
2011

Automatică şi Calculatoare

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Cristian 
Marian Vicas 

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 22 iulie 2011

Imbunatatirea valorii diagnostice a 
examinarilor imagistice medicale 
prin tehnici de procesare a 
imaginilor

2. Ciurte Anca 
Ramona

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 22 septembrie 
2011

Contribuții la Dezvoltarea de 
Soluții Generice Bazate pe 
Optimizare pentru Segmentare și 
Reconstrucție în Imagistica 
Medicală

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

3. Oniga Florin
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 22 septembrie 
2011

Percepţia bazată pe stereoviziune 
a scenelor de trafic

4. Marton Kinga 
Ildiko

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

IGNAT Iosif 30 septembrie 
2011

Contribuții la generarea și testarea 
secvențelor de numere aleatoare 
destinate  aplicațiilor criptografice

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

5. Dansoreanu 
Mihai

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

IGNAT Iosif 30 septembrie 
2011

Contribuţii la dezvoltarea 
metodologiilor şi arhitecturilor în 
aplicarea reutilizării software în 
sisteme distribuite

6. Iancu Bogdan
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

DĂDÂRLAT Vasile 
Teodor  

2 noiembrie 
2011

Contribuții la asigurarea calitătți 
serviciilor și creșterea 
performanțelor in rețelele de 
calculatoare

7. Pop Cristina 
Ioana Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 6 mai 2011

Contribuții la teoria sistemelor 
robuste neliniare cu aplicații la 
conducerea coloanelor de separări 



izotopice

8. Filimon Maria Ingineria sistemelor VĂLEAN Honoriu 
Mugurel

9 septembrie 
2011

Securizarea accesului, interogarea 
şi sincronizarea bazelor de date 
distribuite utilizând tehnici de 
inteligenţă artificială

9. Man Sergiu 
Ionuţ

Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 17 septembrie 
2011

Cercetări privind prelucrarea 
semnalului electromiografic 
utilizat în controlul sistemelor 
biomecanice

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

10. Savu Andreea 
Raluca Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 17 septembrie 

2011

Cercetări privind realizarea unui 
sistem de optimizare global pentru 
instalații industriale

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

11. Mănişor 
Mihaela Maria Ingineria sistemelor MICLEA Liviu Cristian 20 septembrie 

2011

Modelarea matematică și strategii 
de control pentru procese 
biologice

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

12. Stan Ovidiu 
Petru Ingineria sistemelor MICLEA Liviu Cristian 20 septembrie 

2011

Tehnici pentru asigurarea 
interoperabilității într-un dosar 
electronic de sănătate al 
pacientului

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

13. Bordencea 
Emilia Daniela Ingineria sistemelor VĂLEAN Honoriu 

Mugurel
21 septembrie 

2011
Reconfigurable and dependablșe 
monitoring and control systems

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

14. Mois George 
Dan Ingineria sistemelor MICLEA Liviu Cristian 21 septembrie 

2011 Autoîntreținere în sisteme digitale POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

15. Crişan Ruben 
Dan Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 22 septembrie 

2011

Algoritmi avansați de control 
automat cu aplicații în 
automatizarea stațiilor de epurare 
a apelor uzate

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

16. Mureşan 
Bogdan Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 22 septembrie 

2011
Dezvoltarea unor algoritmi de 
control neuro adaptiv

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

17.
Popa Mircea 
Ioan Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 

22 septembrie
2011

Dezvoltarea sistemelor de viziune 
artificială în domeniul roboților 
mobili

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



18. Majdik Andras 
Laszlo Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 23 septembrie 

2011

Contributions to simultaneous 
localization and mapping of 
mobile robots

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

19. Both Roxana Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 24 septembrie 
2011

Algoritmi evoluați de conducere a 
unor procese petro-chimice

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

20. Santa Maria 
Magdalena Ingineria sistemelor LEŢIA Tiberiu Ștefan 30 septembrie 

2011
Alocarea dinamică a resurselor în 
controlul traficului feroviar

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

21. Trif (Silvăşan) 
Iuliana Claudia Ingineria sistemelor AŞTILEAN Adina 

Mariana
30 septembrie 

2011

Tehnici de asistare a procesului de 
diagnosticare şi tratament în 
telemedicină

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

22. Herle Sorin Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 14 octombrie 
2011

Cercetari privind dezvoltarea unor 
algoritmi de control pentru 
sisteme robot humanoide

23. Muntean Ionuț Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 

22 octombrie 
2011

Modelarea, simularea și controlul 
proceselor de distilare

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

24. Miron Radu Ingineria sistemelor LEŢIA Tiberiu Ștefan 25 octombrie 
2011

Sistem de identificare distribuit a 
persoanelor pe baza amprentelor 
digitale

25. Szoke Istvan Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 29 noiembrie 
2011

Contribuții privind algoritmii de 
planificare a rutei pentru vehcule 
autonome

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

26. Bota Silviu Știinta 
Calculatoarelor NEDEVSCHI Sergiu 21 octombrie 

2011
Motion detection and tracking in 
3D images

27. Mitrea Delia 
Alexandrina

Știinta 
Calculatoarelor NEDEVSCHI Sergiu 21 octombrie 

2011

Metode bazate pe textură pentru 
analiza și recunoașterea 
structurilor anatomice din imagini 
ultrasonografice



Construcţii și instalații

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1.
Toadere 
Mihaela 
Teodora

Inginerie civilă CĂTĂRIG Alexandru Teofil 28 ianuarie 2011 Reabilitarea structurilor de 
poduri din beton armat

2. Damian 
Alexandru Inginerie civilă BIA Cornel Traian 2 februarie 2011 Contribuţii la studiul efectului 

de diafragmă al planşeelor

3. Șoșa Pavel Ioan Inginerie civilă MĂG/UREANU Cornelia 24 februarie 
2011

Proprietățile fizico-mecanice 
ale betoanelor de ultra-înaltă 
performanță

4. Bulbuk Martin 
Ștefan Inginerie civilă BUCUR Ildiko 25 februarie 

2011
Intervenții structurale la clădiri 
monumentale

5. Albu Horaţiu 
Călin Inginerie civilă POP Florin Radu 9 septembrie 

2011

Calitatea energiei electrice în 
instalațiile electrice din 
clădirile de biouri 

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

6. Szasz Carol Inginerie civilă ILIESCU Mihai 9 septembrie 
2011

Analiza variantelor de 
intervenţie la reabilitarea 
podurilor cu suprastructura din 
grinzi de beton precomprimat

7. Hulpuş Trifan 
Alexandru Inginerie civilă POPA Augustin 15 septembrie 

2011

Contribuții privind calculul 
structurilor de susținere a 
excavațiilor adânci

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

8. Aschilean Dorin Inginerie civilă ILIESCU Mihai 15 septembrie 
2011

Influența sistemelor de 
fundare asupra calității și 
eficienței construcțiilor

9. Tibrea Daniela Inginerie civilă ANDREICA Horia Aurel 15 septembrie 
2011

Contribuții privind optimizarea 
conformării acustice a sălilor 



de audiție publică

10. Bogdan 
Teodora Inginerie civilă PĂCURAR Vasile 16 septembrie 

2011

Nomograme pentru calculul 
stâlpilor cu secțiune mixtă oțel 
- beton

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

11. Sav Vlăduţ 
Vasile Inginerie civilă PĂCURAR Vasile 16 septembrie 

2011

Stâlpi cu secțiune mixtă oțel-
beton utilizând beton de înaltă 
rezistență

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

12. Bompa Dan 
Vasile Inginerie civilă ONEŢ Traian 26 septembrie 

2011
Comportarea conexiunilor 
stâlp – planșeu dală

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

13. Chira Alexandru Inginerie civilă POP G. Ioan 26 septembrie 
2011

Reabilitarea clădirilor de locuit 
cu structura de rezistență din 
panouri mari prefabricate

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

14.
Darmon 
Ruxandra 
Mihaela

Inginerie civilă ANDREICA Horia Aurel 27 septembrie 
2011

Contribuţii privind protecţia 
pasivă la acţiunea incendiului a 
fațadelor clădirilor aflate în 
exploatare 

15. Stan Alexandra 
Denisa Inginerie civilă PANȚEL Eugen 28 septembrie 

2011

Eficiență și eroare în metoda 
elementelor finite cu aplicații 
la structuri de rezistență

16. Dumitrescu 
Simona Sorina Inginerie civilă BÂRSAN George Mihail 29 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
integrarea în mediu a 
deșeurilor și posibilităților de 
utilizare a lor

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

17. Corbu Ofelia Inginerie civilă MĂGUREANU Cornelia 30 septembrie 
2011 Betoane precomprimate

18. Opicariu Dana Inginerie civilă BRUMARU Mariana 8 octombrie 
2011

implicarea structurilor în 
conceperea spaţiului 
arhitectural

19. Jurco Ancuta 
Nadia Inginerie civilă MARUSCIAC Dumitru 28 octombrie 

2011

Tehnologii avansate și 
construcții eficiente pentru 
realizrea fermelor 
agrozootehnice moderne

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

20. Hoțupan Anca Inginerie civilă BADEA Gheorghe 7 decembrie 
2011

Coontribuții la reconversia  
sistemelor de transport a 
gazelor naturale pe hidrogen



21. Hulea Radu Inginerie civilă PETRINA Mircea 9 decembrie 
2011

Cercetări privind optimizarea 
structurilor la stadioane medii 
și mari

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

22. Prodan Ovidiu Inginerie civilă ALEXA Pavel 9 decembrie 
2011

Reducerea răspunsului seismic 
al structurilor metalice 
multietajate spațiale prin 
protecție pasivă

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Moldovan Maria 
Simina

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe 4 februarie 2011 Aplicatii ale analizei wavelet B-

spline in biometrie

2. Rus Andrei Bogdan
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

DOBROTĂ Virgil 
Mircea

25 februarie 
2011

Calitatea serviciilor prin tehnici 
Cross-Layer pentru viitorul 
Internet (Quality of Service 
Through Cross-Layer 
Techniques for the Future 
Internet)

3. Toma Norbert 
Stefan

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

ŢOPA Marina Dana 7 iulie 2011 Contribuţii la evaluarea şi 
modelarea acusticii încăperilor

4. Neagu Ana Maria
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PALADE Tudor Palade 8 iulie 2011

Contribuţii privind modelarea 
în spaţiu-timp-frecvenţă a 
canalelor  MIMO  de bandă 
largă şi foarte Largă 

5. Hangan Alina 
Ionela

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

BORDA Monica Elena 14 iulie 2011

Metode de îmbunătăţire a 
conţinutului informaţional prin 
prelucrarea informaţiei de fază 
a imaginilor satelitare

6. Cozma Andrei
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PITICĂ Dan 22 iulie 2011

Cercetări privind dezvoltarea 
unui sistem de control 
programabil cu aplicații în 
controlul motoarelor electrice

7. Mureșan Marius 
Valentin 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PITICĂ Dan 22 iulie 2011

Cercetări privind dezvoltarea 
unor sisteme embedded de 
monitorizare şi control în 
electronica auto



8. Ghiurcău Marius 
Vasile

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe

16 septembrie 
2011

Sound Classification in Forensic 
Scenarios

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

9. Stan Adriana 
Cornelia

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

GIURGIU Mircea 16 septembrie 
2011

Romanian  HMM – based Text-
to-Speech Synthesis with 
Interactive Intonation 
Optimisation

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

10. Ştef Mihai Petru
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

VLAICU Aurel 19 septembrie 
2011

Tehnici de control al erorilor în 
transmisiunile prin cooperare 
pe canale radio

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

11. Bande Vlad
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PITICĂ Dan 23 septembrie 
2011

Cercetări privind principiile de 
măsurare a nivelelor de lichid

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

12. Barabas Melinda
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

DOBROTĂ Virgil 
Mircea

23 septembrie 
2011

Managementul rutării în 
viitorul internet

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

13. Boanea Georgeta 
Lucia

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

DOBROTĂ Virgil 
Mircea

23 septembrie 
2011 Îmbunătățirea rutării multicale POSDRU/6/1.5/S/5, 

ID 7676

14. Pop Septimiu
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PITICĂ Dan 23 septembrie 
2011

Contribuţii la dezvoltarea unor 
sisteme dedicate pentru 
măsurători în construcţii

15. Homănă Ioana
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

ŢOPA Marina Dana 27 septembrie 
2011

Anularea ecoului acustic cu 
ajutorul filtrelor adaptive

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

16. Dornean Irina
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

ŢOPA Marina Dana 27 septembrie 
2011

Contributii la proiectarea si 
implementarea algoritmilor 
adaptivi folosind procesare
multirata de semnal pe arii 
logice programabile

17. Cigan (Farkas) 
Ioana Iuliana

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

FEŞTILĂ Lelia 29 septembrie 
2011

Cercetări privind detecția 
posturilor umane cu 
accelerometre tri-axiale

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



18. Colda Rebeca 
Maria

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PALADE Tudor Palade 29 septembrie 
2011

Contribuții la optimizarea 
utilizării resurselor radio în 
sisteme wireless

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

19. Doran Rodica Elena
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

FEŞTILĂ Lelia 29 septembrie 
2011

Power consumption and 
lifetime prediction in sensor 
network devices

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

20. Vermeşan Ioana 
Irina

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PALADE Tudor Palade 29 septembrie 
2011

Cercetări asupra îmbunătățirii 
performanțelor utilizării
canalului radio / Research in 
Improving the Usage 
Performances of the Radio 
Channel

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

21. Moldovan Florica 
Ancuta

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PALADE Tudor Palade 29 septembrie 
2011

Contribuţii la stabilirea unor 
algoritmi de transmisie în 
sisteme MIMO

22. Oneţ Raul Ciprian
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

ŢOPA Marina Dana 30 septembrie 
2011

Circuite integrate analogice 
pentru prelucrarea semnalului 
în banda de bază a 
receptoarelor radio integrate

POSDRU/6/1.5/S/5,
ID 7676

23. Pop Florin Claudiu
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

VAIDA Mircea Florin 30 septembrie 
2011

Compunerea și optimizarea 
serviciilor orientate pe nevoile 
utilizatorilor

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

24. Cadar Dorin Vasile
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius

7 octombrie 
2011

Contribuții la sistemele de 
management al bateriilor

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

25. Rusu Adina 
Ramona

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius

7 octombrie 
2011

Contribuții la metodele de 
transfer maxim de putere în 
sistemele fotovoltaice

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

26. Iozan Lucian
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe

10 octombrie 
2011

Cercetări privind localizarea 
persoanelor și a obiectelor cu 
ajutorul senzorilor

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

27. Suteu (căs.Cășlaru) 
Mihaela

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

VLAICU Aurel 14 octombrie 
2011

Contribuții la restaurarea, 
corecția și îmbunătățirea 
imaginilor și secvențelor video

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



28. Mureșan Nicolae 
Valerian Ioan

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

VLAICU Aurel 15 octombrie 
2011

Proiectarea, implementarea și 
monitorizarea rețelelor de 
control a parametrilor clădirilor 
inteligente

29. Ludușan Cosmin
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

BORDA Monica Elena 28 noiembrie 
2011

De la restaurare la 
îmbunătățire de imagini: 
fuziune de imagini cu eliminare 
concomitenta de zgomot 
folosind Ecuații cu Derivate 
Parțiale

30. Fizeșan Raul
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PITICĂ Dan 9 decembrie 
2011

Analiza integrității alimentării 
pe plachetele electronice cu 
circuit imprimat

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

31. Tăut Adrian
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

PITICĂ Dan 9 decembrie 
2011

Modelarea convertoarelor în 
comutație

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

32.
Moldovan 
(căs.Veja) Cornelia 
Flavia

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

VAIDA Mircea Florin 16 decembrie 
2011

Managementul colaborativ al 
resurselor digitale prin 
Semantic MediaWiki

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

33. Petrean Liviu
Inginerie 
electronică şi 
telecomunicații

TODEREAN Gavril 20 decembrie 
2011

Securitatea aplicaţiilor de 
calculator –
Contribuţii la protecţia 
fişierelor executabile



Ingineria Materialelor şi a Mediului

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Voicu (căs. Hegyi) 
Andreea Cristina 

Ingineria 
materialelor JUMATE Nicolaie 22 iunie 2011 Studiul coroziunii în beton a 

armăturii zincată termic
POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

2. Claudiu Robert 
Bumbuc

Ingineria 
materialelor JUMATE Nicolaie 22 iunie 2011

Cercetări experimentale privind 
codepunerea aliajelor Zinc-
Nichel şi caracterizarea lor

3. Gabor Mihai Ingineria 
materialelor PETRIŞOR Traian 12 iulie 2011

Spintronica cu materiale 
alternative: aliaje Heusler si oxizi 
magnetici diluati

4. Conţ Liana Gabriela Ingineria 
materialelor POPA Cătălin Ovidiu 22 septembrie 

2011

Cercetări privind dezvoltarea 
unor structuri de susținere 
celulară

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

5. Gligor Ionuţ Lucian Ingineria
materialelor POPA Cătălin Ovidiu 22 septembrie 

2011

Cercetări asupra unor 
biomateriale cu baza titan 
pentru implanturi endoosoase

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

6. Moş Ramona Bianca Ingineria 
materialelor CIONTEA Lelia Maria 22 septembrie 

2011

Filme oxidice epitaxiale 
multifuncționale utlizate la 
fabricarea benzilor 
supraconductoare de generația 
a II-a

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

7. Berar (Sur) Ioana 
Monica

Ingineria 
materialelor MICLE Valer 23 septembrie 

2011

Cecetări privind extracția 
metaleklor grele prin biolixiviere 
in situ din solurile poluate

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

8. Cociorhan Camelia 
Simona

Ingineria 
materialelor MICLE Valer 23 septembrie 

2011

Contribuții la optimizarea 
procesului de extracție a 
metalelor grele prin biolixiviere 
ex situ din solurile poluate

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

9. Keri Agnes Alexandra Ingineria 
materialelor RUSU Tiberiu 23 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
utilizarea tufurilor vulcanice 
zeolitice la reținerea unor ioni 
metalici prin procese de schimb 
ionic

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676



10. Năsui Mircea Ingineria 
materialelor CIONTEA Lelia Maria 23 septembrie 

2011

Filme epitaxiale obținute prin 
metode chimice utilizate în 
arhitecturi supraconductoare p 
bază de Yba2Cu3O7-x

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

11. Bruj Emil Ingineria 
materialelor VIDA – SIMITI Ioan 24 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
obținerea și caracterizarea 
spumelor metalice prin 
sinterizarea pulberilor

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

12. Moldovan Valentin Ingineria 
materialelor VIDA – SIMITI Ioan 24 septembrie 

2011

Cercetări privind obținerea 
materialelor cu gradient 
structural prin sedimentarea 
pulberilor

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

13. Nemeş Dorel Ştefan Ingineria 
materialelor JUMATE Nicolaie 24 septembrie 

2011

Cercetări privind obținerea 
membranelor prin anodizare cu 
aplicații în micro și 
nanotehnologie

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

14. Borla Maria Ingineria 
materialelor ZIRBO Gheorghe 27 septembrie 

2011

Studii și cercetări referitoare la 
regenerarea termică a nisipului 
din deșeurile de amestecuri de 
formare cu lianți organici

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

15.
Nechifor Ruben 
Emanuel

Ingineria 
materialelor ARDELEAN Ioan 

27 septembrie 
2011

Studii de rezonanță magnmetică 
nucleară asupra dinamicii 
moleculelor confinate în micro-
capsule polimerice

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

16. Stoica Octavian 
Grigore

Ingineria 
materialelor MICLE Valer 27 septembrie 

2011

Cercetări asupra realizării unui 
senzor metalic de pH și 
monitorizarii parametrilor  
procesului de bioremediere a 
solurilor

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

17. Chiper Amalia 
Mihaela

Ingineria 
materialelor SOPORAN Vasile Filip 28 septembrie 

2011

Cercetări privind valorificarea 
deșeurilor din lemn în obținerea 
materialelor de tip compozit

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

18. Rus Andreea Ramona Ingineria 
materialelor SOPORAN Vasile Filip 28 septembrie 

2011

Cercetări privind utilizarea 
deșeurilor provenite din 
procesarea produselor agricole 
în obținerea materialelor de tip 

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676



compozite

19. Sabău (Chelaru) 
Julieta Daniela

Ingineria 
materialelor SOPORAN Vasile Filip 28 septembrie 

2011

Contribuții la studiul degradării 
și conservării bronzurilor turnate 
din operele de artă

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

20. Petrisor Traian Ingineria 
materialelor CHICINAŞ Ionel 7 octombrie 2011

Structuri magnetice modulabile 
pentru ancorarea magnetică a 
vortexurilor în supraconductorii 
de temperatură înaltă

POSDRU/159/
1.5./S/137516

21. Gabor Timea Ingineria 
materialelor RUSU Tiberiu 7 octombrie 2011

Studii și cercetări privind 
tehnologia și materialele 
utilizate la recuperarea căldurii 
din apele uzate orășenești

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

22. Melenti Ioana Laura Ingineria 
materialelor

RUSU Tiberiu 7 octombrie 2011

Studii și cercetări privind 
conținutul, distribuția și 
recuperarea unor metale grele 
din iazurile de decantare și 
evaluarea riscurilor tehnologice

POSDRU/6/1.
5/S/5, ID 7676

23. Bulea Caius Casiu
Știința și 
ingineria 
materialelor

JUMATE Nicolaie 12 aprilie 2011
Cercetări privind comportarea la 
coroziune a acoperirilor 
compozite metal-nanoparticule 

24. Riți-Mihoc Narcis Emil
Știința și 
ingineria 
materialelor

RUSU Tiberiu 12 aprilie 2011

Studii si cercetări privind 
procesarea termică în câmp de 
microunde a nămolurilor de la 
stațiile de epurare

