
Teme cercetare IESI 1  
(2022-2023) 

25 studenți 

Nr.crt. Denumire  tema 
Obiective 

urmarite 
Cadru didactic Masterand 

1 

Procesor RISC Proiectare 
(VHDL, Verilog) si simulare 
pe platforma cu FPGA. 
Proiectare lucrare de 
laborator 

Procesor RISC Proiectare 
(VHDL, Verilog) si simulare pe 
platforma cu FPGA. Proiectare 
lucrare de laborator 

Prof.dr.ing. Serban 
Gheorghe 

 

2 

Proiectare lucrare de 
laborator cu microsistem 
pe baza de procesor ARM – 
operarea cu LCD grafic și 
touchscreen Studiu 
teoretic; Realizarea de 
aplicații demonstrative; 
Conceperea unei lucrări de 
laborator. 

Proiectare lucrare de 
laborator cu microsistem pe 
baza de procesor ARM – 
operarea cu LCD grafic și 
touchscreen Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; Conceperea 
unei lucrări de laborator. 

Prof.dr.ing. Serban 
Gheorghe 

 

3 

Proiectare lucrare de 
laborator cu microsistem 
pe baza de procesor ARM – 
operarea cu senzori de tip 
accelerometru, giroscop, 
magnetic Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; Conceperea 
unei lucrări de laborator. 

Proiectare lucrare de 
laborator cu microsistem pe 
baza de procesor ARM – 
operarea cu senzori de tip 
accelerometru, giroscop, 
magnetic Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; Conceperea 
unei lucrări de laborator. 

Prof.dr.ing. Serban 
Gheorghe 

 

4 

Modelarea si emularea 
surselor de energie avand o 
caracteristica de putere cu 
punct unic sau global de 
putere maxima (panou 
fotovoltaic, pila de 
combustie si turbina de 
vant)  
Tema ACP: Modelarea si 
simularea ariilor de turbine 
de vant 

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
circuitelor electronice utilizate 
in sursele hibride de energie  
Obiective specifice: 
Proiectarea emulatorului 
generic pentru sursele de 
energie avand o caracteristica 
de putere cu punct unic sau 
global de putere maxima  
 

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 

5 

Controlul convertoarelor 
CC-CC pentru a realiza o 
anumita caracteristica de 
iesire a puterii functie de 
tensiunea sau curentul de 
iesire 
Tema ACP: Modelarea si 
simularea convertoarelor 
CC-CC de tip boost 

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
circuitelor electronice utilizate 
in sursele hibride de energie  
Obiective specifice: 
Proiectarea controlului pentru 
un convertor CC-CC pentru a 
realiza o anumita 
caracteristica de iesire 

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 

6 

Circuite pentru trasarea 
caracteristicilor de iesire 
functie de variabila de 
intrare. 
Tema ACP: Modelarea si 
simularea turbinei de vant 

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
circuitelor electronice utilizate 
in sursele hibride de energie  
Obiective specifice: 
Proiectarea circuitului pentru 
trasarea caracteristicilor de 
iesire functie de variabila de 

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 



intrare aleasa pentru control. 

7 

Implementarea interfetei 
grafice pentru vizualizarea 
si compararea 
performantelor obtinute cu 
algoritmii de urmarire a 
punctului de putere 
maxima 
Tema ACP: Modelarea si 
simularea algoritmilor de 
urmarire a punctului global 
de putere maxima generat 
de o arie de panouri 
fotovoltaice 

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
circuitelor electronice utilizate 
in sursele hibride de energie  
Obiective specifice: 
Proiectarea interfetei grafice 
pentru vizualizarea si 
compararea performantelor 
obtinute cu algoritmii de 
urmarire a punctului de 
putere maxima globala 

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 

8 

Evaluarea potențialului 
diferitelor tehnologii de 
realizare 
a panourilor solare  
Tema ACP: Modelarea si 
simularea in 
PVsyst®/Matlab a 
diferitelor tehnologii de 
realizare a 
panourilor solare  

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
circuitelor electronice utilizate 
in integrarea panourilor solare 
in surse hibride de energie  
Obiective specifice: 
Proiectarea interfetei grafice 
pentru vizualizarea si 
compararea performantelor 
obtinute cu diferite tehnologii 
de realizare 
a panourilor solare  

