
CENTRUL  DE CERCETARE ARHITECTURĂ NAVALĂ CCAN

CCAN este organizat în două departamente, care profilează şi domeniile de competenţe şi 
expertiză în care se desfăşoară preponderent activităţile CDI ale centrului, după cum 
urmează:
- Departamentul „Hidro-aerodinamică navală”;

- Departamente „Structuri navale”.

 Centrul de cercetare, gândit ca un 
pol de excelenţă în domeniu, îşi asumă 
misiunea de a contribui la îmbogăţirea 
patrimoniului de cunoaştere în domeniul 
naval prin intermediul cercetării ştiinţifice. 
Îşi propune să ofere membrilor comunităţii 
universitare implicaţi, condiţiile necesare 
pentru valorificarea aptitudinilor prin 
cercetare ştiinţifică. 
 Îşi declară rolul de catalizator al 
activităţii de cercetare în domeniul naval 
desfăşurate în ţară, prin continuarea 
parteneriatelor  cu institute şi organizaţii 
naţionale de cercetări în domeniu, precum şi 
cu şantierele navale. 

 Îşi propune să creeze un cadru 
eficient de atragere a unor resurse 
financiare extrabugetare absolut necesare 
unei bune funcţionări. 
Îndeplinirea misiunii centrului CCAN este 
asigurată prin intermediul următoarelor 
pârghii:
- planificarea şi eficientizarea dezvoltării 
moderne şi echilibrate pe baza cerinţei de 
produse de cercetare existentă la modul real 

- promovarea şi susţinerea interdisciplinarităţii prin încurajarea colaborării între 
departamentele Universităţii. Centrul este gândit ca un consorţiu format din departamente, 
la care poate adera orice alt membru al comunităţii academice, cu realizări notabile în 
domeniile temelor de cercetare contractate;
- intermedierea cercetării comune Universitate-Industrie, aceasta putându-se concretiza 
prin contracte de cercetare, pentru promovarea noilor tehnologii.
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în momentul de faţă în ţară;
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Bazin de Carene
Tunel Aerodinamic
Tunel de Cavitație
Mașină de testări solicitare axială 
Acces High Performance Computer

Direcții principale de cercetare-dezvoltare-inovare:
- optimizarea hidrodinamică a formelor carenelor navale;
- modelarea numerică a curgerii cu suprafaţă liberă în jurul carenelor navale;
- analiza numerică a performanţelor de rezistenţă la înaintare, propulsie şi 
manevrabilitate ale navelor;
- analiza numerică a performanţelor de comportare pe valuri ale navelor şi structurilor 
offshore;
- dezvoltarea platformelor software pentru analiza preliminară a performanţelor 
hidrodinamice ale navelor în regim de deplasament, tranziţie şi glisare;
- optimizarea structurală a corpului navelor şi structurilor marine;
- analiza numerică a comportării statice şi dinamice a structurilor navale în domeniul 
elasto-plastic;
- analiza experimentală pe modele la scară a performanţelor hidro-aerodinamice ale 
navelor;
- dezvoltarea metodologiilor experimentale în Bazinul de Carene, Tunelul de Cavitaţie şi 
Tunelul Aerodinamic Naval.

Pachete software:
Numeca Fine Marine
Shipflow
Hydrostar
Homer
Ariane / FEMAP / Aveva

ECHIPAMENTE RELEVANTE