25. Traian Florin Marinca
Știința și 
ingineria 
materialelor

CHICINAŞ Ionel 17 iunie 2011
Materiale nanocompozite 
magnetice moi obţinute prin 
aliere/măcinare mecanică



Inginerie Electrică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Lucian Marian 
Man                                Inginerie electrică SIMION Emil 2 iunie 2011

Cercetări privind studiul 
fenomenelor termice nestaţionare 
în instalaţii electrice

2. Nicula Claudia 
Cosmina Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 20 iunie 2011 Studiul coroziunii în beton a 

armăturii zincată termic

3. Stroe Mihai Inginerie electrică MUNTEANU Radu Ioan 22 iulie 2011
Cercetări privind monitorizarea 
parametrilor de mediu din zona 
rezervației ecologice Delta Dunării

4. Cismaşiu Dorin 
Ioan Inginerie electrică MICU Ovidiu Dan 30 august 2011 Cercetări privind conversia c.a.-

c.c. cu factor de putere ridicat

5. Surducan Vasile Inginerie electrică CIUPA Radu Vasile 14 septembrie 
2011

Cercetări privind tehnici de 
generare a radiaţiei de microunde 
cu aplicaţii în aparatura medicală 
şi de laborator

6. Budu Sorin Inginerie electrică MORAR Roman 18 septembrie 
2011

Contribuţii privind creşterea 
concentraţiei ozonului generat în  
ozonatoarele electrice de 
laborator şi a eficienţei 
neutralizării micropoluanţilor 
conţinuţi în apele uzate

7. Bindiu Radu Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea Dorin 20 septembrie 
2011

Prognoza pe termen scurt a 
consumului de energie electrică

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

8. Gecan Călin 
Octavian Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea Dorin 20 septembrie

2011

Alimentarea la tensiune continuă 
a receptoarelor și consumatorilor 
de energie electrică

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

9. Pop Gabriel 
Vasile Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea Dorin 20 septembrie 

2011

Impactul reducerii calității 
energiei electrice asupra
pierderilor de putere în sisteme 
electroenergetice

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676



10. Cristian Dragos 
Dumitru Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea Dorin 26 septembrie 

2011

Managementul unui sistem de 
producere si consum a energiei 
electrice din surse regenerabile

11. Beleiu Horia 
Gheorghe Inginerie electrică MAIER Virgil 29 septembrie 

2011

Implicații tehnice și economice ale 
noncalității energiei electrice la 
consumatori

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

12.
Leach 
(căs.Cozorici) 
Florina Dorina

Inginerie electrică VĂDAN Ioan 29 septembrie 
2011

Cercetări privind dezvoltarea de 
centrale electrice hibride hidro-
eoliene

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

13.
Moldovan 
Horaţiu Augustin Inginerie electrică MAIER Virgil 

29 septembrie 
2011

Monitorizarea în timp cvasi-real a 
unui transformator de putere

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

14. Mureşan Paul 
Dan Inginerie electrică MAIER Virgil 29 septembrie 

2011

Eficientizarea bilanțurilor 
electroenergetice în sisteme de 
distribuție

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

15. Magyari Karola Inginerie electrică RĂDULESCU Mircea 30 septembrie 
2011

Contribuții la optimizarea 
mașinilor sincrone cu magneți 
permanenți pentru aplicații de 
tracțiune electrică

16. Fita Daniel Inginerie electrică MAIER Virgil 7 octombrie 
2011

Aspecte ale retehnologizăii și 
optimizării spațiilorelectrice

17. Gergely Ștefan Inginerie electrică CIUPA Radu Vasile
7 octombrie 

2011

Cercetarea si realizarea unui 
echipament electronic medical, cu 
utilizare in cardiologie

18. Ilea Dan Inginerie electrică RĂDULESCU Mircea 25 octombrie 
2011

Optimizarea proiectării și 
controlul motorului cu reluctanță 
variabilă și autocomutație 
electronică pentru aplicații de 
tracșiune electrică ușoară

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

19. Irimie Dan Inginerie electrică RĂDULESCU Mircea 25 octombrie 
2011

Analiza pierderilor electrice și 
magnetice din motorul de inducție 
de mică putere în scopul 
eficientizării lui energetice

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

20. Balogh Pal Inginerie electrică MARSCHALKO Richard 
Emilian

17 noiembrie 
2011

Studii și cercetări privind 
condiționarea reșelei publice de 
curent alternativ prin corectare 
complexă a factorului de putere



21. Muji Marius 
Stefan Inginerie electrică CIUPA Radu Vasile 29 noiembrie 

2011

Contribuții la dezvoltarea 
sistemelor informaționale cu baze 
de date

22. Preda Nicolae 
Ștefan Inginerie electrică IMECS Maria 19 decembrie 

2011

Optimizarea și implementarea 
controlului vectorial cu dublă 
orientare după câmp al mașinii de 
inducție cu rotor în colivie

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676

23. Păunescu Dan Inginerie electrică IANCU Vasile 21 decembrie 
2011

Studiul teoretic și experimental al 
generatorului sincron cu flux axial 
și magneți permanenți cu aplicații 
la microcentrale eoliene

POSDRU/6/1.5/S
/5, ID 7676



Inginerie industrială și management

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Piciu Radu Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 26 martie 2011

Studii şi cercetări privind 
managementul sistemelor 
prestatoare de servicii în 
domeniul sanitar

2. Waedt Horst Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 7 aprilie 2011

Cercetari privind imbunatatirea 
calitatii unui sistem Röntgen din 
Romania prin aplicarea metodei 
Transformation Design pentru 
incadrarea in prevederile 
directivelor UE

3. Nicușor Iosif Ursa Inginerie industrială ISPAS Viorel 16 aprilie 2011

Contribuții la calculul și 
construcția structurii mecanice a 
roboților industriali seriali 
utilizați la fabricarea 
radiatoarelor

4. Constantin Popescu Inginerie industrială IANCĂU Horaţiu 26 mai 2011

Cercetări privind comportarea 
mecanică la temperaturi scăzute 
a materialelor compozite 
polimerice

5. Conțiu Glad Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 26 mai 2011

Studii și cercetări privind 
procesul de eroziune electrică 
folosind problema la limită cu 
frontieră liberă (problema de tip 
Stefan

6. Gheorghe Onețiu Inginerie industrială IANCĂU Horaţiu 26 mai 2011

Contribuţii privind 
îmbunătăţirea calităţii pieselor 
fabricate în procesul de injecţie 
a materialelor plastice 

7. Adrian Trif Inginerie industrială ISPAS Viorel 31 mai 2011 Contribuţii privind precizia 
roboţilor industriali



8. Dragoș Marian Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 26 iunie 2011 Sisteme Informatice pentru 
Planificarea Agregată

9. Rus Diana Inginerie industrială BLEBEA Ioan 1 iulie 2011

Studii privind diminuarea 
impactului poluanţilor asupra 
mediului în jurul căilor rutiere cu 
trafic intens, cu aplicabilitate la 
dezvoltarea de autostrăzi în 
românia

10. Almasan Voichita Inginerie industrială ISPAS Viorel 22 iulie 2011

Folosirea de tehnici scalabile, 
peer-to-peer, pentru cresterea 
disponibilitatii serviciului oferit 
de retelele SIP

11. Badea Dorel Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 12 august 2011

Studii si cercetări privind 
managementul sistemelor 
logistice complexe cu aplicații 
pentru organizația militară

12. Horatiu Dumitras Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 18 august 2011
Studii şi cercetări privind 
managementul sistemelor Multi-
Level Marketing

13. Filip Daniel Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 18 septembrie 
2011

Studii și cercetări privind 
managementul producției de 
serie mică și unicate

14. Curta Răzvan Traian Inginerie industrială BÂLC Nicolae Octavian 26 septembrie 
2011

Cercetări privind extinderea 
posibilităților de prelucrare a 
formelor complexe pe centre de 
strunjire CNC

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

15. Luca Alina Ioana Inginerie industrială BÂLC Nicolae Octavian 26 septembrie 
2011

Cercetări privind turnarea sub 
vid a  pieselor complexe din 
aluminiu

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

16. Popan Ioan 
Alexandru Inginerie industrială BÂLC Nicolae Octavian 26 septembrie 

2011

Cercetări privind fabricația 
rapidă prin tăiere și frezare cu 
jet de apă

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

17. Radu Sever Adrian Inginerie industrială BERCE Petru 26 septembrie 
2011

Cercetări teoretice şi 
experimentale privind turnarea 
sub vid a pieselor complexe 
nemetalice



18. Balas Monica 
Olimpia Inginerie industrială BÂLC Nicolae Octavian 27 septembrie 

2011

Cercetări privind optimizarea 
parametrilor la prelucrarea prin 
electroeroziune cu fir

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

19. Leordean Vasile 
Dănuţ Inginerie industrială BERCE Petru 27 septembrie 

2011

Cercetări teoretice și 
experimentale privind utilizarea 
tehnologiilșor RP în fabricația de 
implanturi ortopedice 
personalizate

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

20. Păcurar Ramona 
Alexandra Inginerie industrială BERCE Petru 27 septembrie 

2011

Cercetări privind fabricația și 
măsurarea matrițelor din 
cauciuc siliconic utilizate în 
industria alimentară

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

21. Prem Florica 
Elisabeta Inginerie industrială BÂLC Nicolae Octavian 27 septembrie 

2011

Cercetări privind îmbunătățirea 
preciziei și calității suprafeței 
metalice, fabricate prin topire 
selectivă cu laser

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

22. Cret (Horvat) 
Adriana Claudia Inginerie industrială ISPAS Viorel 28 septembrie 

2011

Contribuții la calculul roboților 
industriali utilizați în procese de 
sudură

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

23. Gui (Cas. Lung) 
Ramona Maria Inginerie industrială ISPAS Viorel 28 septembrie 

2011

Contribuții la prelucrarea 
robotizată a reperelor de tip 
flanșă

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

24. Harangozo Maria 
Magdolna Inginerie industrială BLEBEA Ioan 28 septembrie 

2011

Cercetări și contribuții privind 
procesul de proiectare a 
jucăriilor unui cadru de lucru util 
pentru proiectanți

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

25. Mircea Ancuţa 
Cornelia Inginerie industrială VUȘCAN Gheorghe 

Ioan
28 septembrie 

2011

Contribuții privind modelarea și 
simularea structurilor 
cinematice ale centrelor de 
prelucrare și compensarea 
erorilor de poziționare și 
orientare ale semifabricatelor

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

26. Olah Laszlo Miklos Inginerie industrială GYENGE Csaba 28 septembrie 
2011

Cercetări privind noi tehnologii 
de prelucrare a roților dințate 
speciale de înaltă precizie

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676



27. Peştean Stelian 
Viorel Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 28 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
aplicarea tehnicii de reverse 
engineering la produsele 
obținute prin ambutisare

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

28. Popescu Adrian 
Constantin Inginerie industrială IANCĂU Horaţiu 28 septembrie 

2011

Contribuții privind 
îmbunătățirea procesului de 
extrudare a materialelor 
compozite polimerice armate cu 
fibre scurte

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

29. Socaciu Lavinia 
Gabriela Inginerie industrială BLEBEA Ioan 28 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
utilizarea teoriei fuzzy în cadrul 
procesului de dezvoltare a 
produselor pe baza cerințelor 
clientului

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

30. Căpuştiac Nona Alina Inginerie industrială BANABIC Dorel 30 septembrie 
2011

Development and application of 
smart actuation methods for 
vehicle simulators

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

31. Bichis Ioana Mariana Inginerie industrială BANABIC Dorel 1 octombrie 2011
Cercetări privind 
deformabilitatea tablelor 
metalice subțiri

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

32.
Chetreanu - Don 
Camil Octav Inginerie industrială POPA Marcel Sabin

15 octombrie 
2011

Cercetări privind unele aplicaâii 
industriale ale interacțiunii 
fascicol laser cu anumite 
materiale metalice

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

33. Pop Grigore Marian Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 15 octombrie 
2011

Contribuții privind aplicații ale 
termografiei în cadrul sistemelor 
tehnologice și la determinarea 
temperaturilorde așchiere

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

34. Tirla Andrei Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 15 octombrie 
2011

Cercetări privind îmbunătățirea 
performanțelor tehnologice de 
prelucrare prin eroziune 
electrică

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

35. Mureșan Mihaela 
Iuliana Inginerie industrială BORZAN Marian 24 octombrie 

2011
Contribuții privind durabilitatea 
tăișului și uzura sculei

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

36. Costea (cas.Pacurar) 
Ancuta Inginerie industrială GYENGE Csaba 24 octombrie 

2011
Cercetari privind implementarea
sistemelor de mentananta 



computerizata

37. Pacurari Ioan Radu Inginerie industrială BRIŞAN Cornel Mircea 4 noiembrie 2011

Cercetări teoretice și 
experimentale privind 
dezvoltarea simulatoarelor de 
drum

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

38. Crisan Alina Narcisa Inginerie industrială POPESCU Sorin 
Gabriel

25 noiembrie 
2011

Cercetări și contribuții privind 
îmbunătățirea calității 
proceselor de predare-învățare-
evaluare în etape ale ciclului 
educațional

39. Steopan Mihai Inginerie industrială POPESCU Sorin 
Gabriel

25 noiembrie 
2011

Cercetări și contribuții privind 
instruirea în dezvoltarea 
produselor mecatronice

40. Chiorean 
(Becherescu) Lia Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 27 decembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
performanța în managementul 
universitar

41. Codre Cristian Victor Inginerie și 
management

POPESCU Sorin 
Gabriel

12 septembrie 
2011

Contribuții privind dezvoltarea 
în medii colaborative a 
produselor, pe ciclul de viață al 
acestora

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

42. Răcăşan Radu Inginerie și 
management

POPESCU Sorin 
Gabriel

12 septembrie 
2011

Contribuții privind utilizarea 
tehnicilor moderne de măsurare 
și modelare a suprafețelor 
complexe în  evaluarea uzurii 
endoprotezelor de șold

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

43. Tifrea Dorin Ionel Inginerie și 
management

POPESCU Sorin 
Gabriel

12 septembrie 
2011

Contribuții privitoare la 
evaluarea efortului și a 
impactului implementării 
sistemelor de management al 
calității în întreprinderile mici și 
mijlocii

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

44. Naghiu Mihai 
Octavian

Inginerie și 
management BACALI Laura 17 septembrie 

2011
Cercetări privind implicațiile 
psihologiei în marketing

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676



45. Chiş Ionuţ Adrian Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 18 septembrie 

2011

Studii privind metodele de 
determinare a nucleului 
tipologic utilizate în proiectarea 
Sistemelor Flexibile de 
Fabricație

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

46. Oltean (Miron) Alina Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 18 septembrie 

2011

Studii și cercetări priivind rolul 
analizei diagnostic pentru 
îmbunătățirea performanțelor 
întreprinderii

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

47. Fulea Mircea Claudiu Inginerie și 
management BRAD Stelian 19 septembrie 

2011

Cercetări și contribuții la 
îmbunătățirea utilizabilității 
aplicațiilor software industriale

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

48. Botiş Ligia Adina Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 23 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
managementul calității 
procesului de producție

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

49. Curtean Daiana Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 23 septembrie 

2011
Gestionarea stărilor emoționale 
în managementul  firmei

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

50. Găzdac Roxana 
Mirela

Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 23 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
managementul proiectelor 
europene cu aplicație în 
dezvoltarea turismului durabil

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

51. Mirea Mihaela 
Ancuţa

Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 24 septembrie 

2011

Preocupările firmelor pentru 
mediul uman intern și extern, o 
contribuțioe la sustenabilitate

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

52. Sim Elena Simina
Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 

24 septembrie 
2011

Abordarea responsabilității 
sociale corporative  prin 
parteneriate între mediul de 
afaceri și ONG-uri pentru 
sustenabilitatea întreprinderii

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

53. Abrudan Claudiu 
Ioan

Inginerie și 
management MARIAN Liviu Onoriu 25 septembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
programarea și funcționarea 
sistemelor flexibile de fabricație

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

54. Cotîrlă (Fărcaş) 
Raluca Adina

Inginerie și 
management MARIAN Liviu Onoriu 25 septembrie 

2011

Cercetări privind influența 
indicatorilor de performanță 
asupra calității educației 
universitare

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676



55. Matei Demian Sorina Inginerie și 
management MARIAN Liviu Onoriu 25 septembrie 

2011

Cercetări privind proiectarea și 
dezvoltarea unui sistem de 
inovare tehnologică pentru 
regiunea centru 7 a României

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

56. Bodea Adriana 
Mirela

Inginerie și 
management BACALI Laura 26 septembrie 

2011
Cercetărin privind performanța 
de marketing în organizații

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

57. Muntean Daniela 
Maria

Inginerie și 
management BACALI Laura 26 septembrie 

2011

Cercetări și contribuții privind 
analiza importanței produsului 
în elaborarea strategiilor de 
marketing performate

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

58. Oprea (Dragoteanu) 
Georgiana Simona

Inginerie și 
management BACALI Laura 26 septembrie 

2011

Cercetări privind dimensiunea 
angajamentului întreprinderii 
mici și mijlogii în dezvoltarea 
durabilă

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

59. Blaga Bogdan Lucian Inginerie și 
management BACALI Laura 27 septembrie 

2011
Cercetări privind rolul eticii în 
afaceri în condițiile globalizării

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

60. Ispas Ioana Alina Inginerie și 
management BACALI Laura 27 septembrie 

2011

Cercetări privind performanța 
resursei umane în special a celei 
implicate în activități de 
marketing, în organizații din 
România

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

61. Trif Carmen Maria Inginerie și 
management

BACALI Laura 27 septembrie 
2011

Rolul cercetării de marketing 
pentru fundamentarea 
proceselor decizinale în 
organizații

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676

62. Irimiaş Tudor Inginerie și 
management PÎSLĂ Adrian 30 septembrie 

2011

Teorie și practică în 
administrarea și modelarea 
schimbării din întreprindere

POSDRU/6/1.5
/S/5, ID 7676



Mecanică și mecatronica

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. KACSÓ Kálmán 
Szabolcs Inginerie mecanică NEGREAN Iuliu 18 februarie

2011

Contributii privind modelarea 
si simularea robotilor mobili 
si robotilor cu structura 
seriala

2. Herciu Dorin Inginerie mecanică CSIBI Vencel Iosif 4 martie 2011

Contribuţii la creşterea 
performanţelor angrenajului 
pinion cilindric - roată 
frontală

3. Caba Călin Inginerie mecanică URSU-FISCHER Nicolae 15 aprilie 2011

Contribuții la studiul curbelor 
și suprafețelor utilizate în 
proiectarea din domeniul 
ingineriei mecanice

4. Gherman Bogdan 
George Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 15 aprilie 2011

Cercetări privind dezvoltarea 
de modele cinematice, 
dinamice și funcționale 
destinate unei structuri 
inovative de robot paralel 
hibrid pentru chirurgia minim 
invazivă

5. Schonstein Claudiu Inginerie mecanică NEGREAN Iuliu 2 septembrie 
2011

Contribuţii în dezvoltarea 
unei structuri robotizate 
hibride contributions in 
developing of a hybrid robot 
structure 

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

6. Pop Ioan Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 16 septembrie 
2011

Contribuții privind abordarea 
transdisciplinară a 
mecatronicii în societatea 
bazată pe cunoaștere

7.
Sălăgean 
(Şaramet) Simona 
Camelia

Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 19 septembrie 
2011

Analiza biomecanică a 
operatorului uman supus 
unui mediu cu surse 

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



generatoare de vibrații 
(mașini de forjat)

8. Todica Georgeta Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 19 septembrie 
2011

Studii și cercetări asupra 
panourilor , barierelor din 
materiale fonoabsorbante 
privind atenuarea 
poluantului sonor în 
aglomerările urbane

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

9. Urs (Jurco) Simona 
Gabriela Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 19 septembrie 

2011

Studiu privind influența 
vibrațiilor asupra 
organismului uman din punct 
de vedere fiziologic și / sau 
funcțional

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

10. Balcau Monica 
Carmen Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 19 septembrie 

2011

Contribuţii la calculul şi 
analiza absorbitorilor 
dinamici, cu aplicaţii la 
echilibrarea sistemelor 
mecanice

11. Banyai Daniel 
Vasile Inginerie mecanică BURNETE Nicolae 21 septembrie 

2011

Metode noi în sinteza 
mașinilor hidraulice cu volum 
unitar variabil și reglare 
electro-hidraulică

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

12. Veja Adrian Dănuţ Inginerie mecanică SUCALĂ Maria Felicia 21 septembrie 
2011

Cercetări privind realizarea 
unor soluții constructive noi 
de transmisii mecanice 
pentru deplasări precise

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

13. Herculea Luciana Inginerie mecanică SUCALĂ Maria Felicia 21 septembrie 
2011

Cercetări privind utilizarea 
materialelor ceramice în 
construcłia lagărelor cu 
alunecare cu ungere 
hidrodinamică 

14. Glogoveanu Maria  
Ionica Inginerie mecanică PLITEA Nicolae 26 septembrie 

2011

Studiu cinematic și dinamic al 
unei soluții inovative de 
robot paralel cu patru grade 
de mobilitate și două lanțuri 

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



cinematice de ghidare a 
platformei

15. Suciu Marius 
Cristian Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 26 septembrie 

2011

Contribuții privind 
dezvoltarea unui nou robot 
paralel  activ pentru chirurgia 
minim invazivă

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

16. Aluţei Adrian Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 27 septembrie 
2011

Cercetări privind sistemele 
mecatronice pentru inspecție 
și explorare

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

17. Cosma Ioan Adrian Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 27 septembrie 
2011

Cercetări privind sistemele 
mecatronice de acționare pe 
bază de actuatori 
neconvenționali

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

18. Leşe Dorin Bogdan Inginerie mecanică PLITEA Nicolae 27 septembrie 
2011

Dezvoltarea inovativă a unui 
robot  paralel reconfigurabil 
cu șase grade de mobilitate