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 

9 

Dimensionarea si 
modelarea sistemelor 
hibride de putere bazate pe 
surse de energie 
regenerabila si pile cu 
combustibil hidrogen  
Tema CSP: Modelarea si 
simularea sistemului hibrid 
de putere avand profile 
variabile de putere pentru 
sarcina si energie 
regenerabila 

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
sistemului hibrid de putere 
avand profile variabile de 
putere pentru sarcina si 
energie regenerabila  
Obiective specifice: 
Proiectarea sistemului de 
stocare a energiei (baterii) si a 
puterii (ultracapacitoare) 
pentru a functiona in modul 
de sustinere a incarcarii 
Proiectarea pe baza balantei 
de puteri a controlului pentru 
convertorul CC-CC 
unidirectional de interfata cu 
pila cu combustibil hidrogen 
(Fuel Cell – FC) 

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 

10 

Evaluarea potențialului 
hidrogenului generat din 
surse de energie 
regenarabile 
Tema ACP: Modelarea si 
simularea in iHoga / Matlab 
a a unui sistem hibrid de 
putere bazat pe energie 
regenerabila care are ca 
sarcina electrolizoare.  

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 
circuitelor electronice utilizate 
in surse hibride de energie  
Obiective specifice: 
Proiectarea interfetei grafice 
pentru vizualizarea si 
compararea performantelor 
obtinute in generarea de 
hidrogen verde (generat din 
surse de energie regenarabile)  

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 

11 
Dimensionarea si 
modelarea unei statii de 

Obiectiv general: modelarea, 
simularea si implementarea 

Prof.dr.ing. Bizon 
Nicu 

 



incarcare a vehiculelor 
electrice bazate pe panouri 
fotovoltaice   
Tema CSP: Modelarea si 
simularea sistemului hibrid 
de putere avand profile 
variabile de putere pentru 
sarcina de incarcare si 
energia generate de  
panourile fotovoltaice   

(la sacara redusa) a statiei de 
incarcare a vehiculelor 
electrice  
Obiective specifice: 
Proiectarea ariei de panouri 
fotovoltaice si bancului de 
baterii necesare pentru a 
functiona in modul de 
sustinere a incarcarii in 
limitele impuse. 
Proiectare convertoare de 
putere. 

12 

Cercetari aplicative privind 
utilizarea modelelor 
neuronale in identificarea 
sistemelor neliniare. 

Antrenarea de rețele 
neuronale pentru identificarea 
caracteristicilor neliniare. 
Studiu de caz cu modelare 
simulativa pentru dispozitive 
electronice neliniare. 

Prof.dr.ing. Ionita 
Silviu 

 

13 
Sistem cu IA pentru 
controlul robust al 
echilibrului dinamic 

Studiul modelelor neuro-fuzzy 
cu aplicatii in controlul 
proceselor cu dinamica 
neliniara. 
Modelare simulativa de 
sisteme neuro-fuzzy pentru 
controlul sistemelor parametri 
variabili.  
Aplicatie: controlul robust al 
echilibrului dinamic pentru un 
hoverboard cu ’smart balance’ 

Prof.dr.ing. Ionita 
Silviu 

 

14 
Sisteme cu IA pentru 
control in caz de colziune a 
vehiculelor 

Se vor concepe sisteme de 
reactie la bord pentru 
minimizarea riscului de 
coloziune si diminuarea 
efectelor impactului 
(socurilor). 
Se vor elabora modele neuro-
fuzzy pentru controlul 
dinamicii autovehicului pentru 
evitarea coloziunii 
Se va elabora un sistem de 
control al miscarii relative a 
scaunelor cu ocupanti pentru 
diminuarea socurilor de 
impact 

Prof.dr.ing. Ionita 
Silviu 

 

15 
Studiul comportamentului 
compliant la roboti 

Se vor defini scenarii de 
comportament compliant in 
procese de contact si 
interactiune a  robotului cu 
diverse obiecte din mediul sau 
se operare. 
Se vor proiecta sisteme de 
control inteligent pentru 
controlul forței de atingere si 
contact pentru interceptarea 
si prehensiunea diferitelor 
obiecte. 

