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1 Conf. dr. ing. 

Pana Ion 

Procese si utilaje din 

industria petroliera 

1. Analiza sistemului de transport al gazelor 

naturale și optimizarea acestuia 

 

2. Modelarea numerică a sistemului de circulație 

la instalația de foraj  

 

3. Modelarea unui sistem de extracție țiței cu 

acționare hidrostatică de suprafață 

 

4. Sisteme de răcire a gazelor la stațiile de 

comprimare cu modelarea în LMS Amesim 

 

5. Studiul sistemelor de acționare hidrostatică la 

sistemul de rotire al instalației de foraj cu 

modelarea în LMS Amesim 

 

6. Analiza consumurilor tehnologice dintr-un 

terminal petrolier. 
 

2. Prof. dr. ing. 

Cangea Otilia 

Sisteme cu evenimente     

discrete 

1. Studiul comparativ al retelelor Petri 

temporizate si colorate folosite pentru 

modelarea sistemelor multiagent 

 

2. Medii software de simulare a sistemelor cu 

evenimente discrete. Studii de caz pentru analiza 

comparativa 

 

3. Analiza tehnicilor de sinteza hibrida a 

retelelor Petri pentru modelarea si conducerea 

sistemelor cu evenimente discrete 

 

4. Retele Petri colorate pentru modelarea si 

simularea sistemelor flexibile de fabricatie. 

Studiu de caz 

 



3. Conf. dr. ing. 

Băieșu Alina 

Sisteme automate de 

siguranță și protecție 

1. Proiectarea și implementarea unui sistem de 

siguranță și protecție pentru o linie de 

îmbuteliere 

 

2. Proiectarea și implementarea unui sistem de 

siguranță și protecție pentru un amestecator 
 

3. Proiectarea și implementarea unui sistem de 

siguranță și protecție pentru o intersectie 

semaforizata 

 

4. Proiectarea și implementarea unui sistem de 

siguranță și protecție pentru un compresor 
 

4.  Șef lucr. dr. ing. 

Nicolae Marilena  

Procese și utilaje din 

industria chimică 

1. Elemente de control si măsurarea nivelului  si 

debitului de lichid la un vas separator de faze 
 

2. Elemente de control si măsurarea  nivelului de 

lichid si a presiunii la o coloană de fracționare 
 

3. Schimbatoare de caldură. Tipuri de 

schimbatoare de caldură. Elemente de reglare 
 

4. Pompe pentru lichide. Tipuri de pompe 

utilizate în industria chimică. Elemente de 

reglare 

 

 

 

 