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

19. Mîndru Rareş 
Ciprian Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 27 septembrie 

2011

Cercetări privind sistemele 
mecatronice de acționare pe 
bază de actuatori cu 
elemente fluide

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

20. Sabou Carmen 
Daniela Inginerie mecanică PLITEA Nicolae 27 septembrie 

2011

Studiu cinematic și dinamic al 
unui nou robot paralel cu 
șase grade de mobilitate și 
trei lanțuri cinematice de 
ghidare a platformei

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

21. Scurtu Iacob Liviu Inginerie mecanică PLITEA Nicolae 27 septembrie 
2011

Contribuții la cinematica unui 
nou robot paralel cu cinci 
grade de mobilitate pentru 
chirurgia minim invazivă și 
integrarea acestuia intr-o 
platformă E-learning pentru 
chirurgia hepatică

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

22. Moldovanu  Dan Inginerie mecanică BURNETE Nicolae 30 septembrie 
2011

Studii și cercetări privind 
simularea proceselor 
funcționale ale unui motor cu 

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676



ardere internă ce 
funcționează cu 
biocombustibili

23. Frunzeti Daniel Inginerie mecanică RUS Ioan 4 octombrie 
2011

Studii și cercetări privind 
efectele frânării asupra 
sistemului de frânare al 
autocamioanelor militare

24. Craciun Stefan 
Ionut Inginerie mecanică CSIBI Vencel Iosif 21 octombrie 

2011

Contribuții privind 
îmbunătățirea sistemelor de 
poziționare din controlul 
nedistructiv

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

25. Szep Cristian Inginerie mecanică CSIBI Vencel Iosif 21 octombrie 
2011

Cercetări teoretice și 
experimentale privind 
sistemele mecatronice cu 
aplicații în robotică

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

26. Corpodean 
Simona Monica

Inginerie mecanică BRÂNZAŞ Petru 31 octombrie 
2011

Cercetări privind evaluarea 
riscului accidentelor rutiere 
cauzate tehnic

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

27. Pop Denes Marius Inginerie mecanică NEGREAN Iuliu 3 noiembrie 
2011

Cercetări și contribuții 
privind îmbunătățirea 
transmiterii puterii la sisteme 
non-convenționale de 
obținere a energiei

28. Băldean Doru 
Laurean Inginerie mecanică BURNETE Nicolae 25 noiembrie 

2011

Studii și cercetări privind 
modelarea procesului de 
ardere în motorul cu 
aprindere prin comprimare în 
condițiile utilizării 
biodieselului pentru 
îmbunătățirea 
performanțelor motorului

29. Baidoc Marius Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 5 decembrie 
2011

Contribuţii teoretice si 
practice privind 
implementarea
mentenanţei predictive şi 
proactive



30. Rodean Simona Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 5 decembrie 
2011

Studiul vibraţiilor mecanice 
ce acţionează asupra 
organismului uman într-un 
autovehicul

31. Coman Mircea Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 15 decembrie 
2011

Contribuții și cercetări 
privind controlul roboților pe 
baza procesării de imagini

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

32. Verdeș Dan Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 15 decembrie 
2011

Cercetări privind modelarea 
și controlul roboților paraleli 
cu mișcări decuplate

POSDRU/6/1.5/S/5, 
ID 7676

33. Roșianu Radu Inginerie mecanică ANTAL Adalbert 
19 decembrie 

2011

Contribuții la studiul și 
cercetarea angrenării în 
sarcină,
a roților conice cu dantură 
curbă

34. Bărnuțiu Liviu Inginerie mecanică POP Ioan 20 decembrie 
2011

Studii teoretice și 
experimentale privind un 
sistem neconvențional de 
transmisie și conversie a 
puterii



Științe aplicate

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Abrudan Horea Florian Matematică URSUL Mihail 25 ianuarie 2011 Inele topologice de 
endomorfisme

2.

Petric Mihaela Ancuţa Matematică BERINDE Vasile 

28 ianuarie 2011

Fixed points and best 
proximity points theorems 
for cyclical contractive 
operators

3.

Pop Nicolae Daniel Matematică PĂVĂLOIU Ion 

18 martie 2011

Aspecte privind unele 
metode numerice pentru 
aproximarea soluţiilor 
problemelor bilocale

4.
Heljiu Marius Matematică PĂVĂLOIU Ion 

15 aprilie 2011
Inegalităţi duble pentru rest 
în formulele de cuadratură

5. Pomian (Sălăjan) Raluca Matematică PĂVĂLOIU Ion 30 septembrie 
2011

Studiul convergenţei 
metodelor de tip interpolativ



Științe umaniste

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1.
Radu Draga Filologie POP Gheorghe

28 aprilie 2011
Infinitivul între mod şi 
modalitate discursivă. Domeniu 
română - franceză

2. Coza Ancuţa Maria Filologie GLODEANU Gheorghe 11 aprilie 2011 Paul Goma. Scriitura disidenţe POSDRU/6/1.5/S/18

3. Bilţ Valeria Filologie GLODEANU Gheorghe 7 mai 2011 Mircea Nedelciu – Poetica 
postmodernismului

4. Grigor (Demarcsek) 
Ramona 

Filologie GLODEANU Gheorghe 14 iulie 2011 Poetica jurnalului intim

5.
Naşcu Horea Filologie GLODEANU Gheorghe 11 noiembrie 

2011
Coordonate ale absurdului la 
Eugen Ionescu şi Samuel Beckett

6. Bizo (Micle) Ioana 
Veronica

Filologie POP Gheorghe 25 noiembrie 
2011

Numeralul – parte de vorbire 
distinctă

7.
Paşcan Emil Marius Filosofie VIDAM Teodor 7 ianuarie 

2011

Concepţia etică a lui David 
Hume: deschideri limite şi 
implicaţii în contemporaneitate

8.
Faur Adina Rodica Filosofie VIDAM Teodor 7 ianuarie 

2011

Conflictul dintre dreptul la libera 
exprimare şi alte drepturi 
fundamentale. Etică mass-media

POSDRU/6/1.5/S/18

9. Lupu (Ilieş) Manuela Filosofie VIDAM Teodor 11 aprilie 2011 Etica afacerilor
10. Pop Ioana Liana Filosofie VIDAM Teodor 11 aprilie 2011 Concepţia etică a lui R. M. Hare

11.
Moldovan Graţian Filosofie VIDAM Teodor 

11 mai 2011
Etica mass-media şi doctrinele 
ideologice ale secolului XX

12. Voinea Alexandru 
Lucian 

Filosofie VIDAM Teodor 11 mai 2011 Concepţia etică a lui Plutarh

13. Danci Gheorghe Filosofie DUNCA Petru 19 septembrie 
2011

Perspective critice asupra 
dreptăţii şi nedreptăţii

POSDRU/6/1.5/S/18

14. Hasmaţuchi Gabriel Filosofie DUR Ion 19 septembrie 
2011

Structuri filosofice în scrierile lui 
Nichifor Crainic

POSDRU/6/1.5/S/18

15. Batin Laurenţiu Filosofie DUNCA Petru 19 septembrie 
2011

Filosofia politică a lui André 
Glucksmann



16. Hotico Ioan Filosofie DUR Ion 20 septembrie 
2011

Kierkegaard, între estetică şi 
teologie

17.
Gheţie Melinda Filosofie DUNCA Petru 26 noiembrie 

2011
Filosofie şi comunicare în 
discursul publicitar

POSDRU/6/1.5/S/18

18. Sabadoş Marcel Filosofie DUNCA Petru 26 noiembrie 
2011

Ontologia sacrului la Mircea 
Eliade

POSDRU/6/1.5/S/18



2012

Automatică şi Calculatoare

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei

Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Moldovan Daniel 
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 10 martie 2012 Tehnici de modelare 3D pentru 
sisteme ultra-realiste

2. Mocan Cristinel 
Mihai

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

GORGAN Dorian 30 martie 2012
Arhitecturi distribuite performante 
în modelarea, prelucrarea și 
vizualizarea datelor spațiale

POSDRU
/6/1.5/S/5, 

ID 7676

3. Anghel Ionut 
Emanuel

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

SALOMIE Ioan 9 iulie 2012
Tehnici de calcul autonomic pentru 
sisteme pervasive și centre de date 
eficiente energetic

4. Cioara Tudor
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

SALOMIE Ioan 9 iulie 2012
Sisteme senzitive adaptive in 
context cu aplicabilitate în cebtre 
de servicii green

5. Pantilie Cosmin 
Dorin

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 1 septembrie 
2012

Tehnici avansate de percepție 
bazată pe stereoviziune în timp 
real

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

6. Lemnaru Camelia
(Vidrighin)

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 1 septembrie 
2012

Strategii pentru tratarea 
problemelor de clasificare în 
situații reale

7. Popescu Voichița 
Ana

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 26 noiembrie 
2012

Contribuții la localizarea și 
evaluarea situației bazate pe 
stereoviziune în cadrul sistemelor 
de asistare a conducerii auto

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

8. Vanea Andrei
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

POTOLEA Rodica 26 noiembrie 
2012

Contribuții la managementul și 
extragerea cunoștințelor din date 
complexe

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

9. Bolboacă Mirela
(Enache) Ingineria sistemelor LEŢIA Tiberiu Ștefan 22 mai 2012 Metode de fraudare prin internet și 

contracararea fraudelor 



informatice

10. Tudoroiu Roxana 
Elena Ingineria sistemelor LEŢIA Tiberiu Ștefan 3 august 2012

Conceiving and implementing 
applications using "Real - Time 
UML"

11. Szelitzky Tibor Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 6 septembrie 
2012

Contribuții la teoria optimală 
robustă cu aplicații la invertoare de 
înaltă frecvenșă de putere pentru 
încălzire

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

12. Goța Dan Ingineria sistemelor MICLEA Liviu 
Cristian

7 septembrie 
2012

Proiectarea asistată de calculator a 
sistemelor independente de 
producere a energiilor regenerabile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

13. Inoan Iulia Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 

7 septembrie 
2012

Contribuții privind modelarea, 
simularea și controlul proceselor 
metalurgice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

14. Dumitrache Dan 
Călin Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 17 septembrie 

2012

Modelarea și simularea unui proces 
de separare izotopică prin distilare 
criogenică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Neagu Madalin 
Ioan Ingineria sistemelor MICLEA Liviu 

Cristian
18 septembrie 

2012 Self-Healing for low-power systems
POSDRU

/88/1.5/S/600
78 

16. Neaga Adrian 
Olimpiu Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 24 septembrie 

2012
Strategii evoluate conducere a 
unor coloane de separare izotopică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

17. Goron Lucian 
Cosmin Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 28 septembrie 

2012

Segmentation and reconstruction 
of cluttered object scenes and 
human indoor environments from 
3D point clouds

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

18. Lupea Diana Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 28 septembrie 
2012

Mobile robot algorithms for 
simultaneous localization and 
mapping in large scale 
environments

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19. Domuța Claudiu Ingineria sistemelor AŞTILEAN Adina 
Mariana

29 septembrie 
2012

Planificarea și monitorizarea 
transportului intermodal

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



20. Radu Dan Ingineria sistemelor AŞTILEAN Adina 
Mariana

29 septembrie 
2012

Strategii eficiente de comunicații 
pentru rețele ad-hoc

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

21. Cuibus Octavian Ingineria sistemelor LEŢIA Tiberiu Ștefan 19 octombrie 
2012 Controlul cooperativ al vehiculelor

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

22. Pop Stelian Radu Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 19 octombrie 
2012

Contribuții privind dezvoltarea 
unor strategii de automatizare a 
proceselor tehnologice din stațiile 
de tratare a apei

23. Moldovan Adrian 
Alexandru Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 22 octombrie 

2012

Algoritmi evoluați de control al 
unor converstoare statice destinate 
ridicării calității energiei electrice

24. Dobârcău Ancuța 
Oana Ingineria sistemelor VĂLEAN Honoriu 

Mugurel
9 noiembrie 

2012
Gestiunea inteligentă a unui sistem 
de depozitare

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

25. Costea Claudiu Raul Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 

9 noiembrie 
2012

Controlul proceselor pentru 
fabricarea cimentului

26. Matei Oliviu Dorin Ingineria sistemelor VĂLEAN Honoriu 
Mugurel

23 noiembrie 
2012

Theoretical and practical 
applications of revolutionary 
computation optimization 
problems

27. Dărab Cosmin 
Pompei Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 6 decembrie 

2012

Contribuții în aplicații ale 
algoritmilor avansați de control 
automat în reglarea concentrației 
și a pH-ului

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

28. Deak Grațiela 
Flavia Ingineria sistemelor AŞTILEAN Adina 

Mariana
7 decembrie 

2012
Sisteme de monitorizare și 
supervizare a efortului fizic

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



Construcţii și instalații

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Dura Cristina 
Tamara Inginerie civilă CĂTĂRIG Alexandru 

Teofil 25 ianuarie 2012
Studiul comportării structurilor 
metalice utilizate în construcțiile 
subterane

2. Attila Puskas Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 26 ianuarie 2012 Deformațiile grinzilor late

3. Moldovan Dumitru 
Vasile Inginerie civilă MĂGUREANU 

Cornelia 26 ianuarie 2012

Studiul betoanelor de înaltă 
rezistență și performanță la 
solicitări din
compresiune centrică și încovoiere

4. Serban Berescu Inginerie civilă ILIESCU Mihai 3 martie 2012 Caracteristici constructiv dinamice 
ale acvatoriului constanța

5. Tămaș Florin-
Lucian Inginerie civilă ANDREICA Horia 

Aurel 23 martie 2012
Contribuții privind reabilitarea 
hidroizolațiilor la infrastructura 
clădirilor civile

6. Gîlia Lucian 
Dumitru Inginerie civilă PĂCURAR Vasile 30 martie 2012

Studiul performanțelor structurale 
ale grinzilor cu secțiune compusă 
cu tălpi din profile C formate la 
rece și inima din tablă cutată

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

7.
Tautan (Fenesan) 
Crina Ioana Inginerie civilă KOLLO Gavril 6 aprilie 2012

Studiul comportării grinzilor 
compuse oțel-beton cu eforturi 
inițiale

8. Dacin George Dan Inginerie civilă SZABO Balint Gyorgy 4 mai 2012
Contribuții la teoria reabilitării 
castelelor și conacelor din 
Transilvania

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

9. Bojan (Bâlc) Roxana 
Maria Inginerie civilă PĂCURAR Vasile, 

PETRINA Mircea 24 mai 2012 Structuri metalice în cadre. Calculul 
și alcătuirea nodurilor

10. Ciugudeanu Calin 
Nicolae Inginerie civilă POP Florin Radu 31 mai 2012 Sisteme de iluminat interior cu 

tuburi de lumină

11. Maierean Marilena 
Pusa Inginerie civilă POP Florin Radu 1 iunie 2012 Iluminatul spațiilor publice urbane



12. Bolboacă Andrei 
Mircea Inginerie civilă BADEA Gheorghe 10 septembrie 

2012

Contribuții teoretice și 
experimentale la reabilitarea și 
modernizarea conductelor din 
sistemele de ditribuție a apei în 
localități

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

13. Cilibiu Constantin Inginerie civilă BADEA Gheorghe 10 septembrie 
2012

Contribuții teoretice și 
experimentale la producerea și 
stocarea hidrogenului pentru 
utilizarea în clădiri

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

14. Molnar Iulia 
Consuela Inginerie civilă POPA Augustin 14 septembrie 

2012

Contribuții privind influența 
modelelor de calcul în probleme de
inginerie geotehnică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Mureșan Olimpiu 
Cristian Inginerie civilă POPA Augustin 14 septembrie 

2012
Contribuții privind calculul 
stabilității versanților

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

16. Constantinescu 
Horia Inginerie civilă MĂGUREANU 

Cornelia
18 septembrie 

2012

Contribuții privind comportarea la 
forță tăietoare a elementelor 
realizate din beton de înaltă 
rezistență

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

17. Muntean Maria 
Andreea Inginerie civilă MĂGUREANU 

Cornelia
18 septembrie 

2012

Contribuții privind comportarea 
elementelor realizate din beton de 
înaltă rezistență la solicitări de 
lungă durată

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

18.
Ciurileanu 
(căs.Cioca) Gabriela 
Teodora

Inginerie civilă BUCUR Ildiko 19 septembrie 
2012

Traducerea principiilor arhitecturii 
vernaculare în contemporaneitate

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19.
Moldovan 
(căs.Samoila) Diana 
Mălina

Inginerie civilă BUCUR Ildiko 19 septembrie 
2012

Comportarea cadrelor din beton 
armat cu zidărie de umplutură

20. Maier Dorin Inginerie civilă
MARUSCIAC 
Dumitru, MANEA 
Daniela Lucia

20 septembrie 
2012

Acoperișuri ușoare din lemn și 
lemn încleiat asociat cu alte 
materiale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

21. Clitan Andrei Florin Inginerie civilă ILIESCU Mihai 21 septembrie 
2012

Studii privind dezvoltarea unui 
sistem de transport durabil

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



22. Dragomir Mihai Inginerie civilă ILIESCU Mihai 21 septembrie 
2012

Studiul unor soluții de ramforsare a 
structurilor rutiere suple și 
semirigide

23. Tosa Cristian Inginerie civilă KOLLO Gavril 22 septembrie 
2012

Studii privind modelarea 
macroscopică a traficului rutier și 
evaluarea impactului asupra 
mediului înconjurător

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

24. Cocis (căs.Mathe) 
Gabriela Inginerie civilă KOLLO Gavril 25 septembrie 

2012
Studiul comportării șinei de cale 
ferată la încărcări variabile

25.
Munteanu 
(căs.Ciotlăuș) 
Madalina Adriana

Inginerie civilă KOLLO Gavril 25 septembrie 
2012

Tipuri noi de suprastructuri pentru 
calea ferată sudată cu rezistenșă 
mare la stabilitate

26. Nasr Megbel Al-
Qasem Ahmad Inginerie civilă ILIESCU Mihai 25 septembrie 

2012
Studii privind comportarea 
mixturilor asfaltice în zone calde

27. Pop Ioan Inginerie civilă ONEŢ Traian 26 septembrie 
2012

Conlucrarea betonului 
autocompactant cu armătura

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

28. Țibea Ciprian Ioan Inginerie civilă MĂGUREANU 
Cornelia

26 septembrie 
2012

Contribuții privind comportarea la 
acțiunea forței tăietoare a 
elementelor realizate din beton de 
ultra-înaltă rezistență

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

29. Vâgîi Victor Inginerie civilă MĂGUREANU 
Cornelia

26 septembrie 
2012

Contribuții privind comportarea la 
solicitarea de ăncovoiere a 
elementelor realizate din betoane 
de ultra înaltă rezistență și 
performanță

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

30. Molnar Luminița 
Monica Inginerie civilă MANEA Daniela 

Lucia 
28 septembrie 

2012

Contribuții privind studiul micro și 
macroscopic al unor mortare 
detencuială în contextuldezvoltării 
durabile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

31. Muntean Lavinia 
Elena Inginerie civilă MANEA Daniela 

Lucia 
28 septembrie 

2012

Contribuții privind identificarea 
surselor de radon din spațiile de 
locuit și metode de reducere a 
concentrațiilor de radon

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



32. Kirizsan Imola Inginerie civilă SZABO Balint Gyorgy 6 octombrie 
2012

Contribuții la teoria reabilitării 
șarpantelor istorice cu caracter 
gotic ordonate în sisteme planare 
din Transilvania

33. Mare Roxana Inginerie civilă BADEA Gheorghe 9 octombrie 
2012

Contribuții teoretice și 
experimentale la interconectarea 
sistemelor fotovoltaice și 
termoelectrice pentru răcire

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

34. Rus Lucian Florin Inginerie civilă BADEA Gheorghe 9 octombrie 
2012

Contribuții teoretice și 
experimentale privind utilizarea 
energiilor regenerabile la 
producerea energiei electrice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

35. Perneș Paul 
Merceti Inginerie civilă PĂCURAR Vasile, 

DUBINĂ Dan
19 octombrie 

2012

Studiul comportării îmbinărilor cu 
șuruburi ale structurilor în cadre 
realizate din profile de oțel formate 
la rece

36. Andreica Grațiela 
Ligia Inginerie civilă SZABO Balint Gyorgy 31 octombrie 

2012

Contribuții cu privire la 
compatibilitatea mortarelor în 
intervenție asupra zidăriilor istorice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

37. Gherman Călin 
Marius Inginerie civilă POPA Augustin 31 octombrie 

2012
Contribuții privind dimensionarea 
radierelor pe piloți

38. Tarța Gabriel Inginerie civilă
BÂRSAN George 
Mihail , PETRINA 
Mircea

2 noiembrie 
2012

Proiectarea seismică a structurilor,  
stadiul actual, observații critice și 
propuneri pentru noi abordări

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

39.
Buica Marius 
Adrian Inginerie civilă BADEA Gheorghe 

10 noiembrie 
2012

Contribuții teoretice și 
experimentale la utilizarea 
instalațiilor de biogaz aferente 
haldelor de depozitare a deșeurilor 
menajere

40. Chira Teodor 
Valeriu Inginerie civilă BADEA Gheorghe 10 noiembrie 

2012
Diagnosticarea stării tehnice a 
sistemelor de canalizare

41. Fărcaș Anagabriela Inginerie civilă BADEA Gheorghe 10 noiembrie 
2012

Contribuții teoretice și 
experimentale privind tratarea apei 
prin osmoză inversă

42. Nicoreac Monica 
Paula Inginerie civilă CĂTĂRIG Alexandru 

Teofil
16 noiembrie 

2012
Analiza și optimizarea structurilor 
înalte cu niveluri rigide

POSDRU
/88/1.5/S/600



78 

43. Pârv Bianca Roxana Inginerie civilă PETRINA Mircea 16 noiembrie 
2012

Metode de analiza și optimizarea 
structurilor înalte

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

44. Pintea Adrian Inginerie civilă CHISĂLIŢĂ Adrian 28 noiembrie 
2012

Contribuții la analiza răspunsului 
nelinear al structurilor pe cabluri

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

45. Vasiu Răzvan 
Andrei Inginerie civilă BRUMARU Mariana 28 noiembrie 

2012

Revitalizarea unor clădiri prin 
aplicarea principiilor și soluțiilor 
dezvoltării durabile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