Prof.dr.ing. Ionita 
Silviu 

 



16 

Strategie eficientă și 
sigură pentru sistemele 
energetice ale 
asociațiilor de fermieri 
interconectate pentru a 
satisface cererea 
variabilă de energie 
 

Dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare online a 
sistemului care permite 
reducerea costurilor de 
productie si cresterea 
cantitativa si calitativa a 
productiei prin reducerea 
cheltuielilor de productie 

Conf.dr.ing 
Florentina Magda 

Enescu 
 

17 

Monitorizare și 
management eficient al 
pacientilor cu probleme 
de sanatate 

Dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare și 
management online a 
sistemului care permite 
controlul si urmarirea 
sanatatii pacientilor cu 
probleme 

Conf.dr.ing 
Florentina Magda 

Enescu 
 

18 

Studiul managementului 
energetic privind 
eficientizarea 
consumului de energie 
pentru masinile electrice   

Realizarea unui sistem de 
management cu eficienta 
mare in sistemul de 
incarcare (schimbare) a 
bateriilor care alimenteaza 
masinile electrice detinute 
de o firma de taxiuri. 
Comparatie cu un sistem 
clasic. 

Conf.dr.ing 
Florentina Magda 

Enescu 
 

19 

Modelarea si analiza unui 
sistem de comunicatii OFDM  

- realizarea unui analize in 
domeniul sistemelor de 
comunicatii OFDM. 
- realizarea unui model pentru 
simularea unor transmisii de date 
bazate pe OFDM. 

Prof.dr.ing. Lita Ioan 
Conf.dr.ing. Visan 

Daniel 
S.l.dr.ing. Cioc Bodan 

 

20 

Sinteza semnalelor modulate 
utilizate in sisteme de 
comunicatii 

- analiza metodelor de sinteza a 
semnalelor modulate, utilizate in 
comunicatii. 
- studiu unei placi de dezvoltare 
ce permite sinteza unor semnale 
modulate. 

Prof.dr.ing. Lita Ioan 
Conf.dr.ing. Visan 

Daniel 
S.l.dr.ing. Cioc Bodan 

 

21 

Aplicatii ale standardului 
Profibus in industrie 

- realizarea unui studiu privind 
performantele sistemelor de 
comunicatii industriale bazate pe 
intarfata Profibus. 
- realizarea unui studiu de caz 
privind un sistem ce utilizeaza 
standardul Profibus. 

Prof.dr.ing. Lita Ioan 
Conf.dr.ing. Visan 

Daniel 
S.l.dr.ing. Cioc Bodan 

 

22 

Comunicatii bazate pe intarfata 
Profinet 

- studiu privind eficienta si 
performantele principalelor 
arhitecturi in domeniul sistemelor 
Profinet. 
- studiu de caz privind o aplicatie 
cu sistem Profinet. 

Prof.dr.ing. Lita Ioan 
Conf.dr.ing. Visan 

Daniel 
S.l.dr.ing. Cioc Bodan 

 

23 

Implementarea interfețelor 
Web în sistemele de 
control industrial bazate pe 
automate programabile S7-
1500   

Aspecte specifice privind 
dezvoltarea aplicațiilor cu PLC; 
Descrierea instalației de 
automatizare; 
Proiectarea schemei electrice; 
Proiectarea programului de 
lucru (partea de control, 
interfata HMI, interfata Web); 
Testarea si simularea 
aplicatiei. 
 

S.l.dr.ing. Bostan 
Ionel 

 



24 

Dezvoltarea aplicațiilor de 
control industrial folosind 
limbajul CEM (Couse Effect 
Matrix) 

Aspecte specifice privind 
dezvoltarea aplicațiilor cu PLC; 
Descrierea aspectelor 
specifice în limbajul CEM; 
Descrierea instalației de 
automatizare; 
Proiectarea schemei electrice 
si a schemei pneumatice; 
Proiectarea programului de 
lucru; 
Testarea aplicației și dezvoltări 
ulterioare; 

S.l.dr.ing. Bostan 
Ionel 

 

25 

Dezvoltarea aplicațiilor de 
control industrial folosind 
limbajul Siemens-GRAPH 

Aspecte specifice privind 
dezvoltarea aplicațiilor cu PLC; 
Descrierea aspectelor 
specifice în limbajul GRAPH; 
Descrierea instalației de 
automatizare; 
Proiectarea schemei electrice 
si a schemei pneumatice; 
Proiectarea programului de 
lucru; 
Testarea aplicației și dezvoltări 
ulterioare; 

S.l.dr.ing. Bostan 
Ionel 

 

26 

Sistem cu PLC pentru 
controlul unei braț robot 
de pe o linie de sortare 
produse finite  
 

Aspecte specifice privind 
dezvoltarea aplicatiilor cu PLC; 
Descrierea instalatiei de 
automatizare; 
Proiectarea schemei electrice 
si a schemei pneumatice; 
Proiectarea programului de 
lucru; 
Testarea aplicatiei folosind 
Factory IO. 

