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UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI       Anexa II. 1. 5. 2. 
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE 
DEPARTAMENTUL DE ELECTRONICĂ, CALCULATOARE ŞI INGINERIE ELECTRICĂ 
 
 

PLAN DE CERCETARE AL DEPARTAMENTULUI DE ELECTRONICĂ, CALCULATOARE ŞI 
INGINERIE ELECTRICĂ 

 
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie 

Electrică se desfăşoară pe patru domenii de cercetare, specifice programelor de studii pe care acesta le coordonează 
şi colectivelor din departament: 

- Inginerie Electronică Aplicată; 
- Inginerie Electronică pentru Telecomunicaţii; 
- Ingineria Calculatoarelor şi Tehnologia Informaţiilor; 
- Inginerie Electromecanică. 

În cadrul acestor domenii de cercetare s-au dezvoltat mai multe direcţii de cercetare: 
- Electronica aplicată în sisteme hibride; 

 - Sisteme hardware şi software pentru electronică şi calculatoare Sisteme hardware şi software pentru 
electronică şi calculatoare; 
 - Comunicaţii integrate; 
 - Control automat şi inteligenţă artificial; 
 - Analiza formală, modelarea şi optimizarea software şi hardware; 
 - Sisteme software şi hardware de procesare paralelă şi distribuită şi procesare imagini; 
 - Sisteme complexe de măsurări; 
 - Sisteme de conversie a energiei; 
 - Modelarea, simularea, controlul şi acţionarea sistemelor electromecanice. 
Pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare, departamentul ECIE stabileşte anual planul de cercetare, cu 
obiective şi activităţi specifice. 
 

TERMEN SCURT 
Obiectiv principal: 
Finalizarea activităţilor de cercetare începute înainte de 2013 şi promovarea unor noi activităţi. 
 

Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului 
1. Parcurgerea etapelor specifice contractelor de cercetare aflate în curs de derulare. 
2. Susţinerea rapoartelor de cercetare/finalizarea tezelor de doctorat conform planurilor individuale de 

cercetare: 
Prof. dr. ing. Mariana JURIAN (Inginerie Electronică): 
1. SOVIANY SORIN, Optimizarea deciziei în sistemele de identificare biometrice. (susţinere teză); 
2. SCUTARIU ADRIAN IONUŢ, Metode şi algoritmi de control adaptiv a sistemelor de antene inteligente utilizate în reţelele 
moderne de comunicaţii. Comparaţii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora. (susţinere teză); 
3. VASILESCU (ZEVEDEI) ST.  DALINA, Algoritmi de implementare a unor aplicaţii pe terminalele sistemelor de telefonie mobilă 
post 3G. (susţinere teză); 
4. CIOC Bogdan, Contributii privind achizitia, transmiterea si procesarea datelor cu utilizarea instrumentatiei virtuale. (finalizare 
teză); 

 
Prof. dr. ing. Gheorghe GAVRILOIA (Inginerie Electronică): 
1. SUCIU OLIMPIU (susţinere teză); 
2. BARBU VLAD, susţinere Referat din programul doctoral de pregatire 
3. BARCĂ CLAUDIU - finalizare teză de doctorat 
4. NEAMŢU CĂTĂLIN - finalizare teză de doctorat 

 
3. Organizarea sesiunilor cercurilor ştiinţifice studenţeşti pentru studenţii din ciclul de licenţă şi studenţii din 

ciclul de master: 
Organizarea în cadrul Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti a 11 secţiuni coordonate de departament: 

a. Electronică aplicată; 
b. Microsisteme programabile; 
c. Telecomunicaţii; 
d. Aplicatii software; 
e. Reţele de calculatoare şi tehnologii WEB; 
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f. Bazele ingineriei electrice. Producerea, transportul si utilizarea energiei electrice; 
g. Sisteme electromecanice si mecatronice; 
h. Sisteme de conversie a energiei; 
i. Creativitate tehnică; 
j. Debutanţi; 
k. Cercetari avansate – Master. 

prin atragerea unui număr cât mai mare de studenţi de la programele de studii de licenţă EA, RSTc, C, EM, 
programele de studii de master SECPI, IESI, ESSAEE, SETT, SEPPD, SCE, MSPSE. 

4. Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice: 
a) publicarea de articole în reviste naţionale sau internaţionale clasificate ISI sau CNCSIS. 
b) participarea şi publicarea de articole la conferinţe naţionale şi internaţionale, cel puţin la nivelul anului 
trecut. 
c) organizarea de seminarii ştiinţifice la nivelul departamentului – cf. planului de muncă al 
departamentului. 
d) publicarea de către membrii departamentului a unor cărţi în edituri recunoscute CNCSIS precum şi 
îndrumare de laborator.  

5. Achiziţionarea materialelor, echipamentelor şi softurilor prevăzute în planul de investiţii 2013. 
 

TERMEN MEDIU 
Obiectiv: Promovarea unor noi contracte de cercetare şi modernizarea bazei materiale a departamentului 

pentru creşterea capacităţii de cercetare şi consolidarea poziţiei celor trei domenii de cercetare ale departamentului 
(Inginerie Electronică Aplicată, Inginerie Electronică pentru Telecomunicaţii, Ingineria Calculatoarelor şi 
Tehnologia Informaţiilor, Inginerie Electromecanică) în cadrul Centrelor de cercetare Modelarea şi Simularea 
Proceselor şi Sistemelor (CMSPS)  şi Electromet (CE). 
 Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului 

1. Identificarea şi realizarea unor colaborări cu firmele industriale în vederea valorificării potenţialului de 
cercetare. 

2. Realizarea unor colective de cercetare interdisciplinară, în colaborare cu alte instituţii de pe plan naţional şi 
internaţional. 

3. Participarea la competiţiile de programe de cercetare (granturi) naţionale şi internaţionale. 
4. Încheierea de contracte de cercetare cu mediul economic şi social. 
5. Dezvoltarea şcolii doctorale, prin continuarea temelor aflate în curs de derulare şi atragerea de noi 

doctoranzi pe noi teme de cercetare. 
6. Modernizarea laboratoarelor de cercetare. 
7. Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 
 

TERMEN LUNG 
 Obiectiv strategic: 
 Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică pentru îmbunătăţirea poziţiei de ierarhizare a programelor de 

studii şi a domeniilor de cercetare gestionate de departament. 
 Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului 

1. Participarea anuală la competiţiile de programe de cercetare (granturi) naţionale şi internaţionale; 
2. Modernizarea bazei materiale prin obţinerea de fonduri bugetare şi din contracte finanţate din programe 

naţionale şi europene; 
3. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste cu scor relativ de influenţă. 

 

februarie 2013 
 

Director de departament,         Întocmit, 
Prof. dr. ing. Ioan LIŢĂ     Ş.l. dr. ing. Luminiţa Mirela CONSTANTINESCU
   