46.
Dragoș 
(căs.Moldovan) 
Raluca Paula

Inginerie civilă BADEA Gheorghe 3 decembrie 
2012

Contribuții privind optimizarea 
utilizării energiilor regenerabile 
pentru casele pasive

47. Iacob Cristina Inginerie civilă BADEA Gheorghe 3 decembrie 
2012

Optimizarea teoretică și 
experimentală a spațiilor de tratare 
a apei

48. Rusu Daniel Sorin Inginerie civilă BADEA Gheorghe 3 decembrie 
2012

Optimizarea consumului energetic 
în clădirile de locuit



Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Botoș Anghel Inginerie electronică 
şi telecomunicații VLAICU Aurel 30 martie 2012

Study Regarding the Integration of 
Linear Coding Techniques Into 
Content Distribution Mechanisms 
for Telecommunication Networks

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

2. Todica Valeriu Inginerie electronică 
şi telecomunicații VAIDA Mircea Florin 21 mai 2012 Compunerea și execuția automată 

a serviciilor Web

3. Kiss Zsuzsanna Inginerie electronică 
şi telecomunicații GIURGIU Mircea 14 septembrie 

2012

Metode și tehnici de integrare a 
algoritmilor de codare de rețea în 
comunicații

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

4. Androne Cristian Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PALADE Tudor 
Palade

21 septembrie 
2012

Contributions to the optimisation 
of small cells integration within 
radio communications networks

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

5. Ureche Marius 
Cristian

Inginerie electronică 
şi telecomunicații VAIDA Mircea Florin 24 septembrie 

2012
Alinierea imaginilor în asistarea 
diagnozei medicale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

6. Szopos Ervin Inginerie electronică 
şi telecomunicații ŢOPA Marina Dana 26 septembrie 

2012

Contribuții la sinteza optimală a 
filtrelor numerice. Aplicații în 
modelarea audiogramelor

7. Gherman Mircea 
Cristian

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena, NISTOR Ioan

27 septembrie 
2012

Signal processing methods applied 
on financial markets

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

8.
Lodin Adrian 
Gabriel

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe

28 septembrie 
2012

Contribuții la analiza imaginii 
irisului pentru aplicații medicale

9. Szolga Lorant 
Andras

Inginerie electronică 
şi telecomunicații FEȘTILĂ Lelia 29 septembrie 

2012
Contribuții privind implementarea 
hardwarea clasificatoarelor SVM



10. Etz Radu Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius

12 octombrie 
2012

Dezvoltarea de algoritmi pentru 
controlul convertoarelor de putere

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

11. Pătărău Toma 
Mihai

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius

12 octombrie 
2012

Contrinuții la analiza și proiectarea 
micro-rețelelor de energii 
regenerabile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

12. Farago Paul Inginerie electronică 
şi telecomunicații FEȘTILĂ Lelia 19 octombrie 

2012

Advanced Design Techniques for 
Some Analog Reconfigurable 
Circuits

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

13. Mocean (căs.Șipoș) 
Emilia

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

MIRON Costin, 
HINTEA Sorin

20 octombrie 
2012

Sinteza unor circuie electronice 
logice multivalente

14. Badiu Mihai Alin Inginerie electronică 
şi telecomunicații VLAICU Aurel 31 octombrie 

2012

Tehnici de cooperare  condiționate 
de interferență pentru 
îmbunătățirea performanțelor 
rețelelor wireless 

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Ordean Mihai Inginerie electronică 
şi telecomunicații GIURGIU Mircea 2 noiembrie 

2012
Autentificare securizată cu parole 
vizuale temporare

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

16. Dărăban Mihai Inginerie electronică 
şi telecomunicații PITICĂ Dan 9 noiembrie 

2012

Information processing techniques 
to mitigate crosstalk efects on 
parallel data buses

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

17. Jano Rajmond Inginerie electronică 
şi telecomunicații PITICĂ Dan 9 noiembrie 

2012
Lifetime investigation of capacitors 
under thermal and electrical stress

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

18. Danciu Marius 
Constantin

Inginerie electronică 
şi telecomunicații VLAICU Aurel 16 noiembrie 

2012

Contribuții la dezvoltarea unor 
medii interactive de vizualizare, 
segmentare și analiză a datelor și 
imaginilor medicale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19. Șuta Loreta Adriana Inginerie electronică 
şi telecomunicații VAIDA Mircea Florin 16 noiembrie 

2012
Image processing for leaves and 
flowers recognition

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



20. Răilean Ion Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena, Philippe 
Lenca

30 noiembrie 
2012

Algoritmi și măsurări în explorarea 
datelor secvențiale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

21. Conțan Cristian Inginerie electronică 
şi telecomunicații ŢOPA Marina Dana 14 decembrie 

2012
Acoustic  echo cancellation in 
nonlinear systems

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

22. Dragoș Szallai 
Ștefan

Inginerie electronică 
şi telecomunicații VAIDA Mircea Florin 14 decembrie 

2012

Contribuții la monitorizarea 
aplicațiilor și detecția 
dependențelor temporale în fluxuri 
de date

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

23. Szalontai Levente Inginerie electronică 
şi telecomunicații HINTEA Sorin Adrian 14 decembrie 

2012
Smart building interactive control 
and monitoring system

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

24. Voina Alin Inginerie electronică 
şi telecomunicații VAIDA Mircea Florin 14 decembrie 

2012
Analiza și detecția patternurilor din 
cadrul secvențelor genomice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



Ingineria Materialelor şi a Mediului

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Szilágyi Enikő Știința și ingineria 
materialelor RUSU Tiberiu 1 februarie 2012 Cercetări privind extrudarea 

unghiulară în canale egale

2. Pato Robert 
Alexandru Ingineria materialelor PETRIŞOR Traian 30 martie 2012 Straturi subțiri multifuncționale de 

nitrură titan

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

3. Urs (Nedelcu) Alina 
Monica Ingineria materialelor MICLE Valer 31 martie 2012

Cercetări asupra materialelor 
utilizate la tratarea solurilor prin 
metoda biopile și monitorizarea 
procesului de tratare

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

4. Pech Johann Ingineria materialelor ZIRBO Gheorghe 4 mai 2012

Studii și cercetări privitoare la 
modificarea aliajului eutectic 
aluminiu-siliciu destinat turnării 
jantelor de autoturisme

5. Andreica (cas.Pop) 
Aurica

Știința și ingineria 
materialelor VIDA – SIMITI Ioan 21 iulie 2012

Cercetări experimentale privind 
utilizarea tufurilor zeolitice la 
reducerea concentrației de metale 
grele din apele reziduale

6. Molea Andreia Ingineria materialelor POPESCU Violeta 23 iulie 2012 Materiale nanostructurate cu 
proprietăți fotocatalitice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

7. Prodan Călin Ingineria materialelor MICLE Valer 26 septembrie 
2012

Cercetări privind aplicarea 
desorbții termice la tratarea 
solurilor contaminate  cu 
hexaclorciclohexan

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

8. Szanto (căs.Prodan) 
Maria Ingineria materialelor MICLE Valer 26 septembrie 

2012

Studii și cercetări privind extractia 
prin spălare a metalelor grele din 
solurile poluate

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

9. Borlea (căs.Tiuc) 
Ancuța Ingineria materialelor RUSU Tiberiu 29 septembrie 

2012

Studii și cercetări privind obținerea 
unor materiale fonoabsorbante din 
deșeuri

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



10. Cociș Emanuela 
Adina Ingineria materialelor SOPORAN Vasile

Filip, ILEA Petru
29 septembrie 

2012

Cercetări și considerații asupra 
compoziției cenușii provenite de la 
incinerarea deșeurilor periculoase 
și potențialul de valorificare al 
acesteia ca nou material

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

11. Vac (căs.Soporan) 
Michaela Bianca Ingineria materialelor

SOPORAN Vasile 
Filip, SILAGHI 
DUMITRESCU 
Luminița 

29 septembrie 
2012

Studii asupra degradării deșeurilor 
municipale și aprecieri ale 
activității fizico-chimice la nivelul 
depozitelor neconforme

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

12. Merie Violeta 
Valentina Ingineria materialelor POPA Cătălin Ovidiu 9 noiembrie 

2012
Cercetări asupra materialelor 
compozite de fricțiune cu baza fier

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

13. Șimon (căs.Niste) 
Simona Mariana Ingineria materialelor RUSU Tiberiu 15 noiembrie 

2012
Studii și cercetări privind 
materialele și tehnologiile utilizate 

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

14. Fulop Daniela 
Dorina Ingineria materialelor RUSU Tiberiu 30 noiembrie 

2012

Studii și cercetări asupra 
materialelor și a tehnologiilor 
utilizate în procesele de fabricație a 
celulozei și hârtiei în vederea 
reducerii riscurilor ecologice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Simina Marius Ingineria materialelor ARDELEAN Ioan 5 decembrie 
2012

Studiul materialelor poroase 
cimentoase prin tehnici moderne 
de rezonanșă magnetică nucleară

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

16. Batin Medina 
Natalia Ingineria materialelor POPESCU Violeta 10 decembrie 

2012

Cercetări legate de obținerea unor 
oxizi de fier cu proprietăți optice 
speciale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

17. Pop Andreea 
Eugenia Ingineria materialelor POPESCU Violeta 10 decembrie 

2012
Cercetări legate de obținerea CuS 
cu proprietăți optice speciale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

18. Suciu Cristian 
Teodor Ingineria materialelor ARGHIR George 11 decembrie 

2012
Durificarea suprafețelor pieselor 
metalice supuse uzurii

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19. Sas Boca Monica Ingineria materialelor NISTOR Liviu 11 decembrie 
2012

Cercetări privind utilizarea forței de 
frecare cu forță activă de 
deformare în procesele de 
compactizare



20. Bogățan (căs.Pop) 
Cornelia Ingineria materialelor PETRIŞOR Traian 14 decembrie 

2012
Filme subțiri supraconductoare 
obținute prin metode chimice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

21. Mereu Raluca Ingineria materialelor CIONTEA Lelia Maria 14 decembrie 
2012

Nanostructuri multifuncționale pe 
bază de ZnO

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



Inginerie Electrică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Matyas Arthur-
Richard Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 26 ianuarie 2012

Studiul mașinilor sincrone 
hexafazate cu magneți permanenți 
utilizabile în sisteme de 
servodirecție

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

2. Rusu Tudor Andrei Inginerie electrică MUNTEANU Radu 
Ioan 31 martie 2012 Cercetări privind sisteme de 

monitorizare a factorilor de mediu

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

3. Plesa (Cretu) 
Mihaela Inginerie electrică CIUPA Radu Vasile 15 iunie 2012

Contribuții privind studiul stimulării 
magnetice funcționale a măduvei 
spinării

4. Teodosescu Petre 
Dorel-SIDOC Inginerie electrică MARSCHALKO 

Richard Emilian 22 iunie 2012
Cercetări privind dezvoltarea 
balasturilor electronice cu 
corectarea factorului de putere

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

5. Racasan Claudia Inginerie electrică ŢOPA Vasile 12 iulie 2012

Contributii la analiza, modelarea si 
proiectarea optimala a bobinelor 
spirala din circuitele integrate 
micrometrice

6. Chindris Virgil 
Constantin Inginerie electrică SZABO Lorand 13 septembrie 

2012

Studiul unui sistem electric tolerant 
la defecte comandat cu o 
arhitectură bioinspirată

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

7. Petrus Vlad Inginerie electrică IANCU Vasile, Johan 
Gyselinck 

21 septembrie 
2012

Switched reluctance motors for 
electric vehicle propulsion-
comparative numerical and 
experimental study of control 
schemes

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

8. Pop Adrian Cornel Inginerie electrică IANCU Vasile, Johan 
Gyselinck 

21 septembrie 
2012

Switched reluctance motors for 
electric vehicle propulsion-optimal 
machine design and control

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



9. Czumbil Levente Inginerie electrică MICU Ovidiu Dan 25 septembrie 
2012

Dezvoltarea unui pachet software 
bazat pe tehnici moderne de 
analiză a fenomenelor de 
interferență electromagnetică 
dintre linii electrice aeriene și 
conducte metalice învecinate

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

10. Miron Olivia 
Ramona Inginerie electrică MICU Ovidiu Dan 25 septembrie 

2012

Contribuții privind studiul 
configurației unui magnetron 
circular și analiza eficienței 
ecranării filmelor subțiri depuse 
prin pulverizare catodică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

11. Hebedean Claudia 
Alana Inginerie electrică MUNTEANU Călin 26 septembrie 

2012

Contribuții la îmbunătățirea 
performanțelor filtrelor realizate în 
tehnologie electromagnetică 
planară

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

12.
Antonescu 
(căs.Gaborean) 
Oana

Inginerie electrică MUNTEANU Călin 26 septembrie 
2012

Contribuții la modelarea propagării 
perturbațiilor electromagnetice pe 
linii electrice aeriene

13. Găzdac Ana Maria Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 27 septembrie 
2012

Desing and study of dual-rotor 
permanent magnet induction 
machine

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

14. Surdu Felicia Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 27 septembrie 
2012

Alternator cu poli gheară pe stator 
și magneți permanenți pe rotor

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Trifa Raluca 
Alexandra Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 27 septembrie 

2012

Motorul sincron cu magneți 
permanenți pentru frânarea 
electromecanică la automobile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

16. Benția Ioana Inginerie electrică SZABO Lorand 28 septembrie 
2012

Contribution to the study of the 
rotary-linear switched reluctance 
motors

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

17. Breaz Elena 
Virginia Inginerie electrică TÎRNOVAN Radu 

Adrian 
28 septembrie 

2012

Contribuții privind analiza și 
modelarea sistemului pilă cu 
cobustibil-electrolizor pentru 
integrare într-un sistem de 
generare hibrid

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



18. Pădurariu Emil Inginerie electrică VIOREL Ioan Adrian 28 septembrie 
2012

Axial and radial permanent magnet 
transverse flux motors for low and 
high power drives

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19. Someșan Liviu 
Emilian Inginerie electrică VIOREL Ioan Adrian 28 septembrie 

2012

Acomparative study of permanent 
magnet flux switching, permanent 
magnet synchronous and switched 
reluctance motors as possible 
solutions in automotive drives

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

20. Pușcă Mircea Inginerie electrică IANCU Vasile 30 septembrie 
2012

Studii și cercetări privind realizarea 
unui echipament telemetric de 
monitorizare a semnalelor

21. Filip (căs.Pop) 
Adina Inginerie electrică MAIER Virgil 2 octombrie 

2012
Proiectarea instalațiilor de iluminat 
interior utilizând baza de date

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

22. Gheorghe Daniel 
Nicolae Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea 

Dorin
2 octombrie 

2012

Implementarea tehnicilor de 
inteligență artificială în analiza 
sistemelore lectroenergetice 
perturbate

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

23. Vasiliu Răzvan 
Bogdan Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea 

Dorin
2 octombrie 

2012
Managementul energetic al 
instalațiilor de iluminat public

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

24.
Mailat 
(căs.Câmpan) 
Liliana Reli

Inginerie electrică SIMION Emil, MICU 
Ovidiu Dan

19 octombrie 
2012

Contribuții privind evaluarea 
calității energiei electrice pe 
platformele de extracție petrolieră

25. Vizitiu Sveatoslav Inginerie electrică MUNTEANU Radu 
Ioan 

21 noiembrie 
2012

Cercetări privind controlul unor 
parametrii fiziologici cu ajutorul 
comunicațiilor mobile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

26. Gliga Vasile Ioan Inginerie electrică IANCU Vasile 6 decembrie 
2012

Mașina tubulară cu flux transversal 
în construcție modulară

27. Ștefan 
Gheorghescu Elena Inginerie electrică BĂLAN Horia Cornel 14 decembrie 

2012

Cercetări privind utilizarea 
contactoarelor statice pentru 
limitarea curentului de scurt circuit 
în rețelele de tensiune continuă

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



28. Szocs Daniel Inginerie electrică PANĂ Teodor Crișan 14 decembrie 
2012

Contribuții la implementarea 
sistemelor de control  al mișcării 
pentru automobile electrice Direct 
Drive adaptate supervizării GPS

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

29. Lar Ionuț Inginerie electrică RĂDULESCU Mircea 15 decembrie 
2012

Studiul generatoarelor sincrone cu 
magneți permanenți interiori 
utilizate în microsisteme de 
producere distribuită a energiei 
electrice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

30. Pop Adrian 
Augustin Inginerie electrică RĂDULESCU Mircea 15 decembrie 

2012

Contribuții la studiul 
micromașinilor electrice cu 
magneți permanenți, flux axial și 
autocomutație electronică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

31. Terec Rareș Inginerie electrică SZABO Lorand 15 decembrie 
2012

Developmend of a fault tolerand 
control system for switched 
reluctance motors

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

32. Zaharia Valentin 
Dan Inginerie electrică TODORAN Gheorghe 

Ioan
15 decembrie 

2012

Cercetări privind tehnici de 
monitorizare și control în sisteme 
de măsurări distribuite.Aplicații

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

33. Bilici Mihai Inginerie electrică SAMUILĂ Adrian 
Păun

18 decembrie 
2012

Separarea amestecurilor 
multicomponente granulare în 
dispozitive cu pat fluidizat

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



Inginerie industrială și management

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Mocan Bogdan Inginerie industrială BERCE Petru 13 ianuarie 2012

Cercetări și contribuții privind 
proiectarea orientată și 
îmbunătățirea performanțelor 
sistemelor robotizate de sudare cu 
arc electric

2. Taloș Mihai Florin Inginerie industrială CÂNDEA Dan 13 ianuarie 2012

Rolul și importanța strategică a 
soluțiilor financiare cu acces la 
distanță în ansamblul activitîăilor 
băncilor

3. Bob Mihaela 
Lenuța Inginerie industrială GYENGE Csaba 3 februarie 2012

Ceercetări legate de controlul 
digital complex și optimizarea 
roților dințate cu diferite modificări 
de profil

4. Boca Valentin Inginerie industrială GYENGE Csaba 3 februarie 2012
Cercetări legate de dezvoltarea 
unei tehnologii flexibile de 
fabricație a angrenajelor melcate

5. Bucur Bogdan Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 
Grigore 4 mai 2012

Cercetări privind geometria și 
tehnologia de danturare a 
angrenajelor melcate frontale cu 
conicitate inversă

6. Morar Avia 
Carmen Inginerie industrială CÂNDEA Dan 8 iunie 2012

Cercetări și contribuții privind 
dezvoltarea marketingului ecologic 
în organizațiile românești

7. Dan Gheorghe Inginerie industrială MORAR Liviu 12 iunie 2012 Contribuții privind managementul 
situațiilor de urgență

8. Panc Nicolae Alin Inginerie industrială BÂLC Nicolae 
Octavian 20 iulie 2012

Turnarea sub vid a pieselor 
metalice complexe in serie mica si 
unicate

9. Blebea Adrian 
Vasile Inginerie industrială ISPAS Viorel 22 septembrie 

2012
contribuții la calculul și construcția 
roboților industriali seriali tip gantr, 

POSDRU
/88/1.5/S/600



cu acționare electrică 78 

10. Budai Alina 
Florentina Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 27 septembrie 

2012

Studii și cercetări privind 
deformarea asistată hidraulic a 
tablelor metalice

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

11. David (căs.Crișan) 
Ana Maria Inginerie industrială CÂNDEA Dan 29 septembrie 

2012

Elaborarea unei metodologii de 
evaluare ex ante și ex post a 
succesului schimbării în cadrul 
funcțiunii de producție

12. Pop Cristina 
Alexandra Inginerie industrială BACALI Laura 29 septembrie 

2012

Cercetări privind cuantificarea 
rolului marketingului în 
ameliorarea performanțelor 
financiare și te piașă ale IMM-urilor

13. Kulcsar Gyorgy Inginerie industrială TUDOSE Lucian 
Mircea

17 octombrie 
2012

Optimizari cu algoritmi evolutivi în 
proiectarea și manufacturarea 
rulmenților

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

14. Ștefanache Cornel Inginerie industrială TUDOSE Lucian 
Mircea

17 octombrie 
2012

Platformă pentru optimizarea 
sistemelor de producție

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Vasiu Răzvan Vlad Inginerie industrială BRIŞAN Cornel
Mircea

9 noiembrie 
2012

Contribuții privind utilizarea 
realității virtuale în dezvoltarea 
sistemelor reconfigurabile

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

16. Fodorean Ioan Inginerie industrială BERCE Petru 16 noiembrie 
2012

Optimizarea tehnologiei de 
fabricație a matrițelor obținute 
prin pulverizare de metal topit

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

17.
Mureșan 
(căs.Cișmaru) 
Sorina Crina

Inginerie industrială BÂLC Nicolae 
Octavian

16 noiembrie 
2012

Cercetări privind rezistența 
mecanică a pieselor metalice 
complexe fabricate prin topire 
selectivă cu laser

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

18. Pop Dinu Ioan Inginerie industrială BERCE Petru 16 noiembrie 
2012

Optimizarea procedeului 
tehnologic de topire selectivă cu 
laser

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19. Oltean Andrei Ioan Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 17 noiembrie 
2012

Contribuții privind optimizarea 
funcțională și constructivă a 
sistemelor  de colectare a lemnului 
la utilajele forestiere

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



20. Popișter Florin Inginerie industrială POPESCU Daniela 17 noiembrie 
2012

Contribuții privind obținerea 
suprafețelor complexe pe 
echipamente CNC prin metode de 
reverse engineering