S.l.dr.ing. Bostan 
Ionel 

 

27 

Sistem cu automat S7-1200 
pentru controlul unei lift cu 
4 etaje 
 

Aspecte specifice privind 
dezvoltarea aplicațiilor cu PLC; 
Descrierea instalatiei de 
automatizare; 
Proiectarea schemei electrice 
si a schemei pneumatice; 
Proiectarea programului de 
lucru; 
Testarea aplicatiei folosind 
Factory IO. 

S.l.dr.ing. Bostan 
Ionel 

 

28 

Sistem de control cu 
automat S7-1500 pentru 
echipamente de tip “pick 
and place”  

Aspecte privind dezvoltarea 
aplicatiilor cu PLC; 
Descrierea instalației pick and 
place; 
Proiectarea schemei electrice; 
Proiectarea schemei 
pneumatice; 
Proiectarea programului de 
lucru; 
Testarea si simularea 
aplicatiei. 

S.l.dr.ing. Bostan 
Ionel 

 

29 
Simularea operarii unui 
predictor de salturi adaptiv 

Se va implementa un 
simulator ce va ilustra intr-o 

S.l.dr.ing. Birleanu 
Florin 

 



cu doua niveluri maniera didactica modul in 
care functioneaza un predictor 
de salturi adaptiv cu doua 
niveluri (utilizat pentru a mari 
eficienta arhitecturilor de 
microprocesoare cu pipeline 
prin reducerea intarzierilor 
provocate de hazardele de 
control). 

30 

 Studiu asupra proiectarii 
sistemelor de control 
bazate pe Arduino folosind 
platforma Wokwi 

 Se va realiza un studiu privind 
facilitatile pe care care le 
ofera platforma online Wokwi 
pentru proiectarea si 
implementarea de sisteme de 
control și se va realiza in scop 
demonstrativ un astfel de 
sistem. 

S.l.dr.ing. Birleanu 
Florin 

 

31 

 Studiu asupra proiectarii 
sistemelor de control 
bazate pe Arduino folosind 
platforma TinkerCAD 
Circuits 

 Se va realiza un studiu privind 
facilitatile pe care care le 
ofera platforma online 
TinkerCAD Circuits  pentru 
proiectarea si implementarea 
de sisteme de control și se va 
realiza in scop demonstrativ 
un astfel de sistem. 

S.l.dr.ing. Birleanu 
Florin 

 

32 

 Studiu privind detectia 
automata a defectelor de 
fabricatie folosind 
prelucrare de imagini  

 Se va realiza un studiu privind 
problematica detectiei 
defectelor folosind procesare 
de imagini si se va implementa 
o aplicatie sofware care sa 
permita analiza comparativa a 
mai multor algoritmi utilizati 
in acest scop. 

S.l.dr.ing. Birleanu 
Florin 

 

33 

Sistem de securizare a 
datelor bazat pe FPGA 

Se va realiza o aplicaţie de 
securizare a datelor care va 
funcţiona pe o placa de 
dezvoltare cu FPGA. 

Conf.dr.ing. 
Anghelescu Petre 

 

34 
Tehnici criptografice cu 
cheie asimetrica 
implementate in .NET 

Se va realiza un studiu asupra 
tehnicilor de criptografie 
asimetrica si se va face o 
implementare in .NET 
(limbajul de programare C#) a 
metodelor studiate. Se va 
realiza si o biblioteca 
linkeditata dinamic pentru 
utilizare algoritmi criptografici 
asimetrici in protectia datelor 
utilizate la comanda si 
controlul proceselor 
industriale. 

Conf.dr.ing. 
Anghelescu Petre 

 

35 

Studiu asupra codurilor de 
autentificare a mesajelor 

Se va realiza un studiu asupra 
codurilor de autentificare a 
mesajelor ce va cuprinde atat 
constructia cu functii hash, cat 
si cu scheme de criptare 
simetrica. Se va realiza o 
implementare in .NET 

Conf.dr.ing. 
Anghelescu Petre 

 



(limbajul de programare C#) a 
algoritmilor studiati. 

