționării în bune condiții a 

grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a 

bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a 

activităților didactice, din cadrul universităților 

Director proiect:

Prof. dr. ing. Cornel CIUPAN

Perioada de implementare: mai - decembrie 2020
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Scopul
Proiectului

Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea bazei materiale a Atelierului

Mecanic al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, prin realizarea de 

standuri şi produse inovative pentru studenţii de la facultăţile Construcţii de

Maşini şi Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică.  
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Obiectivele şi activitățile proiectului

O1. Realizarea standurilor şi produselor elaborate în proiectul FDI 2019-0546

A1.1 Analiza în vederea îmbunătățirii proiectelor standurilor şi produselor

S-au proiectat următoarelor produse: Stand pentru montarea şi demontarea rulmenților, Stand cu cuplaje diverse,

Stand pentru studiul unei axe cinematice de avans, Stand pentru studiul unei axe cinematice de rotație, Cutie de viteze

reconfigurabilă, Motor Stirling, Mini X CNC, Bandă transportoare orizontală, Bandă transportoare înclinată.

A1.2 Achiziția de materiale şi SDV-uri pentru realizarea standurilor şi produselor

S-au achiziționat materiale si SDV-uri in valoare de 163 500 lei.

A 1.3. Realizarea standurilor şi a produselor

S-au realizat integral următoarele standuri si produse: Stand pentru montarea şi demontarea rulmenților, Stand cu 

cuplaje diverse, Stand pentru studiul unei axe cinematice de avans (2 variante), Motor Stirling, Banda transportoare 

orizontală, Banda transportoare înclinată.

A1.4 Asistență tehnică acordată de proiectanți la realizarea standurilor şi a produselor

În ciuda restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, s-au implementat 9 produse.

A1.5 Testarea şi validarea produselor

Produsele realizate au fost testate din punct de vedere  funcțional. 
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Obiectivele si activitatile proiectului

O2. Dezvoltarea unor bancuri modulare şi tipizate pentru dotarea atelierelor mecanice

A2.1 Analiza variantelor existente

S-au analizat bancurile de lucru pentru ateliere mecanice si s-a făcut o sinteza a principalelor variante existente pe piața.

A2.2 Specificații de proiectare

S-au stabilit principalele caracteristici funcționale, dimensiunile de gabarit si cerințele de fabricare ale bancurilor de lucru care se vor 

dezvolta in proiect.

A2.3 Realizarea proiectului tehnic

S-au realizat proiectele tehnice pentru doua variante de bancuri de lucru, suportul fiind conceput in doua variante: din profile de 

aluminiu extrudat sau din otel sudat.

A 2.4. Achiziția de materiale şi piese standardizate

S-au achiziționat materiale necesare pentru realizarea prototipurilor.

O3. Analiza de piață pentru identificarea unor produse ce ar putea asigura sustenabilitatea proiectului

A3.1 Chestionare pentru firme. S-a realizat chestionarul pentru firme.

A3.1 Lista trimitere chestionare la firme. S-a realizat o lista cu 32 de firme din Regiunea de Nord-Vest, la care s-a trimis chestionarul.

A3.1 Raport de sinteză a informațiilor obținute. S-au obținut un număr mic de răspunsuri la chestionare, majoritatea celor chestionați 

exprimându-si doar dorința de colaborare. 
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Echipa de implementare

Experti proiectare:

1. Conf. dr. ing. Damian Mihai

2. Sef. lucr. dr. ing. Scurtu Iacob

3. Sef. lucr. dr. ing. Steopan Mihai

4. Sef. lucr. dr. ing. Panc Nicolae

5. Sef. lucr. dr. ing. Pop Grigore

6. Sef. lucr. dr. ing. Pop Emanuela Sorina

7. Sef. lucr. dr. ing. Miron-Borzan Cristina

8. Sef. lucr. dr. ing. Popan Alina Ioana

9. Sef. lucr. dr. ing. Dobocan Corina

10. Sef. lucr. dr. ing. Curta Razvan

Experti executie produse:

1. Conf. dr. ing. Popan

Alexandru

2. Ing. Baraian Adrian

3. Ing. Pop Laurentiu

4. Ing. Orgas Viorel

5. Designer Damian Adina

6. Responsabil resurse umane: 

Ec. Ciuca Mariana

7. Contabil: Szenasi Aurelia
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Rezultate
Produse realizate

Stand cu cuplaje Stand cu rulmenti
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Rezultate
Produse realizate

Benzi transportoare Motor Stirling
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Rezultate
Produse realizate

Axa cinematica de avans Bancuri de lucru pentru ateliere mecanice
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Buget

63%

37%

Male

Female



Date de contact
Prof. dr. ing. Cornel Ciupan

Facultatea Constructii de Masini

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Email: cornel.ciupan@muri.utcluj.ro