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

21. Țidor Adriana Inginerie industrială MORAR Liviu 19 noiembrie 
2012

Cercetări și contribuții privind rolul 
culturii organizaționale în
managementul întrprinderilor mici 
și mijlocii

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

22. Anton Cristian 
Vasile Inginerie industrială MOLDOVAN Virgil, 

NISTOR Liviu 
22 noiembrie 

2012

Cercetări privind ameliorarea 
randamentului ciocanelor de forjat 
și reducerea efectelor poluante ale 
acestora

23. Șteopan Andrei Inginerie industrială BLEBEA Ioan 27 noiembrie 
2012

Cercetări și contribuții privind 
îmbunătățirea parametrilor de 
precizie la prelucrarea pe mașini de 
frezat-gravat cu comandă numerică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

24. Șimon Vasile Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 5 decembrie 
2012

Cercetări privind prelucrarea 
metalelor cu fascicul laser

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

25. Gyorke Gyorgyi 
Timea Inginerie industrială POPESCU Daniela 7 decembrie 

2012

Cercetări și contribuții privind 
concepția și proiectarea produselor 
pentru persoane cu nevoi speciale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

26. Cigan Vlad Inginerie industrială VUȘCAN Gheorghe 
Ioan

12 decembrie 
2012

Cercetări și contribuții cu privire la 
acoperirea preventivă și 
recondiționarea pieselor uzate prin 
pulverizare cu jet de plasmă

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

27. Farkas Attila Inginerie industrială VUȘCAN Gheorghe 
Ioan

12 decembrie 
2012

Cercetări și contribuții privind 
calculul și construcția unui robot 
submersibil

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

28. Duca Adina 
Veronica Inginerie industrială NEGREAN Iuliu 13 decembrie 

2012

Cercetări și contribuții privind 
modelarea preciziei roboților cu 
structură serială

29. Rafa Anna Maria Inginerie industrială GYENGE Csaba 14 decembrie 
2012

Contribuții privind tehnologia de 
finisare a flancurilor roților dințate 
din componența transmisiilor 
utilizate la turbinele eoliene

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676



30. Bocșan Iulia Inginerie industrială BORZAN Marian 14 decembrie 
2012

Studii și cercetări privind unele 
caracteristici mecanice ale 
polimerilor cu memoria formei

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

31. Jula Felicia Inginerie industrială BORZAN Marian 14 decembrie 
2012

Studii și cercetări privind procesul 
de așchiere la prelucrarea filetelor 
de etanșare din industria petrolieră

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

32. Biro Vencel Inginerie industrială BANABIC Dorel 
15 decembrie 

2012
Aplicarea platformelor web în 
controlul lanțurilor de proces

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

33. Florea Vasile Inginerie industrială IANCĂU Horaţiu 15 decembrie 
2012

Contribuții privind îmbunătățirea 
procesului de fabricație a  
materialelor compozite utilizând 
procedeul Resin Transfer Molding

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

34. Hintz Reka Inginerie industrială BANABIC Dorel 15 decembrie 
2012

Dezvoltarea, integrarea și validarea 
de module funcționale specifice 
fabricației virtuale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

35. Hodor Adela Inginerie industrială BERCE Petru 15 decembrie 
2012

Studii și cercetări privind realizarea 
de matrițe flexibile pentru serii 
mici și mijlocii de fabricație

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

36. Vanca Marius Inginerie industrială BANABIC Dorel 15 decembrie 
2012

Metode și modele avansate de 
creare și dezvoltare a bazelor de 
informații utilizate în fabricația 
virtuală

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

37. Ciobanu Dorin Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 15 decembrie 
2012

Studii și cercetări privind creșterea 
calității serviciilor

38. Chiribău Ovidiu 
Adrian Inginerie industrială CIUPAN Cornel 19 decembrie 

2012

Cercetări și contribuții privind 
diagnosticarea prin vibrații a 
mașinilor și echipamentelor de 
fabricație

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

39. Toma Alexandra Inginerie industrială CIUPAN Cornel 19 decembrie 
2012

Cercetări și contribuții privind 
conexiunea formă, ergonomicitate, 
funcționalitate în domeniul 
mașinilor unelte

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

40. Vidican Marțian 
Paul Inginerie industrială CIUPAN Cornel 19 decembrie 

2012
Contribuții privind modelarea și 
simularea transmisiilor cu impulsuri

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



41. Matei Corina Inginerie industrială BLEBEA Ioan 21 decembrie 
2012

Contribuții privind îmbunătățirea 
procesului de generare a 
suprafețelor în vederea prelucrării 
pe mașini de frezat/gravat

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

42. Rus Andreea 
Mariuca

Inginerie și 
management MORAR Liviu 15 martie 2012 Contribuții privind eficientizarea 

firmelor de turism din Transilvania

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

43. Campean Emilia 
Maria 

Inginerie și 
management MORAR Liviu 11 septembrie 

2012
Studii și cercetări privind 
managementul stocurilor

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

44. Țigănaș Andrei Inginerie și 
management BACALI Laura 27 septembrie 

2012
Activitatea promoțională în 
organizații și mediul lor

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

45.
Amnășan 
(căs.Cârciumaru) 
Raluca

Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 29 septembrie 

2012

Sustenabilitatea întreprinderilor 
mari și foarte mari. Indexuri și 
instrumente strategice pentru 
sustenabilitate

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

46. Trifu Horia Inginerie și 
management MORAR Liviu 30 septembrie 

2012
Managementul sistemelor 
integrate de gestiune a deșeurilor

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

47. Cardoș Bogdan 
Mircea

Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 13 octombrie 

2012

Studii, cercetări și contribuții 
privind măsurarea performanței 
organizaționale

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

48. Buta Ioan Bogdan Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 12 noiembrie 

2012

Studii și cercetări privind 
managementul dezvoltării rețelelor 
sociale prin integrarea 
tehnologiilor avansate

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

49. Dincuță Tănase 
Ionela

Inginerie și 
management

MORAR Liviu 3 decembrie 
2012

Cercetări și contribuții privind 
măsurarea productivității în 
unitățile decizionare

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

50. Hedeșiu Dan Inginerie și 
management

POPESCU Sorin 
Gabriel

7 decembrie 
2012

Cercetări și contribuții privind 
identificarea și estimarea costurilor 
calității în cazul produsului extins

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

51. Oros (căs.Petruș) 
Andreea

Inginerie și 
management

POPESCU Sorin 
Gabriel

7 decembrie 
2012

Contribuții privind demersul 
calitate în managementul 
proiectelor

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



52. Vaiss Dana Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 16 decembrie 

2012

Studii și cercetări  privind 
managementul sistemului 
informatic în administrația publică 
a județului Cluj



Inginerie mecanică și mecatronică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Borza Gheorghe 
Vasile Inginerie mecanică ROŞ Victor 24 februarie 

2012

Cercetări privind producerea 
energiei termice din 
biocombustibili solizi

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

2. Furu Levente Inginerie mecanică ROŞ Victor 24 februarie 
2012

Cercetări privind utilizarea 
combustibililor pe bază de 
hidrogen la motoarele cu ardere 
internă cu aprindere prin scânteie

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

3. Rada Nicolae 
Marius Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 23 martie 2012

Cercetări privind potențialul 
integrator al transformărilor fizico-
chimice  cu aplicații în mecatronică 
și ingineria reciclării

4. Simu Ioan George Inginerie mecanică FILIP Nicolae 30 martie 2012

Studii și cercetări privind controlul 
proceselor tehnologice de treier și 
curățire la combinele de cereale 
păioase

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

5. Popescu George 
Liviu Inginerie mecanică FILIP Nicolae 13 iulie 2012

Studii si cercetari privind obtinerea 
de combustibili din deseuri de 
mase plastice si determinarea 
emisiilor poluante la utilizarea in 
alimentarea motoarelor cu 
aprindere prin comprimare

POSDRU
/6/1.5/S/5, ID 

7676

6. Kocsis Levente 
Botond Inginerie mecanică BURNETE Nicolae 21 septembrie 

2012

Studii și cercetări privind 
posibilitățile de îmbunătățire a 
performanțelor MAI prin 
intermediul supraalimentării

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

7. David Adriana 
Paula Inginerie mecanică BURNETE Nicolae 21 septembrie 

2012

Studii privind posibilitățile de 
optimizare a procesului tehnologic 
de obținere a produselor de 
panificație. Optimizarea procesului 
de coacere.



8. Olaru Ioan Tiberiu Inginerie mecanică CSIBI Vencel Iosif 25 septembrie 
2012

Cercetări privind aplicarea 
angrenajelor speciale în domeniul 
pneutronicii

9. Lumei Călin Vasile Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 30 septembrie 
2012

Contribuții la studiul privind 
barierele, panourile din materiale 
fonoabsorbante pentru reducerea 
zgomotului traficului sistemelor 
liniare

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

10. Nistor Elena Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 30 septembrie 
2012

Contribuții la studiul poluării 
sonore cu implicații asupra 
mediului ambiant din Municipiul 
Bistrița

11. Cirebea Claudiu 
Ioan Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 5 octombrie 

2012
Cercetări privind roboții mobili 
pentru inspecție și explorare

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

12. Csiszar Ferenc 
Akos Inginerie mecanică BRIŞAN Cornel 

Mircea
9 octombrie 

2012

Online path planning for industrial 
robots with integrated workspace 
limits and safety criterion

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

13. Chetran Beniamin 
Vasile Inginerie mecanică MÂNDRU Silviu Dan 12 octombrie 

2012

Studii și cercetări privind sistemele 
inteligente utilizate în 
chinetoterapie

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

14. Vaida (căs.Aluței) 
Alexandra Maria Inginerie mecanică MÂNDRU Silviu Dan 12 octombrie 

2012

Studii și cercetări privind 
dezvoltarea unor echipamente 
specifice tehnologiei de sistare

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

15. Szilaghyi A. Andras 
Csaba Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 16 noiembrie 

2012

Cercetări privind modelarea, 
simularea și comanda unui robot 
paralel-hibrid chirurgical

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

16. Pop Eleonora Inginerie Mecanică PAY Eugen 29 noiembrie 
2012

Contribuţii privind funcţionarea 
lagărelor cu ungere hidrodinamică 
în mediu electric

17. Simion Mihaela Inginerie mecanică BEJAN Mircea 7 decembrie 
2012

Contribuții privind studiul 
tensiunilor și deformațiilor unor 
componente din structura 
mecanică a roboților industriali 
seriali modulari

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 



18. Baltaru Tudor 
Cristian Inginerie mecanică SUCALĂ Maria 

Felicia 
12 decembrie 

2012

Cercetări privind influența 
parametrilor regulatorului de 
turație asupra funcționării 
variatoarelor cu impulsuri în regim 
de reglare automată

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

19. Precub Adriana 
Ioana Inginerie mecanică SUCALĂ Maria 

Felicia 
12 decembrie 

2012

Cercetări privind îmbunătățirea 
constructivă și funcțională a 
cuplajelor unisens

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

20. Vass Andreea Inginerie mecanică URSU-FISCHER 
Nicolae 

13 decembrie 
2012

Contribuții la dinamica și 
optimizarea echipamentelor de 
vibrotransport  și la studiul mișcării 
piselor pe placa vibrotransportului

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

21. Dădârlat Rareș Inginerie mecanică PLITEA Nicolae 14 decembrie 
2012

Contribuții la structura, cinematica 
și dinamica roboților paraleli M = 6 
grade de mobilitate cu două lanțuri 
cinematice de ghidare a platformei

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

22. Konya Bogdan Inginerie mecanică PLITEA Nicolae 14 decembrie 
2012

Contribuții la studiul structural, 
cinematic și dinamic al roboților 
paraleli

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

23. Stoica Alin Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 14 decembrie 
2012

Contribuții privind modelarea și 
proiectarea constructivă a unui 
robot paralel pentru chirurgja 
minim invazivă

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

24. Pleșa Alin Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 17 decembrie 
2012

Contribuții privind aplicațiile 
vederii artificiale în mecatronică

POSDRU
/88/1.5/S/600

78 

25. Donca Radu Călin Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 17 decembrie 
2012

Cercetări privind controlul bazat pe 
model cu aplicații în mecatronică

26. Ravay Nagy Şandor Inginerie Mecanică PAY Eugen 12 iulie 2012
Contribuţii la dimensionarea, 
testarea şi execuţia roţilor dinţate 
cu dinţi asimetrici



Științe aplicate

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Variu (Lauran) 
Monica Matematică BERINDE Vasile 20 ianuarie 2012

Tehnica operatorilor neexpansivi 
pentru rezolvarea ecuaţiilor 
diferenţiale şi integrale cu 
argument modificat

2. Ardelean 
Gheorghe  Matematică PĂVĂLOIU Ion 27 aprilie 2012

Bazine de atracţie pentru metode 
interative de rezolvare a ecuaţiilor 
neliniare

POSDRU
/88/1.5/S/566
61*

3. Borcut Marin Matematică BERINDE Vasile 18 mai 2012
Puncte triple fixe pentru operatori 
definiţie pe spaţii metrice parţial 
ordonate

POSDRU
/88/1.5/S/566
61*

4. Miclăuş Dan Matematică PĂVĂLOIU Ion 18 mai 2012

On the approximation order and 
Voronovskaja’s type theorems for 
certain linear positive 
operators”(Asupra ordinului de 
aproximare şi a teoremei de tip 
Voronovskaja  pentru anumiţi 
operatori liniari şi pozitivi)

POSDRU
/6/1.5/S/18

5. Bojor Florin Matematică BERINDE Vasile 18 mai 2012 Teoreme de punct fix în spaţii 
metrice înzestrate cu un graj



Științe umaniste

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1. Zegreanu 
(Chindriş) Otilia Filologie Prof.dr. Gheorghe 

Glodeanu 10 aprilie 2012 Lumea operei lui Eugen Ionescu / 
Eugène Ionesco

POSDRU
/88/1.5/S/566
61

2. Căprar Daniela Filologie GLODEANU 
Gheorghe

10 noiembrie 
2012

Mihail Sebastian si modernismul 
interbelic

3. Hotea Luminiţa Filologie GLODEANU 
Gheorghe

10 noiembrie 
2012

Dumitru Ţepeneag şi onirismul 
estetic

4. Gogota Ioan Filosofie DUNCA Petru 14 iulie 2012

5. Radu Valentin Filosofie DUR Ion 18 septembrie 
2012

Ipostaze ale valorii în filosofia lui 
Lucian Blaga

POSDRU
/88/1.5/S/566
61

6. Faur Ucu Mihai Filosofie VIDAM Teodor 18 septembrie 
2012 Legalitate şi moralitate

7. Vancea Vasile Filosofie DUNCA Petru 25 septembrie 
2012

Egalitatea – valoare fundamentală. 
O analiză din perspectiva filosofiei 
politice

8. Igna Viorel Filosofie DUNCA Petru 20 decembrie 
2012

Sfera inteligibilă în tradiţia 
platonică şi creştinism

POSDRU
/88/1.5/S/566
61



2013

Arhitectură și Urbanism

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei

Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Todoran Smaranda Arhitectură MATEI Adriana 25 octombrie 
2013

Vegetalul ca vehicul al memoriei. 
Arhitectura loc de întâlnire al 
memoriei cu elementul vegetal

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

2 Kiss Iosif Andrei Arhitectură MATEI Adriana 8 noiembrie 
2013

Interfața digitală dintre natură și 
arhitectură. O abordare parametric 
senzorială a forțelor și proceselor 
naturale în informarea modelului 
arhitectural cu date reale

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

3 Aldea Silviu Arhitectură MATEI Adriana 9 noiembrie 
2013

Reinterpretarea simbolurilor 
socialiste. Transform[ri ;I atitudini 
]n peisaj postsocialist

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

4 Moldovan Paul 
Mihai Arhitectură MATEI Adriana 30 noiembrie 

2013

Transformări și mutații ale 
învățământului de arghitectură sub 
amprenta epocii digitale

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 



Automatică şi Calculatoare

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Vajda Tamas
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 21 februarie 
2013

Human behavior recognition in 
video sequences 

2 Bâcu Victor-Ioan
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

GORGAN Dorian 14 mai 2013 Medii de dezvoltare a aplicațiilor 
distribuite pe arhitecturi grid

3 Pop Cristina Bianca
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

SALOMIE Ioan 19 iulie 2013
Nature-inspired Techniques for 
Optimization Problemes in Service 
Oriented and Green Computing

4 Ștefănuț Teodor 
Traian

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

GORGAN Dorian 26 iulie 2013 Tehnici de adnotare grafică 3D în 
aplicațiile e-Learning

5 Maxim (cas.Latiu) 
Gentiana

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

CREȚ Octavian 
Augustin 

9 septembrie 
2013

Contribuții la testarea aplicațiilor 
software folosind algoritmi 
evolutivi

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

6 Mihon Vasile Dănuț
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

GORGAN Dorian 18 octombrie 
2013

Metodologii de dezvoltare a 
aplicațiilor interactive pentru 
prelucrarea și vizualizarea datelor 
spațiale

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Pojar Dan Aurelian
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 16 decembrie 
2013

Localizare și cartografiere 
simultană bazată pe senzori video

POSDRU 
/6/1.5/S/5, ID 

7676

8 Trușcă Mirela Ingineria sistemelor LAZEA Gheorghe 18 ianuarie 2013

Contribuții la dezvoltarea 
algoritmilor de control pentru 
acționări electrice cu motoare de 
curent continuu fără perii, cu 
aplicații la sistemele cu roboți 
industriali



9 Boca Maria 
Loredana Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 

Ioan 
20 februarie 

2013
Sisteme de control și supervizare în 
procesele de distilare

10 Tulbure Miron Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 25 februarie 
2013

Frânarea regenerativă a 
motoarelor de inducție cu aplicații 
în tracțiunea feroviară

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

11 Croitoru Bogdan Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 29 aprilie 2013 Senzori inteligenți în monitorizarea 

proceselor cu parametrii distribuiți

12 Sanislav Teodora Ingineria sistemelor MICLEA Liviu 
Cristian

22 septembrie 
2013

Tehnici de asigurare a 
dependabilității în sistemele cyber-
fizice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Sauciuc Dragoș 
George Ingineria sistemelor MICLEA Liviu 

Cristian
22 septembrie 

2013

Interoperabilitate semantică a 
datelor medicale pentru un suport 
decizional

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

14 Marton Ors Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 27 septembrie 
2013

Contribuții la modelare, simularea 
și controlul presurizatorului unei 
centrale nuclearo-electrice

15 Vigu Cristian Ioan Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 

5 octombrie 
2013

Contribuții privind modelarea, 
simularea și monitorizarea 
potențialului hidroenergetic dintr-o 
amenajare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

16 Betea Bogdan 
Vasile Ingineria sistemelor DOBRA Petru 21 octombrie 

2013
Detectia si diagnozafectelor 
sistemelor dinamice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

17 Tomesc Liviu 
Bogdan Ingineria sistemelor DOBRA Petru 21 octombrie 

2013
Controlul numeric al 
convertoarelor DC-DC

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

18 Hodrea Cornelia 
Ramona Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 30 octombrie 

2013

Modelarea, simularea și controlul 
administrării relaxantelor 
musculare în anestezia generală

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

19 Fărcaș Alin Cristian Ingineria sistemelor DOBRA Petru 9 decembrie 
2013

Sisteme de control pentru 
echipamente cu pile de combustie

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



20 Sita Ioan Valentin Ingineria sistemelor DOBRA Petru 9 decembrie 
2013

Sisteme de monitorizare și control 
ale clădirilor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21 Cristian Filip 
Emanuel Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 13 decembrie 

2013

Modelarea, simularea și controlul 
unor reactoare chimice cu aplicații 
la refluxoarele unei coloane de 
separare izotopică pentru 15N

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 



Construcţii și instalații

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Rațiu Ioan Inginerie civilă ILIESCU Mihai 1 martie 2013
Contribuții privind utilizarea 
materialelor geosintetice la 
lucrările de infrastructură rutieră

2 Filip Văcărescu 
Florin Tudor

Inginerie civilă KOLLO Gavril 22 martie 2013
Contribuții la realizarea și calculul 
elementelor de legătură la 
structurile compuse oțel-beton

3 Bărbânță Dorin 
Teodor Inginerie civilă ILIESCU Mihai 5 aprilie 2013 Contribuții la realizarea unor 

sisteme inteligente de transport

4 Pintea Augustin Inginerie civilă ONEŢ Traian 11 iunie 2013
Contribuții la perfecționarea 
tehnologiei de execuție a grinzilor 
din beton precomprimat

5 Bakro Mahmoud Inginerie civilă PANȚEL Eugen 21 iunie 2013
Soluții de consolidare a structurilor 
de rezistență și modelarea lor 
pentru calcul

6 Milchis Tudor Inginerie civilă BORȘ Iacob 12 iulie 2013
Contribuții privind studiul 
vibrațiilor nelineare ale barelor și 
plăcilor plane

7 Pop Victor Inginerie civilă BIA Cornel Traian 13 septembrie 
2013

Concentrări de tensiuni în zone cu 
discontinuități geometrice

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

8 Moldovan 
Alexandra Raluca Inginerie civilă POPA Augustin 19 septembrie 

2013

Considerații privind influența 
structurilor subterane asupra 
terenului înconjurător

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

9 Ciocan Remus Inginerie civilă ILIESCU Mihai 23 septembrie 
2013

Contribuții la supervizarea 
lucrărilor de construcții prin 
utilizarea tehnologiilor moderne

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



10 Grecu Mihai Inginerie civilă ILIESCU Mihai 23 septembrie 
2013

Noi paradigme în planificarea, 
pregătirea și implementarea 
proiectelor de infrastructură 
rutieră în România

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

11 Petean Ana Ioana Inginerie civilă ONEŢ Traian 23 septembrie 
2013

Aderența betonului 
autocompactant la armaturi in 
grinzi

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

12 Sabău Marian Inginerie civilă ONEŢ Traian 23 septembrie 
2013

Efectul confinării asupra conlucrării 
betonului autocompactant cu 
armătura

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Boldor Iulia Raluca Inginerie civilă KOLLO Gavril 26 septembrie 
2013