36 

 Aplicatie Java client-server, 
pentru estimarea vanzarilor 
de produse, folosind 
regresia liniara 

 Studiere aplicatii client server 
in Java Prof.dr.ing. Ene 

Alexandru 
 

37 

 Aplicatie Java client-server 
pentru accesarea si 
actualizarea informatiilor 
despre produsele dintr-un 
depozit 

 Studiere aplicatii client server 
in Java Prof.dr.ing. Ene 

Alexandru  

38 
 Aplicatie Java client server 
pentru rezolvarea unor 
probleme de optimizare 

 Studiere aplicatii client server 
in Java 

Prof.dr.ing. Ene 

Alexandru  

39 

Proiectarea de structuri 
hardware dedicate pentru 
căutarea datelor în colecții 
de date 

Proiectarea in FPGA a 
structurilor avansate de calcul, 
proiectarea pe arhitecturi 
FPGA și SoC Ultra Scale, 
utilizarea Vivado și Vitis 
pentru proiectare 

Conf.dr.ing. Ionescu 

Laurentiu 

Conf.dr.ing. Mazare 

Alin 

 

40 

 Proiectarea de structuri 
hardware dedicate pentru 
identificarea șabloanelor 
de date sau pentru 
determinarea soluției unei 
probleme de optimizare 
multicriteriale 

 Proiectarea în FPGA/SoC a 
structurilor avansate de calcul 
cu inspirație din rețele 
neuronale artificiale binare și 
algoritmi genetici hardware, 
proiectarea pe arhitecturi 
FPGA și SoC Ultra Scale, 
utilizarea Vivado și Vitis 
pentru proiectare 

Conf.dr.ing. Ionescu 

Laurentiu 

Conf.dr.ing. Mazare 

Alin 

 

41 

 Proiectarea de aplicații 
bazate pe realitate virtuală 
pentru managementul 
platformelor de senzori 

 Utilizarea realității virtuale – 
headset Oculus Rift – pentru 
interfațarea cu platformele de 
senzori și vizualizarea 
evenimentelor. Utilizarea 
mediului Unity pentru 
proiectarea aplicației. 

Conf.dr.ing. Ionescu 

Laurentiu 

Conf.dr.ing. Mazare 

Alin 

 

42 

 Proiectarea de aplicații cu 
microsistem cu MCU 
Tricore Infineon si 
utilizarea mediului 
multilayer Autosar  

 Proiectarea cu tools-urile 
specializate pentru 
proiectarea de aplicații în 
domeniul Automotive. 
Programare în C/C++ 

Conf.dr.ing. Ionescu 

Laurentiu 

Conf.dr.ing. Mazare 

Alin 

 

43 

 Proiectarea de module 
software bazate pe 
blockchain pentru 
managementul 
evenimentelor de la 
platforme de senzori 
distribuite 

 Proiectarea de arhitecturi 
blockchain utilizând 
infrastructura Etherum cu 
mediile Solidity/Truffle și 
tehnologia JavaScript pe rețele 
private și rețele publice 

Conf.dr.ing. Ionescu 

Laurentiu 

Conf.dr.ing. Mazare 

Alin 

 

44 

Realizarea de mentenanță 
predictiva a sistemelor 
industriale prin analiza 
vibrațiilor 

Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; 
Conceperea unei lucrări de 
laborator.  

Conf.dr.ing. Iana 

Gabriel  

45 
Proiectare de aplicații DSP 
pe sistemul de tip ULTRA 
LOW POWER MAX32660-

Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; 

Conf.dr.ing. Iana 

Gabriel  



EVKIT Conceperea unei lucrări de 
laborator. 

46 

Realizarea de aplicații cu 
microcontroller-ul de tip 
ULTRA LOW POWER si 
accelerator de retele 
neuronale convolutionale 

Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; 
Conceperea unei lucrări de 
laborator. 

Conf.dr.ing. Iana 

Gabriel  

47 

Extragerea de caracteristici 
ale semnalelor cu 
procesoare de tip ULTRA 
LOW POWER 

Studiu teoretic; 
Realizarea de aplicații 
demonstrative; 
Conceperea unei lucrări de 
laborator. 

Conf.dr.ing. Iana 

Gabriel  

 