Contribuții privind optimizarea 
calculului podurilor alcătuite din 
rețele de grinzi

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

14 Varga (Cas.Mone) 
Alma Gabriela Inginerie civilă MARUSCIAC 

Dumitru 
18 octombrie 

2013

Contribuții la studiul privind 
economia de energie în construcții 
și factorii de influență

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

15 Makay Dorottya Inginerie civilă SZABO Balint Gyorgy 18 octombrie 
2013

Conceptul structural baroc. 
Contribuții la cercetarea 
șarpantelor istorice având caracter 
baroc

16 Marchiș Adrian 
Grigore Inginerie civilă IOANI Adrian Mircea 24 octombrie 

2013

Vulnerabilitatea la colaps progresiv 
a structurilor în cadre din beton 
armat amplasate în zone seismice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

17 Suătean Petrică 
Horațiu

Inginerie civilă SZABO Balint Gyorgy 31 octombrie 
2013

Contribuții la teoria reabilitării 
șarpantelor istorice cu caracter 
romanic

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

18 Pop Mariana Inginerie civilă CĂTĂRIG Alexandru 
Teofil

31 octombrie 
2013

Reabilitarea structurilor din beton 
armat și precomprimat aferente 
stațiilor de epurare și sistemelor de 
alimentare cu apă

19 Orban Gyorgy Inginerie civilă MIRCEA Călin 
Grigore Radu

2 noiembrie 
2013

Analiza și valorificarea 
patrimoniului construit al bisericii 
romano-catolice din transilvania în 
cadrul drumului de pelerinaj 
"Drumul Mariei"

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



20 Cătărig (Rus) Tania Inginerie civilă BADEA Gheorghe 4 noiembrie 
2013

Contribuții teoretice și 
experimentale privind utilizarea 
pilelor de combustibil pentru 
aplicații în domeniul civil industrial

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21 Morar Cristian 
Daniel Inginerie civilă BADEA Gheorghe 4 noiembrie 

2013

Contribuții teoretice și 
experimentale privind comportarea 
panourilor realizate din elemente
compozite în clădiri pasive

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

22 Nădășan Letiția Inginerie civilă ONEŢ Traian 6 noiembrie 
2013 Elemente curbe din ferociment

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

23 Vermeșan (Haupt-
Karp) Alina Dora Inginerie civilă PĂCURAR Vasile 6 noiembrie 

2013
Analiza comportării stâlpilor cu 
secțiune mixtă oțel-beton

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

24 Cazan Oana 
Eugenia Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 13 decembrie 

2013
Betoane de înaltă rezistență cu 
fibre mixte

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

25 Ghergheleș 
(căs.Pop) Maria Inginerie civilă ONEŢ Traian 13 decembrie 

2013

Implicațiile utilizării materialelor de 
calitate superioară în proiectarea 
elementelor structurale din beton 
armat

26 Lădar Ioana Inginerie civilă ALEXA Pavel 13 decembrie 
2013

Răspunsul seismic al structurilor 
metalice multietajate. O abordare 
energetică

27 Jumate Elena Inginerie civilă MANEA Daniela 
Lucia 

19 decembrie 
2013

Cercetări privind optimizarea 
compoziției mortarelor pe bază de 
ciment și polimeri

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Salcă Victor Eugen Inginerie electronică 
şi telecomunicații VLAICU Aurel 17 ianuarie 2013

Contribuții privind dezvoltarea 
instrumentelor educaționale 
interactive și aplicarea lor în 
programele educaționale speciale

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

2 Meza Șerban 
Nicolae

Inginerie electronică 
şi telecomunicații VLAICU Aurel 17 ianuarie 2013 Contribuții la dezvoltarea 

sistemelor de viziune 2D & 3D

3 Lung Claudiu Ionel Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius 15 martie 2013

Contribuții teoretice și 
experimentale la implementarea 
sistemelor dedicate inteligente

4 Zolog Monica Inginerie electronică 
şi telecomunicații PITICĂ Dan 31 mai 2013

Contribuții la analiza și controlul 
fenomenelor de reflexii pe 
structurile PCB cu circuite digitale

5 Gui Oana Inginerie electronică 
şi telecomunicații MIRON Costin 2 septembrie 

2013
Contribuții privind motivarea 
biologică în viziunea artificială

6 Chira Liviu Inginerie electronică 
şi telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe, Jean 
Marc Giraul

17 octombrie 
2013

Deconvoluție rarefiată oarbă în 
imagistica ecografică utilizând un 
algorithm CLEAN adaptiv

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Antone Alexandru 
Florin

Inginerie electronică 
şi telecomunicații ARSINTE Radu 18 octombrie 

2013

Structuri funcționale și de evaluare 
în sistemele de televiziune digitală 
DVB

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

8 Tornea Olga Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena, Marc 
Antonini, Philippe 
Lenca

13 noiembrie 
2013

Contribuții la criptografia AND. 
Aplicații în transmiterea securizată 
de text șI imagini

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



9 Pampu Nicolae 
Cristian

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe

24 noiembrie 
2013

Analiza semnalelor neuronale 
implicate în procesarea senzorială

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

10 Popa Daniela Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena

6 decembrie 
2013

Securitatea aplicatiilor mobile 
cloud

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



Ingineria Materialelor şi a Mediului

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Cora Valeriu 
Sebastian Ingineria materialelor VIDA – SIMITI Ioan 30 ianuarie 2013

Cercetări privind obținerea 
plăcuțelor așchietoare amovibile 
din pulberi de WC-Co prin 
procedeul injecției (PIM)

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

2 Muncaci Sergiu Ingineria materialelor ARDELEAN Ioan 31 ianuarie 2013

Efectele gradien'ilor interni asupra 
m[sur[torilor de rezonanță 
magnetică nucleară efectuate pe 
lichide confinate în medii poroase

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

3 Tarța Vasile Florin Ingineria materialelor CHICINAŞ Ionel 27 februarie 
2013

Cercetări privind obținerea 
compactelor magnetice 
nanocompozite prin sinterizarea în 
plasmă

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

4 Ionuț Marian Ingineria materialelor NISTOR Liviu 26 martie 2013
Cercetări privind obținerea roților 
dințate cu dinți drepți prin 
procedeul de presare-laminare

5 Bukkosi Lornad 
Elemer Ingineria materialelor VIDA – SIMITI Ioan 22 iulie 2013

Studii și cercetări privind 
elaborarea și caracterizarea 
aliajelor amorfe pe bază de nichel 
aplicabile ca membrane dense și 
plăcuțe bipolare

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

6
Vaidean 
(cas.Pascalau) 
Violeta

Ingineria materialelor POPESCU Violeta 18 septembrie 
2013

Hidrogeluri pe bază de polizaharide 
naturale cu aplicații biomedicale

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Boldor Claudia Ingineria materialelor
RUSU Tiberiu,  
BLANCO Diego 
Ferreno 

23 septembrie 
2013

Imbunătățirea caracteristicilor 
aliajului AlSi9Cu3 turnat, prin 
degazare, filtrare și aplicare de 
tratamente termice

POSDRU 
/6/1.5/S/5, ID 

7676



8 Boda Dana Mioara Ingineria materialelor MICLE Valer 28 septembrie 
2013

Studii și cercetări privind 
valorificarea amestecului de 
formare uzat din depozitele de 
deșeuri metalurgice în compoziția 
betoanelor

9 Rogozan Călin 
George Ingineria mediului MICLE Valer 15 iulie 2013

Contribuții privind utilizarea 
modelării matematice la 
evidențierea distribuției spațiale a 
metalelor grele in sol și la 
realizarea hărților de 
vulnerabilitate

10 Băbuț Cosmina 
Simona Ingineria mediului MICLE Valer 28 septembrie 

2013

Contribuții privind dezvoltarea unui 
consorțiu microbian utilizat la 
eliminarea metalelor dintr-un 
sistem acvatic poluat

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

11 Potra Adrian Florin Ingineria mediului MICLE Valer 30 septembrie 
2013

Cercetări privind bioremedierea 
aerobă cometabolică a apelor 
subterane poluate cu solvenți 
clorurați

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

12 Suciu Anca Ingineria mediului RUSU Tiberiu 8 noiembrie 
2013

Studii și cercetări privind 
determinarea concentrațiilor de 
particule materiale în suspensie din 
mediul urban

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



Inginerie Electrică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Cozorici Ioan Inginerie electrică BĂLAN Horia Cornel 18 ianuarie 2013 Studii și cercetări privind diagnoza 
prin vibrații a turbinelor eoliene

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

2 Flueraș (căs.Nicu) 
Anca Iulia

Inginerie electrică CIUPA Radu Vasile 25 ianuarie 2013
Studii și cercetări privind utilizarea 
câmpului electromagnetic în 
magnetoterapie

3 Rus Dan Claudiu Inginerie electrică IMECS Maria 31 ianuarie 2013
Implementarea controlului 
vectorial al generatorului sincron 
cu înfășurare de excitație

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

4 Mărghitaș Victor 
Octavian Inginerie electrică IANCU Vasile 26 februarie 

2013

Caracterizarea proceselor 
electromagnetice și termice cu 
aplicații la uscarea și tratarea 
semințelor agricole prin utilizarea 
tehnologiilor cu microunde

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

5 Mureșan Călin Inginerie electrică TODORAN Gheorghe 
Ioan

27 februarie 
2013

Modalități de analiză a puterii 
electrice în sisteme polifazate de 
tensiuni și curenți. Implementari de 
algoritmi in LABVIEW

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

6 Olteanu Mihai Inginerie electrică RAFIROIU Dan Viorel 27 februarie 
2013

Influența câmpurilor 
electromagnetice asupra 
implanturilor medicale

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

7 Marincaș Cristinel Inginerie electrică CIUPA Radu Vasile 28 februarie 
2013

Studii și cercetări privind siguranța 
sistemelor de imagistică prin 
Rezonanță magnetică (IRM)

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

8 Ancăș Liviu Inginerie electrică ŢOPA Vasile 1 martie 2013

Coroziunea sub curent alternativ a 
sistemelor de conducte de 
transport gaze naturale protejate 
catodic



9 Crăciun Vasile 
Simion Inginerie electrică TRIFA Viorel 5 aprilie 2013

Cercetări teoretice și practice 
privind implementarea unei pompe 
de căldură cu aer într-un sistem 
100% regenerabil al unei case 
inteligente

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

10 Li Yan Inginerie electrică RAFIROIU Dan Viorel 26 iunie 2013

Cfd analysis the turbulent flow field 
in the hingw and near-hinge areas 
of a bileaflet mechanical heart 
valve. Comparison with piv

11 Nallamothu Rajeev 
Kumar Inginerie electrică RAFIROIU Dan Viorel 28 iunie 2013

Theoretical Study of the left heart 
valve-valve interaction:effects of 
the pulmonary "pre-load" and 
systematic "after-load" circulations 
and of the left ventricle 
contractility

12 Buda Gabriela Inginerie electrică SAMUILĂ Adrian 
Păun

30 septembrie 
2013

Optimizarea proceselor de 
triboelectrizare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13
Petrache 
(căs.Mărginean) 
Ana-Maria-Claudia

Inginerie electrică TRIFA Viorel 1 octombrie 
2013

Simularea și implementarea 
structurilor optime de conducere 
computerizată a bioreactoarelor cu 
amestecare mecanică

POSDRU 
/6/1.5/S/5, ID 

7676

14 Țilea Ioan Inginerie electrică MUNTEANU Călin 23 octombrie 
2013

Contribuții la studiul perturbațiilor 
electromagnetice din sistemele 
motor-invertor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

15 Toth Tamas Robert Inginerie electrică MORAR Roman 21 noiembrie 
2013

Separarea electrostatică a 
amestecurilor multicomponente 
rezultate din reciclarea vehiculelor 
scoase din uz

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

16
Moldovean 
(Avram) Ioana 
Lucia

Inginerie electrică TÂRNOVAN Ioan 22 noiembrie 
2013

Cercetări privind analiza numerică 
a câmpului electromagnetic la 
senzori cu fibre optice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

17 Bobean (Călugăr) 
Crina Angelica Inginerie electrică VĂDAN Ioan 29 noiembrie 

2013

Cercetări privind utilizarea 
generatoarelor termoelectrice 
pentru recuperarea căldurii cu 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



parametrii termici reduși

18 Chiorean Cristina 
Laura Inginerie electrică BĂLAN Horia Cornel 29 noiembrie 

2013

Studii și cercetări privind reducerea 
distorsiunilor armonice a 
convertoarelor multinivel 
conectate la sistemul energetic

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

19 Feneșan Andrei Inginerie electrică PANĂ Teodor Crișan 29 noiembrie 
2013

Contribuții la proiectarea și 
experimentarea unui vehicul 
electric miniatural asistat de 
senzori nonholononici pentru 
detecția, evitarea obstacolelor și 
poziționarea globală

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

20 Oneț Oana Laura Inginerie electrică TÎRNOVAN Radu 
Adrian 

29 noiembrie 
2013

Contribuții privind managementul 
energiei sistemelor de generare 
hibride cu pile cu combustibil

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21 Pavel Valentina Inginerie electrică VĂDAN Ioan 29 noiembrie 
2013

Contribuții la realizarea de sisteme 
de stocare a energiei electrice sub 
formă de aer comprimat

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

22 Curac Ioan Inginerie electrică TRIFA Viorel 5 decembrie 
2013

Cercetări privind cogenerarea 
energiei electrice și termice 
folosind deșeuri forestiere

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

23 Leșe Doru Brașoan Inginerie electrică MAIER Virgil 20 decembrie 
2013

Monitorizarea și compensarea 
variațiilor lente de tensiune în 
sistemele electroenergetice

24 Crețu Traian Inginerie electrică MUNTEANU Radu 
Ioan 

27 decembrie 
2013

Cercetări privind un motor sincron 
cu magneți permanenți hexafazat 
tolerant la defecte



Inginerie industrială și management

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Gavrilă Ion Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 
Grigore 1 februarie 2013

Cercetări privind tehnologia de 
finisare a angrenajelor melcate 
frontale cu melc cilindric

2 Dan Oncica 
Sanislav

Inginerie industrială CÂNDEA Dan 8 februarie 2013
Organizația care învață, 
caracteristică strategică a 
întreprinderii sustenabile

3 Iliescu Florin Inginerie industrială POPESCU Sorin 
Gabriel 19 aprilie 2013

Cercetări și contribuții privind 
îmbunătățirea activității 
operatorilor în realizarea 
produsului industrial apă și a 
serviciului de furnizare a acestuia

4 Sula Stanislav Inginerie industrială BÂLC Nicolae 
Octavian 5 iulie 2013

Cercetări privind utilizarea 
tehnicilor DFMA în fabricația 
competitivă a pompelor

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

5 Dragos George 
Sven Inginerie industrială BANABIC Dorel 28 august 2013 Contribuții privind modelarea 

benzilor limită de deformare

6 Chetan Paul 
Sebastian Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 

Grigore
5 septembrie 

2013

Cercetări privind tehnologia de 
finisare prin frezare a suprafețelor 
sculpturale specifice miezurilor 
matrițelor de injecție pentru 
proiectoarele farurilor din industria 
auto-moto

7 Albu Sorin Cristian Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 
Grigore

25 septembrie 
2013

Cercetări privind geometria și 
tehnologia melcilor cilindrici și 
conici prelucrați pe centre de 
prelucrare CNC

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



8 Chim Irina Sonia Inginerie industrială BLEBEA Ioan 26 septembrie 
2013

Contribuții și cercetări asupra 
conceptelor de minimalism și 
sustenabilitate în designul 
produsului industrial

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

9 Pecherle George 
Dominic Inginerie industrială ISPAS Viorel 27 septembrie 

2013

Dezvoltarea de metode și sisteme 
software pentru ștergerea urmelor 
lasate de datele confidențiale în 
calculatoare

10 Băcilă Carmen 
Gabriela Inginerie industrială BERCE Petru 11 octombrie 

2013

Cercetări teoretice și 
experimentale privind impactul 
tehnologiilor Rapid Prototipyng 
asupra competitivității produselor 
noi

11 Coman Adrian Inginerie industrială BERCE Petru, 
GEBHARDT Andreas 

26 octombrie 
2013

Utilizarea sistemelor Rapid 
Prototipyng la executarea 
modelelor uțor fuzibile pentru 
turnarea materialelor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

12 Lungu Nicoleta 
Angela Inginerie industrială BORZAN Marian 26 octombrie 

2013

Cercetări privind influența 
parametrilor geometrici și de regim 
la prelucrarea materialelor prin 
așchiere ortogonală

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Morar Ximena 
Ioana Inginerie industrială POPESCU Daniela 15 noiembrie 

2013

Contribuții privind dezvoltarea unei 
metodologii integrate de 
reconstituire și reprezentare 3D în 
realitatea virtuală a artefactelor 
istorice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

14 Ciobanu ioan Inginerie industrială BANABIC Dorel 20 noiembrie 
2013

Metode experimentale noi pentru 
îmbunătățirea caracterizării 
comportării la deformare a tablelor 
metalice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

15 Nicodim Ioan Inginerie industrială BANABIC Dorel 20 noiembrie 
2013

Crețterea eficienței proceselor de 
ambutisare prin utilizarea unor 
sisteme de reglaj a forței de 
reținere

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



16 Ferenț-Pipaș (căs. 
Pădurean) Silvia Inginerie industrială CIUPAN Cornel 1 decembrie 

2013
Cercetări privind analiza costurilor 
principalelor procedee de debitare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

17 Petruș Rareș 
Adrian Inginerie industrială CIUPAN Cornel 1 decembrie 

2013

Cercetări și contribuții privind 
realizarea unei instalații de 
prelucrare cu jet de apă utilizată în 
sisteme robotizate

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

18 Koukach Daniela 
Carmen Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 12 decembrie 

2013

Cercetări privind îmbunătățirea 
comportării termice a mașinilor 
unelte și a echipamentului de 
măsurare aferent

19 Pîslă Marius Inginerie industrială OPRUŢA Dan 13 decembrie 
2013

Cercetări și contribuții privind 
optimizarea construcției 
geometrice a supapelor din 
dotarea motoarelor cu ardere 
internă cu pistoane

20 Murariu Vlad Inginerie industrială GYENGE Csaba 14 decembrie 
2013

Îmbunătățiri constructiv 
tehnologice a mașinilor de foraj 
geotehnice 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21
Ioaneș Dumitru 
Cosmin

Inginerie și 
management BRAD Stelian 

28 februarie 
2013

Contribuții la dezvoltarea orientată 
pe utilizator a interfețelor de 
programare specifice roboților 
industriali

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

22 Craveț (căs.Chira) 
Monica Daniela

Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 12 aprilie 2013

Particularități ale activității 
managementului schimbărilor 
organizaționale în societăți din 
industria textilă

23 Hermanovski 
Laszlo

Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 12 aprilie 2013

Contribuții privind fundamentarea 
deciziilor manageriale din sistemul 
de tip MRP

24 Schnatmann 
Heinrich Jozeph

Inginerie și 
management BRAD Stelian 29 mai 2013

Alocarea și distribuirea resurselor 
umane și politici publice de 
stabilizare



25 Suărășan Maria 
Mihaela

Inginerie și 
management BRAD Stelian 2 iulie 2013

Contribuții la dezvoltarea unor 
modele de evaluare a valorii 
economice în cazul proiectelor de 
cercetare științifică

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

26 Ștefănescu Rodica Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 15 iulie 2013 Alumni-resursă strategică a 

universității sustenabole

27

Șomlea 
(căs.Hădărean 
Șomlea) Irina 
Nicolina

Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

24 septembrie 
2013

Cercetare privind rolul factorului 
uman în sistemele de management 
al calității

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

28 Turoczy Szuzsanna Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

24 septembrie 
2013

Cercetări privind creșterea 
performanțelor intreprinderilor 
industriale

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

29
Udvar 
(căs.Dragomir) 
Diana Cristina

Inginerie și 
management

POPESCU Sorin 
Gabriel

27 septembrie 
2013

Contribuții privind ămbunătățirea 
produselor aferente 
responsabilității sociale și a 
furnizării acestora

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

30 Pirău Luminița 
Cristina

Inginerie și 
management BACALI Laura 27 septembrie 

2013

Cercetări privind factorii care pot 
influența competitivitatea pe piață 
a unor organizații românești 

POSDRU 
/6/1.5/S/5, ID 

7676

31 Dan Ioan Simion Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 26 octombrie 

2013

Studii și cercetări privind 
managementul în edituri și 
tipografii utilizând tehnologia 
informației

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

32
Simionel 
(căs.Sauciuc) Adina 
Beatrice

Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

26 octombrie 
2013

Cercetări privind eficientizarea 
metodelor de management 
utilizate în instituțiile de cultură din 
România

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

33 Vana Dragoș Tudor Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 26 octombrie 

2013

Contribuții asupra îmbunătățirii 
sistemelor de management al 
conținutului din cadrul sistemelor 
informatice web

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



34 Moldovan Olimpiu Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 15 noiembrie 

2013

Studii și cercetări privind 
managementul resurselor umane 
în cadrul jandarmeriei. 
Organizarea, coordonarea și 
conducerea subunităților șu 
unităților de jandarmi

35 Penciu Pașcu 
Vasile Sergiu

Inginerie și 
management PÎSLĂ Adrian 18 noiembrie 

2013

inginerie și management în studii 
privind aspectele activităților 
sportive adaptate 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

36 Anastasiu 
Alexandra Elena

Inginerie și 
management BACALI Laura 27 noiembrie 

2013

Marketing educațional. Cercetări 
teoretice și aplicative privind 
percepția produsului educațional în 
rândul sistemelor universitare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

37 Chereja Mihaela Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 27 noiembrie 

2013

Dezvoltare durabilă-oportunități 
pentru sustenabilitatea firmelor de 
construcții 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

38 Cosma Anca Letiția Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 27 noiembrie 

2013

Rolul funcțiunii de management al 
capitalului uman în sustenabilitatea 
intreprinderii

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

39 Gelmereanu Iuliu 
Cristian

Inginerie și 
management MORAR Liviu 27 noiembrie 

2013

Contribuții privind proiectarea ți 
elaborarea unui stand de cercetare 
CNC

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

40 Illes Sandor Ferenc Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

27 noiembrie 
2013

Cercetări și contribuții privind 
implementarea unor modele 
matematice în adoptarea deciziilor 
manageriale cu aplicații în industria 
construcțiilor

POSDRU
/107/1.5/S/78

534



Inginerie mecanică și mecatronică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Mureșan Vlad Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 14 ianuarie 2013 Cercetări privind eficiența 
energetică în clădirile rezidențiale

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

2 Păcurar Laura Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 14 ianuarie 2013 Cercetări privind prototiparea 
rapidă a controlului în mecatronică

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

3 Crisan Valentin 
Dan Inginerie mecanică ROŞ Victor 8 februarie 2013

Cercetări privind uniformizarea de 
distribuție a semințelor la culturile 
trifoliene

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

4 Gaspar Ferenc Inginerie mecanică ROŞ Victor 8 februarie 2013
Cercetări privind randamentul de 
conversie al captatoarelor solare cu 
suprafata spatiala. 

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

5 Bocăneț Vlad Ioan Inginerie mecanică VAIDA Liviu Ioan 11 februarie 
2013

Cercetări și contribuții privind 
utilizarea unei transmisii 
hidrostatice autonome în structura 
utilajelor mobile

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

6 Popa Iulia Maria Inginerie mecanică SUCALĂ Maria 
Felicia 

11 februarie 
2013

Cercetări privind factorii care 
influențează valoarea coeficientului 
de frecare la frecarea uscată

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

7 Dobra Vlad Tudor Inginerie mecanică BĂLAN Mugur 
Ciprian 

20 februarie 
2013

Impactul termoenergetic al 
acoperișului verde asupra unei 
clădiri

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

8 Kozma Claudia Inginerie mecanică VAIDA Liviu Ioan 
28 februarie 

2013

Contribuții cu privire la optimizarea 
parametrilor funcționali ai 
perforatoarelor hidraulice

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

9 Paşca Ioan Inginerie Mecanică LOBONȚIU Mircea 11 iulie 2013 Calitatea suprafeţelor la aşchierea 
cu freze cu cap sferic



10 Suciu Liviu Inginerie mecanică ROŞ Victor 16 iulie 2013
Cercetări privind mărirea fiabilității 
pompelor de la mașinile pentru 
protecția plantelor

11 Leu Adrian Ilie 
Virgil Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 30 august 2013

Contribuții la studiul dinamic 
asupra pneului ca sursă de 
materiale non-bio-degradabile

12 Iclodean Călin Inginerie mecanică BURNETE Nicolae 20 septembrie 
2013

Studii și cercetări privind influența 
parametrilor gestionați de către 
unitatea electronică de control 
asupra performanțelor motoarelor 
cu ardere internă care 
funcționează cu combustibili 
alternativi

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Biriș (căs.Gligor) 
Anamaria

Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 5 octombrie 
2013

Contribuții la studiul vibrațiilor 
mașinilor- unelte portabile cu 
acțiune asupra organismului uman

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

14
Pașca (căs.Țepeș-
Bobescu) Alina 
Sabina

Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 5 octombrie 
2013

Contribuții la studiul efectelor 
psihoacustice ale zgomotului 
angrenajelor mașinilor-unelte

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

15 Țepeș-Bobescu 
Florin Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 5 octombrie 

2013

Contribuții la studiul predictiv și 
proactiv al angrenajelor mașinilor-
unelte sub acțiunea vibrațiilor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

16 Grama Laura Inginerie mecanică VAIDA Liviu Ioan 
11 octombrie 

2013

Cercetări și contribuții privind 
problematica construcției și 
funcționării motoarelor hidraulice 
lente

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

17 Szatmari (Szelitzky) 
Emoke Inginerie mecanică MÂNDRU Silviu Dan 28 octombrie 

2013

Sistem pentru evaluarea 
parametrilor biomecanici specifici 
coloanei vertebrale

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

18 Cherecheș Ioan 
Aurel Inginerie mecanică BEJAN Mircea 30 octombrie 

2013

Contribuții privind modelarea, 
optimizarea și construcția 
apărătorilor utilizate în zootehnie

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



19 Vidican Ioan Inginerie mecanică BEJAN Mircea 30 octombrie 
2013

Contribu'ii privind construc'ia și 
funcționarera elementelor elastice 
de la suspensia vehiculelor 
feroviare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

20 Szoke Zoltan Inginerie mecanică NEGREAN Iuliu 31 octombrie 
2013

Contribuții la modelarea și 
experimentarea roboților mobili în 
industria de automobile

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21 Cristea Florin 
Gabriel Inginerie mecanică FILIP Nicolae 8 noiembrie 

2013

Studii și cercetări privind 
monitorizarea traficului rutier și 
efectul asupra creșterii siguranței 
rutiere

22 Candale Lucian 
Ioan Inginerie mecanică FILIP Nicolae 14 noiembrie 

2013

Cercetări privind recuperarea de 
energie acustică din zgomotul 
produs de autovehicule și 
conversia în energie electrică

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

23 Muscă Ioana 
Alexandra Inginerie mecanică URSU-FISCHER 

Nicolae 
22 noiembrie 

2013

Contribuții privind combaterea 
zgomotului șivibrațiilor din mediul 
industrial

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

24 Gyurka Bela Zoltan Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 27 noiembrie 
2013

Cercetări privind simularea, 
comanda și acționarea sistemelor 
robotizate paralele

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

25 Budăcan Ioan Inginerie mecanică POP Dumitru 28 noiembrie 
2013

Cercetări privind morile cu ciocane 
din instalațiile agricole

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

26 Melian Ciprian 
Florin Inginerie Mecanică LOBONȚIU Mircea 29 noiembrie 

2013
Cercetări privind calitatea gravării 
cu laser pe suprafeţe de sticlă

POSDRU 
/6/1.5/S/18

27 Lakatos Gheorghe 
Daniel Inginerie mecanică BEJAN Mircea 12 decembrie 

2013

Conteribuții privind comportarea la 
oboseală a sârmelor și cablurilor de 
oțel zincate

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

28 Bălan Adina Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 18 decembrie 
2013

Cercetări privind modelarea. 
Identificarea și controlul sistemelor 
mecatronice neliniare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



29 Diudea Mircea Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 18 decembrie 
2013

Studii de risc la rezonanță în 
rularea vehiculelor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



Științe aplicate

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Bumbariu Oana Matematică BERINDE Vasile 5 octombrie 
2013

Acceleration techniques for fixeed 
point iterative methods

POSDRU 
/6/1.5/S/18

2 Braica Petru Matematică PĂVĂLOIU Ion 5 octombrie 
2013

Operatori liniari şi pozitivi de tip 
King şi aplicaţii

3 Dărăban Ioana Matematică BERINDE Vasile 24 mai 2013 Stability of fixed point iterative 
procedures



Științe umaniste

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Jurji (Borcut) 
Crinela Letiţia Filologie GLODEANU 

Gheorghe 
25 octombrie 

2013

Gelozia – dimensiunea arhetipală a 
fiinţei. Manifestări în literatura 
română

2 Făgădar (Şerban) 
Laura Elena

Filosofie VIDAM Teodor 26 aprilie 2013 Utilitarismul şi implicaţiile sale 
etice în contemporaneitate

POSDRU 
/88/1.5/S/566

61

3 Vidam Teodor 
Amenofis Filosofie DUNCA Petru 28 iunie 2013

Influenţa gândirii lui Friedrich 
Nietzsche asupra procesului 
globalizării

POSDRU 
/88/1.5/S/566

61

4 Tomoiagă Ana 
Maria Filosofie DUR Ion 28 iunie 2013 Filosofia istoriei în concepţia lui 

Emil Cioran

5 Barbu (Todoran) 
Alexandra Filosofie DUR Ion 26 iulie 2013 Locul comun şi sofismul ca structuri 

argumentative

POSDRU 
/88/1.5/S/566

61

6 Ilie Oana Antonia Filosofie DUR Ion 26 iulie 2013 Discursul distopic şi pattern-ul de 
comunicare

7 Cordoş Alexandru Filosofie DUNCA Petru 28 septembrie 
2013

Fundamente filosofice ale dreptului 
natural şi convenţional



2014

Arhitectură și Urbanism

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei

Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Măgerușan Adriana 
Ioana Arhitectură MATEI Adriana 9 mai 2014

Performativitate în oraș. Tactici 
urbane de producere a spațiului 
comun.

2 Dascălu Ștefan 
Dragoș Arhitectură MATEI Adriana 11 iunie 2014

Arhitecturi relaționale. Stimularea 
interacțiunilor sociale prin 
erhitectură

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Julean Dan-Ionuț Arhitectură MATEI Adriana 16 iunie 2014

Tipologii ale spațiului evreiesc în 
arhitectura contemporană. Centre 
comunitare evreiești în Diaspora 
europeană.

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

4 Pop Dana Arhitectură VAIS Dana 25 iunie 2014

Arhitectură, percepție și fobii -
experimentând relația dintre 
spațiul arhitectural și fobiile 
spațiale majore

5 Șerban Daniel 
Lucian Arhitectură MATEI Adriana 30 iunie 2014

Locuința suburbană ca element de 
articulare a peisajului comun 
regional

POSDRU 
/88/1.5/S/600

78 

6 Olănescu Octav 
Silviu Arhitectură Matei Adriana 1 octombrie

2014
Aspecte ecologice în determinarea 
ambientului constructiv



Automatică şi Calculatoare

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Zubac Marius
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

DĂDÂRLAT Vasile 
Teodor  30 ianuarie 2014

Utilizarea resurselor de texte 
paralele în procesele de prelucrare 
a limbajului natural cu aplicații 
pentru limba română

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Pop Bidean Lia 
Anca

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

SALOMIE Ioan 3 iunie 2014
Contribuții la dezvoltarea 
sistemelor paralele și distribuite de 
timp-real

3 Sabou Adrian
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

GORGAN Dorian 14 noiembrie 
2014

Parallel Simulation of Three-
dimensional Particle-based Models

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

4
Giosan Ion 
Augustin

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 
12 decembrie 

2014

Contribuții la detecția și 
recunoașterea obstacolelor în 
scene de trafic folosind 
stereoviziunea

5 Vătavu Andrei
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 12 decembrie 
2014

Metode de reprezentare și 
urmărire în scenele de trafic

6 Joldoș Marius
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

IGNAT Iosif 13 decembrie
2014

Contribuții la dezvoltarea 
aplicațiilor paralele pentru 
neuroștiințe computaționale

7
Mesaroșiu Adrian 
Radames Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 28 ianuarie 2014

Contribuții la aplicarea algoritmilor 
moderni de control pentru sisteme 
de urmărire

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

8 Humoreanu 
Bogdan Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 29 ianuarie 2014

Sisteme SCADA pentru 
monitorizarea și controlul stațiilor 
de epurare a apelor uzate

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



9 Prodan Radu Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 29 ianuarie 2014

Adaptarea funcționării casei 
inteligente la activitățile cotidiene 
ale locatarilor cu deficiențe 
cognitive

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

10 Morar Ioan Radu Ingineria sistemelor NAȘCU Ioan 30 ianuarie 2014
Controlul avansat al 
microaparatelor de zbor în aplicații 
civile

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



Construcţii și instalații

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Mureșan Dan 
Vasile Inginerie civilă POPOVICI Tudor 30 mai 2014

Contribuții teoretice ;i 
experimentale privind procese 
ecologice de epurare a apelor 
uzate

2
Costin 
(căs.Dumitran) 
Mihaela

Inginerie civilă ANDREICA Horia 
Aurel 20 iunie 2014

Contribuții privind optimizarea 
hidroizolațiilor la acoperișuri de tip 
terasă

3 Mureșan Ioan Sorin Inginerie civilă ANDREICA Horia 
Aurel 20 iunie 2014

Contribuții privind proiectarea și 
realizarea conformării la incendiu a 
clădirilor de producție-depozitare

4 Nerișanu Raluca Inginerie civilă KOLLO Gavril 28 iulie 2014 Efectele dăunătoare ale sistemelor 
de transport asupra construcțiilor

5 Botez Mircea 
Daniel Inginerie civilă IOANI Adrian Mircea 24 septembrie 

2014

Acuratețe și eficiență în analiza la 
colaps progresiv a structurilor 
multietajate din beton armat

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

6 Hrenean 
(căs.Sucală)  Dorina Inginerie civilă POP G. Ioan 10 octombrie 

2014

Reabilitarea seismică a clădirilor 
din zidărie prin izolarea seismică a 
bazei

7
Mureșan 
(căs.Moldovan) 
Ioana Mădălina

Inginerie civilă POP G. Ioan 10 octombrie 
2014 Locuinte ingropate

8 Perde Florin Lucian Inginerie civilă ALEXA Pavel 
31 octombrie 

2014

Abordarea energetică a răspunsului 
seismic al structurilor metalice cu 
brațe rigide

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

9 Bărbos Gheorghe 
Alexandru Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 31 octombrie 

2014

Aspecte privind comportarea în 
timp a grinzilor încovoiate din 
beton de ultra-înaltă performanță



10 Berindean Adrian Inginerie civilă ANDREICA Horia 
Aurel

31 octombrie 
2014

Contribuții privind conceperea și 
realizarea elementelor de 
construcție compozite alcătuite din 
lemn asociat cu alte materiale

11 Cătinaș Sergiu 
Ciprian Inginerie civilă MIRCEA Călin 

Grigore Radu
7 noiembrie 

2014

Analiza conceptului de deformare 
inițială în analiza structurală 
neliniară

12 Safirescu Ovidiu Inginerie civilă BADEA Gheorghe 7 noiembrie 
2014

Contribuții teoretice și 
experimentale privind separarea 
umidității din gazele naturale în 
sistemele de transport și distribuție

13 Boitor Rozalia 
Melania Inginerie civilă ILIESCU Mihai 21 noiembrie 

2014

Strategii alternative pentru 
îmbunătățirea  mobilității urbane 
în Municipiul Cluj-Napoca

14 Vacaru (Beca) Ilinca 
Mirela Inginerie civilă ILIESCU Mihai 21 noiembrie 

2014

Contribuții privind implementarea 
unor sisteme complexe de 
monitorizare a poluării fonice în 
contextul dezvoltării traficului 
urban

15 Bojan Adrian Inginerie civilă ANDREICA Horia 
Aurel

28 noiembrie 
2014

Contribuții privind comportarea la 
acțiunea vântului a 
termosistemelor din polistiren 
expandat aplicate pe fațadele 
clădirilor

16 Popa Mircea Lucian Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 5 decembrie 
2014

Comportarea stâlpilor cu secțiune 
compusă din beton de ultra înaltă 
performanță și beton obișnuit 
solicitați la compresiune centrică

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

17 Zagon Raul -
Nicolae Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 5 decembrie 

2014

Comportarea grinzilor din beton de 
ultra înaltă performanță la acțiunea 
forței tăietoare 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

18 Ballok Robert 
Istvan Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 8 decembrie 

2014

Sisteme structurale cu grinzi 
trapezoidale din profile de oțel 
formate la rece cu inima din tablă 
cutată

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



19 Fodor Robert 
Daniel Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 8 decembrie 

2014

Studiul comportării nodurilor 
cadrelor realizate din profile cu 
pereți subțiri formate la rece de tip 
Sigma

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

20 Suciu Mihaela Delia Inginerie civilă ALEXA Pavel 12 decembrie 
2014

Structuri metalice multietajate 
echipate cu masă adăugată. O 
abordare energetică.

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21 Petrina Tudor Inginerie civilă CĂTĂRIG Alexandru 
Teofil

19 decembrie 
2014

Cercetări numerice și încercări 
experimentale privind analiza 
structurilor la foc

22 Roșca Bogdan 
Gheorghe Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 19 decembrie 

2014

Studiu privind ancorarea în beton a 
conectorilor de oțel beton 
postinstalați cu mortar de ciment



Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Ivanciu Laura Inginerie electronică 
şi telecomunicații HINTEA Sorin Adrian 24 ianuarie 2014

Contributions to the design of 
telecommunications receivers 
using computational intelligence 
techniques

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Bob Flaviu Ilie Inginerie electronică 
şi telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe 12 aprilie 2014

Înregistrarea și procesarea 
sunetului pentru determinarea 
parametrilor sursei și semnalului

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Bâru Paul Emanuel Inginerie electronică 
şi telecomunicații

RUSU Corneliu 
Gheorghe 12 aprilie 2014 Cercetări în analiza de risc pentru 

aparatura electronică medicală

4 Ciocan Ionuț 
Cătălin

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius 12 iunie 2014

Cercetări teoretice și 
experimentale privind modalitățile 
de producere și stocare a energiei 
în sistemele fotovoltaice

5 Groza Robert Inginerie electronică 
şi telecomunicații HINTEA Sorin Adrian 5 septembrie 

2014

Contribuții la analiza și sinteza 
aplicațiilor realizate cu circuite în 
domeniul logaritmic

6 Baciu Ionel Horea Inginerie electronică 
şi telecomunicații

LUNGU Şerban 23 septembrie 
2014

Contribuții teoretice și 
experimentale la modelarea și 
simularea convertoarelor de putere 
rezonante

7 Pantiș Dan Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena

21 noiembrie 
2014

Aplicații ale câmpului 
electromagnetic în terapia 
cancerului, folosind nanostructuri

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

8 Catargiu Raluca 
(David)

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena

22 noiembrie 
2014

Contribuții la creșterea securității 
aplicațiilor client-server prin 
îmbunătățiri aduse protocolului TLS 

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



9 David Marius 
Daniel

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

BORDA Monica 
Elena

22 noiembrie 
2014

Contribuții la securitatea în rețelele 
de comunicații speciale utilizând 
tehnici biometrice unimodale și 
multimodale (iris și amprentă)

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Ingineria Materialelor şi a Mediului

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Gui Oana Mara Ingineria materialelor CIONTEA Lelia 
Maria, ZBÂRCIU Ioan 24 ianuarie 2014

Materials and Methods for Cultural 
Heritage Conservation and 
Restoration

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Morar Marius Ingineria materialelor CIONTEA Lelia Maria 31 ianuarie 2014
Modularea emisiei luminiscente a 
aluminatului de ytriu prin 
dopare/codopare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Onija Oana Ingineria materialelor CIONTEA Lelia Maria 3 februarie 2014
Noi materiale funționale cu 
structura cristalin-moleculară 
obținute prin co-cristalizare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

4 Chira Mihail Ingineria materialelor NISTOR Liviu 20 februarie 
2014

Cercetari privind caracterizarea 
tribocoroziva a straturilor pe bază 
de Zn si Zn-Ni

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

5 Noveanu Dan Ingineria materialelor NISTOR Liviu 25 iulie 2014 Simularea proceselor de deformare 
plastică în matrițe elastice

6 Gânscă (Prodan) 
Doina Firuța Ingineria materialelor POPESCU Violeta 26 noiembrie 

2014

Sinteza și caracterizarea unor noi 
biomateriale compozite utilizate în 
stomatogie

7 Culea Nicolae 
Eugen Ingineria materialelor VIDA – SIMITI Ioan 28 noiembrie 

2014

Efectele codopării cu euAg și ErAg 
asupra structurii și proprietăților 
vitroceramicilor telurate 80%TeO2 
- 20%PbO

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070

8
Moșneag Silvia 
Claudia Ingineria materialelor POPESCU Violeta 

10 decembrie 
2014

Materiale utilizate pentru tratarea 
apei în procese de absorție

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

9 Popișter Ioana Ingineria mediului MICLE Valer 24 ianuarie 2014
Studii și cercetări privind acțiunea 
factorilor chimici poluanți asupra 
degradării calcarului utilizat la 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



realizarea monumentelor

10
Iordăchescu 
(căs.Neamțu) 
Corina Ioana

Ingineria mediului PICĂ Elena Maria 19 iunie 2014

Studii și cercetări privind nivelul de 
poluare a apelor cu conținut de 
metal ți metode de depoluare a 
acestora

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

11 Pop Dorina Ingineria mediului MICLE Valer 17 septembrie 
2014

Studii și cercetări  privind 
depoluarea prin desorbție termică 
a solurilor contaminate cu țiței

12 Gagiu Andra 
Cristina Ingineria mediului PICĂ Elena Maria 20 octombrie 

2014

Studii și cercetări privind creșterea 
calității tuburilor îndoite de 
diametru mare 

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

13
Dulamă 
(căs.Popovici) 
Antoanela Carmen

Ingineria mediului RUSU Tiberiu 22 octombrie 
2014

Studii și cercetări privind protecția 
mediului în realizarea de materiale 
compozite cu deșeuri de sticlă CRT 
(Cathode Ray Tubes)

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

14 Ferenț (căs.Rus) 
Leonora Loredana Ingineria mediului RUSU Tiberiu 22 octombrie 

2014

Studii și cercetări privind 
imobilizarea deșeurilor periculoase 
din acumulatorii auto în materiale 
nitroase

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Inginerie Electrică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Filip Andrei Toader Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 27 ianuarie 2014
Studiul vibrațiilor electromagnetice 
și al zgomotelor în mașini sincrone 
cu magneți permanenți

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Hangiu Radu Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 27 ianuarie 2014
Studiul mașinii sincrone cu magneți 
permanenți în regim de starter-
alternator

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Harlișca Ciprian Inginerie electrică SZABO Lorand 27 ianuarie 2014 Contributions to the fault detection 
in induction machines

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

4 Păunescu Mihai 
Valentin Inginerie electrică MUNTEANU Radu 

Ioan 27 ianuarie 2014

Cercetari privind fiabilitatea 
generatoarelor electrice eoliene pe 
baza testelor de imbatranire 
accelerata

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

5 Isoc Tudor Inginerie electrică VĂDAN Ioan 28 ianuarie 2014
Contribuții la elaborarea și 
cercetarea unor generatoare 
eoliene cu mișcare oscilantă

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

6 Pop Dumitru Inginerie electrică TÎRNOVAN Radu 
Adrian 28 ianuarie 2014

Contribuții privind modelarea și 
analiza microrețelelor de energie 
electrică

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Vaida Teodor Inginerie electrică BĂLAN Radu Nicolae 28 ianuarie 2014
Contribuții privind protecția prin 
relșee a sistemelor 
electromagnetice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

8 Demeter Andrei Inginerie electrică
ŢOPA Vasile, 
DECONINCK Johan 31 ianuarie 2014

Simulation and validation of local 
measuring techniques in corrosion

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

9 Hanc Sorin Inginerie electrică MUNTEANU Radu 
Ioan 2 februarie 2014

Contribuții la studiul impactului 
liniilor electrice aeriene asupra 
instalațiilor tehnologice din 

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



proximitate

10 Șarlea Nicoleta 
Ștefania Inginerie electrică MUNTEANU Radu 

Ioan 2 februarie 2014
Cercetări privind studiul fiabilității 
echipamentelor din industria 
textilă

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

11 Avram Alexandru Inginerie electrică ŢOPA Vasile 11 martie 2014

Contribuții la proiectarea optimală 
a dispozitivelor electromagnetice 
utilizând Metoda Extinsă a 
Elementului Finit

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

12 Cherecheș Robert -
Leon Inginerie electrică ŢOPA Vasile 11 martie 2014 Contribuții la proiectarea optimală 

a dispozitivelor electromagnetice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Dragosin Monica 
Elena

Inginerie electrică CHINDRIŞ Mircea 
Dorin

28 martie 2014

Analiza perturbațiilor 
electromagnetice în rețelele de 
distribuție pentru aprecierea 
calității energiei electrice

14 Dobrean Daniel Inginerie electrică MORAR Roman 1 aprilie 2014

Contribuții privind 
electrosepararea alamei și oxidului 
de zinc din amestecul de cenușă 
cupriferă

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

15 Arion Cornel 
Mircea Inginerie electrică BIRO Karoly Agoston 24 aprilie 2014 Monitorizarea și diagnoza mașinii 

de inducție prin analiza vibrațiilor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

16 Negrea Cornel Alin Inginerie electrică IMECS Maria 12 mai 2014

Contribuții la producerile de 
modulație în lîțime a pulsului cu  
reacție de curent la  convertoare 
statice trifazate cu caracter sursă 
de tensiune

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

17 Pop (căs.Ionescu) 
Andrei Victor Inginerie electrică IMECS Maria 12 mai 2014 Identificarea poziției și  vitezei în 

acționări cu motor de inducție

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

18 Albu Călin Inginerie electrică ŢOPA Vasile, 
DECONINCK Johan 20 iunie 2014

Contribution to the Modeling of 
the Semiconductor Properties of 
Oxide Layers



19 Podea Zachei Inginerie electrică MUNTEANU Radu 
Ioan 

12 septembrie 
2014

Cercetări teoretice și 
experimentale privind 
monitorizarea construcțiilor 
hidrotehnice (barajul Strâmtori-
Firiza-Baia Mare)

20
Gheorghiță D. 
Săndel Inginerie electrică

MUNTEANU Radu 
Ioan 

24 septembrie 
2014

Cercetări privind dezvoltarea unui 
sistem inteligent de monitorizare a 
traficului rutier

21 Benk (căs.Szoke) 
Eniko Inginerie electrică IMECS Maria 29 septembrie 

2014

Implementarea structurii de 
reglare vectorială a mașinii de 
inducție fără senzor mecanic cu 
orientare dublă după câmp

22 Muntean Oana Inginerie electrică TODORAN Gheorghe 
Ioan

31 octombrie 
2014

Aplicații ale transformatei Hilbert 
în măsurători electrice

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

23 Polec Victoria 
Florica Inginerie electrică MAIER Virgil 21 noiembrie 

2014

Program LabVIEW pentru 
identificarea analitică a funcțiilor 
date grafic sau tabelar și aplicații

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

24 Moroșanu Marius 
Emanuel Inginerie electrică VIOREL Ioan Adrian 28 noiembrie 

2014

Studiul maținii cu reluctanță 
variabilă în vederea îmbunătățirii 
performanțelor

25 Moga Rozica 
Gabriela Inginerie electrică MUNTEANU Radu 

Ioan 
19 decembrie 

2014

Metode numerice pentru 
identificarea modelelor analitice 
ale sistemelor de măsurare



Inginerie industrială și management

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Irimieș  Oana 
(Giurgiu) Inginerie industrială OPRUŢA Dan 17 ianuarie 2014

Cercetări privind studiul curgerii 
fluidelor prin canalele 
schimbătoarelor de căldură cu plăci 
în vederea crețterii performanțelor 
termodinamice ale acestora

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Tecaru (Berekmeri) 
Camelia Velia Inginerie industrială CIUPAN Cornel 20 ianuarie 2014

Abord[ri inovative privind 
dezvoltarea programelor de 
formare a resurselor umane 
finanțate din fonduri structurale

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Ciceo David Ioan Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 29 ianuarie 2014

Studii și cercetări privind 
managementul aeroportuar în 
perspectiva liberalizării traficului 
aerian

4 Souca Emanuela 
Sorina (Pop) Inginerie industrială CIUPAN Cornel 15 februarie 

2014

Cercetări și contribuții privind 
construcția turbinelor eoliene de 
putere mică

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

5 Mager Voicu Inginerie industrială BÂLC Nicolae 
Octavian 28 martie 2014

Cercetări privind fabricația prin 
topire selectivă cu laser a 
implanturilor medicale bazate pe 
structuri compozite

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

6 Saplonțai (Groza) 
Monica Inginerie industrială BÂLC Nicolae 

Octavian 28 martie 2014
Materiale și metode utilizate 
pentru filtre de fixare a metalelor 
grele

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Saplonțai Marișca 
Viorica Inginerie industrială BÂLC Nicolae 

Octavian 28 martie 2014
Eficiența tehnologiilor de fabricație 
în serie mică a implanturilor 
dentare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

8 Chezan Flaviu 
Horea Inginerie industrială BERCE Petru 28 martie 2014

Cercetări teoretice și 
experimentale privind utilizarea 
modelelor RP la fabricarea 



implanturilor maxilo-faciale

9 Stoica Laurențiu 
Gabriel Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 5 aprilie 2014

Studii și cercetări privind creșterea 
calității tuburilor de diametru mic 
executate prin extrudare la rece

10 Patalita Carol 
Petrică Inginerie industrială VUȘCAN Gheorghe 

Ioan 21 mai 2014

CERCETĂRI ȘI CONTRIBUŢII CU 
PRIVIRE LA SISTEMELE DE 
ACHIZIŢIE ŞI MONITORIZARE 
UTILIZATE ÎN FABRICAȚIA 
INDUSTRIALĂ

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

11 Țico Ioana Inginerie industrială CÂNDEA Dan 7 iulie 2014

Cercetări privind oportunitîțile de 
afaceri și schimbările 
organizaționale legate de 
introducerea și utilizarea 
tehnologiei informației 

12 Bugnar Florin Inginerie industrială ISPAS Viorel 19 iulie 2014

Calculul, concepția, proiectarea și 
implementarea unui robot 
constituit din elemente articulate 
în procese tehnologice (vopsire, 
sudura)

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Bordea Călin Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 22 septembrie 
2014

Studii și cercetări privind 
managementul lanțului de 
aprovizionare

14 Jucan Daniela 
Corina Inginerie industrială ABRUDAN Ioan 22 septembrie 

2014

Studii și cercetări privind utilizarea 
algoritmilor evolutivi în proiectarea 
sistemelor logistice

15
Borzan Cristina 
Ștefania Inginerie industrială BERCE Petru 

2 octombrie 
2014

Cercetări teoretice și 
experimentale privind fabricația 
prin sinterizare selectivă cu laser a 
implanturilor personalizate din 
materiale biocompatibile

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

16 Fulea Gheorghe 
Lucian Inginerie industrială BORZAN Marian 2 octombrie 

2014

Contribuții privind dezvoltarea și 
aplicarea instrumentelor calității în 
industria auto

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



17 Rafa Vasile Inginerie industrială BORZAN Marian 2 octombrie 
2014

Contribuții privind asigurarea 
calității la conductele de transport 
pentru hidrocarburi

18 Mureșan Cristel 
Felician Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 4 octombrie 

2014

Studii și cercetări privind creșterea 
calității tuburilor îndoite de 
diametru mare 

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

19 Neidoni Nadina -
Monica Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 

Grigore
14 noiembrie 

2014

Studii și cercetări privind designul, 
proiectarea și comportarea 
ambalajelor și structurilor din 
carton ondulat

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

20 Boantă Claudiu Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 
Grigore

21 noiembrie 
2014

Cercetări privind tehnologia și 
comportarea angrenajelor melcate 
frontale cu melc cilindric și 
geometrie modificată

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

21 Ciotea Margareta Inginerie industrială BOLOȘ Vasile 
Grigore

5 decembrie 
2014

Cercetări privind geometria și 
tehnologia de danturare a roților 
melcate frontale duble

22 Rusu Maria Florina Inginerie industrială TUDOSE Lucian 
Mircea

16 decembrie 
2014

Optimizations under uncertainty 
with applications in rolling  bearing 
industry

23 Istrate Liviu Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 15 ianuarie 2014

Cercetări privind utilizarea 
managementului de proiect în 
schimbarea culturii organizaționale 
în cadrul instituțiilor administrației 
publice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

24 Mureșan Gabriela 
Alexandra

Inginerie și 
management MORAR Liviu 15 ianuarie 2014

Contribuții privind posibilitățile de 
prelucrare a pieselor complexe pe 
sisteme de prelucrare cu CNC

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

25 Agache Andreea 
Elena (Maier)

Inginerie și 
management BRAD Stelian 22 ianuarie 2014

Cercetări și contribuții la 
dezvoltarea modelelor de 
management al inovării

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

26 Pitic Ștefan Lucian Inginerie și 
management BRAD Stelian 23 ianuarie 2014

Conducerea adaptivă a inovației de 
proces utilizând costurile calității, 
satisfacția părților interesate și 
performanța strategică

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



27 Nicoară Felicia  
Diana 

Inginerie și 
management BRAD Stelian 24 ianuarie 2014

Studii și contribuții la 
îmbunătățirea calității proceselor 
organizaționale în institutele de 
cercetare pentru crețterea 
eficacității acțiunilor de transfer 
tehnologic

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

28 Butoi Elisabeta Inginerie și 
management BRAD Stelian 28 ianuarie 2014

Managementul schimbării pentru 
orientarea organizațiilor spre 
inovarea continuă

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

29
Galoș Raluca 
Francisca

Inginerie și 
management BACALI Laura 7 februarie 2014

Globalizarea în industria de 
automobile

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

30 Andro (căs.Perde) 
Ancuța Georgeta

Inginerie și 
management MORAR Liviu 18 iunie 2014

Contribuții privind dezvoltarea 
managementului calității în 
instituțiile de învățământ 
preuniversitar tehnic

31 Liche Constantin Inginerie și 
management MORAR Liviu 31 iulie 2014

Managementul schimbării în 
companiile din domeniul 
tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor

32 Bălan Adina Inginerie și 
management BRAD Stelian 4 septembrie 

2014

Contribuții la dezvoltarea 
metodelor de predare a 
antreprenoriatului în învățământul 
liceal

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

33
Drîglă 
(căs.Căpraru) 
Angelica Maria

Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 22 septembrie 

2014

Percepții, stereotipuri și 
prejudecăți asupra mediului de 
afaceri din Transilvania

34 Apăvăloaie Elena 
Iulia

Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

31 octombrie 
2014

Studii și cercetări privind 
dezvoltarea afacerilor online în 
România

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

35 Pop Liviu Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

31 octombrie 
2014

Studii și cercetări privind 
implementarea sistemului de 
management al calității în 
întreprinderile mici și mijlocii

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



36 Drăgan Alina Aida Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 10 noiembrie 

2014

Contribuții privind conturarea 
specificului cultural al mediului de 
business românesc

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

37 Dragonici Dana 
Teodora

Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 10 noiembrie 

2014

Managementul brandului și 
perspective asupra noului tip de 
consumator în moda românească

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

38 Bordeanu 
Casandra Victoria

Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 14 noiembrie 

2014

Contribuții privind eficientizarea 
administrării proprietăților în 
sisteme de tip ERP

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

39 Harpa Elena Lucia Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

14 noiembrie 
2014

Studii și cercetări privind inovația 
în antreprenoriatul românesc

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

40 Cecan Simion Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 

19 decembrie 
2014

Contribuții privind implementarea 
procedurilor de management al 
riscurilor în gestionarea și 
comunicarea informațiilor în 
organizații



Inginerie mecanică și mecatronică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Coroian Adrian Inginerie mecanică LUPEA Iulian 17 ianuarie 2014
Contribuții privind modelarea 
vibro-acustică în habitaclul 
automobilului

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Morariu Marius-
Cristian

Inginerie mecanică LUPEA Iulian 17 ianuarie 2014
Investigații experimentale asupra 
analizei căilor de transfer la un 
vehicul electric

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Stremțan Anca 
Florina Inginerie mecanică LUPEA Iulian 17 ianuarie 2014

Cercetări privind modelarea, 
simularea și dezvoltarea 
structurilor acustice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

4 Fodorean Teodor 
Gabriel Inginerie mecanică ROŞ Victor 24 ianuarie 2014

Cercetări privind influența 
regimului termic asupra procesării 
materialelor bioplastice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

5 Zah Mihai Inginerie mecanică CSIBI Vencel Iosif 30 ianuarie 2014

Studii și cercetări privind 
îmbunătățirea performanțelor 
funcționale ale reductoarelor 
cicloidale

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

6 Butuza Andrei Inginerie mecanică BĂLAN Mugur 
Ciprian 

14 februarie 
2014

Studiul influen'ei depunerilor 
asupra performan'elor 
colectoarelor fotovoltaice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Oprițoiu Petre 
Corneliu Inginerie mecanică MĂDĂRĂŞAN 

Teodor 3 aprilie 2014

Cercetări privind transferul termic 
și pierderilor de presiune la un 
schimbător de căldură din metal 
poros

8 Takacs Ioana Inginerie mecanică HĂRDĂU Mihail 4 iunie 2014 Analiza stării de tensiuni a osului 
femural uman

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



9 Todoran Tudor 
Paul Inginerie mecanică BĂLAN Mugur 

Ciprian 
26 septembrie 

2014
Valorificarea potențialului termic al 
solului în aplicații tehnice

10 Rad Ciprian Radu Inginerie mecanică MĂTIEŞ Vistrian 7 noiembrie 
2014

Contribuții privind îmbunătățirea 
performanțelor constructive și 
funcționale ale sistemelor 
mecatronice de acționare pe bază 
de actuatori pneumatici

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

11 Lateș Daniel Inginerie mecanică CSIBI Vencel Iosif 14 noiembrie 
2014

Cercetări teoretice și aplicative 
privind mecanismele compliante 
utilizate în mecatronică

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

12 Crăciun Ioana Lucia Inginerie mecanică NĂSUI Vasile 21 noiembrie 
2014

Contribuții la studiul cinematic și 
dinamic al sistemelor mecanice 
caracterizate prin modificări rapide 
ale parametrilor mișcării

13 Petrovan Adrian Inginerie mecanică LOBONȚIU Mircea 28 noiembrie 
2014 Ontologia dezvoltării produsului

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

14 Medan Nicolae Inginerie mecanică LOBONȚIU Mircea 29 noiembrie 
2014

Cercetări și contribuții privind 
funcționarea sistemului cap de 
curățare - canalizare

POSDRU 
/6/1.5/S/18

15 Jișa Vasile Sergiu 
Rareș Inginerie mecanică MÂNDRU Silviu Dan 12 decembrie 

2014
Sisteme de acșionare pe bază de 
elemente tubulare gofrate  

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

16 Imre Paul Inginerie mecanică NĂSUI Vasile 12 decembrie 
2014

Contribuţii la creşterea 
performanţelor tehnice ale 
mecanismului de pretensionare a 
centurii de siguranţă cu fixare în 
trei puncte folosită în habitaclul 
automobilelor

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

17 Drăghici Mihai 
Petru Inginerie mecanică BĂLAN Radu Nicolae 17 decembrie 

2014

Contribuții privind modelarea și 
controlul sistemelor mecatronice 
neliniare

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Științe aplicate

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Bozantan Andrei Matematică BERINDE Vasile 30 septembrie 
2014

New implementations of fixed 
point algorithms and applications 
to nonsmooth optimization

POSDRU 
/6/1.5/S/18

2 Melniciuc (Pop) 
Adina 

Matematică BERINDE Vasile 11 iulie 2014 Contribuții la teoria (n, m) –
semiinelelor și n – semigrupurilo

POSDRU 
/6/1.5/S/18



Științe umaniste

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Moldovan Ligia Filologie ACHIM Gheorghe 12 mai 2014
Ipostaze ale puterii politice în 
romanul românesc din perioada 
comunismului

2 Cornea (Băban) 
Antonela

Filologie GLODEANU 
Gheorghe 

11 iulie 2014
Magia spațiului insular în literatura 
română: Eminescu, Macedonski, 
Eliade, Baconsky

3 Vlad (Mureșan)
Ramona Filologie GLODEANU 

Gheorghe 11 iulie 2014 Radu Gyr și literatura spațiului 
carceral

4 Istrăuan Adriana 
Gabriela Filologie GLODEANU 

Gheorghe 
30 octombrie 

2014
Eros și thanatos în opera lui Anton 
Holban

5 Bertici (Corlatean) 
Aniela Ioana Filosofie Prof.dr. Ion Dur 18 decembrie 

2014
Dialog și argumentare în spațiul 
public

6 Ardelean Petru Filosofie VIDAM Teodor 19 decembrie 
2014

Eugène Dupréel despre evoluția 
gândirii etice

7 Dunca Isadora Filosofie DUR Ion 18 decembrie 
2014

Hermeneutica normelor –
constante și reconfigurări

8 Porcar Florian 
Cosmin Filosofie VIDAM Teodor 19 decembrie 

2014
Paradigma comunicativă şi etica 
discursului la Jürgen Habermas



2015
Arhitectură și Urbanism

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Nejur Andrei Arhitectură MATEI Adriana 2 februarie 2015

Arhitectură în digit_all, despre 
transformări ale autorului de 
arhitectură și ale performanței 
arhitecturale în epoca digitală

2 Oprica Alice - Maria Arhitectură MATEI Adriana 16 martie 2015
Marea Neagră. Un narativ 
architectural din antichitate până la 
începutul Războiului Rece

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Szentesi Szende Arhitectură MATEI Adriana 23 martie 2015
Ideologia comunistă a locuirii 
colective. Experimente est-
europene în anii 60

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

4 Balan Teodora Arhitectură MATEI Adriana 30 martie 2015 Efemer versus peren în arhitectură
POSDRU 

/107/1.5/S/78
534

5 Diaconescu Diana 
Raluca Arhitectură MATEI Adriana 31 martie 2015

ARHEOLOGIE URBANA LA IASI. 
STUDIU DE CAZ- CURTEA 
DOMEASCA

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

6 Ionescu Sebastian Arhitectură MATEI Adriana 6 aprilie 2015
Paradigma comunității ecologice și 
noul urbanism. Relația social versus 
simbolic

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Gabor Oana Raluca Arhitectură MATEI Adriana 8 aprilie 2015 Arhitectura ca raspuns la nevoile 
seniorilor

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

8 Gabor Ovidiu 
Lucian Arhitectură MATEI Adriana 8 aprilie 2015 (Re)Conversia patrimoniului 

industrial

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



9 Puscasu Ruxandra Arhitectură MATEI Adriana 14 aprilie 2015 Coregrafii spațiale:mapping
POSDRU 

/107/1.5/S/78
534

10 Costin Alexandru Arhitectură MATEI Adriana 20 aprilie 2015 Contribuții la generarea 
parametrică a sălilor de concert

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

11 Muntean Flaviu 
Cătălin Arhitectură MATEI Adriana 11 mai 2015 Patrimoniul Tării Hațegului. 

Relevare, interpretare, valorizare

12 Vartic Leonard Arhitectură MATEI Adriana 11 mai 2015 Limbajul cartografic, perspectivă și 
prospectivă culturală

13 Moldovan Silivan 
Valentin Arhitectură VAIS Dana 5 iunie 2015

Permise  pentru realizarea 
clădirilor înalte pe teritoriul 
României

14 Horvat Anca 
Simona Arhitectură VAIS Dana 21 septembrie 

2015

Arhitectură, computație și natură: 
Modele din lumea vie și nevie în 
arhitectura computațională

15 Motu Andreea Arhitectură MATEI Adriana
21 septembrie 

2015
Spații de tranziție în arhitectura 
contemporană

16 Pasca Laura Arhitectură MATEI Adriana 21 septembrie 
2015

Branding în arhitectură. Oraș. 
Obiect. Arhitect.

17 Racu Mihai Arhitectură MATEI Adriana 29 septembrie 
2015

Coerența zonelor de dispersie 
urbană din rpmânia Metode de 
analiză



Automatică şi Calculatoare

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Slăvescu Radu 
Răzvan Calculatoare LEŢIA Ioan Alfred 20 februarie 

2015

Modelarea cognitivă a încrederii în 
comportamentul cooperativ al 
agenților

2
Borca-Mureșan  
(căs.Brehar) Raluca 
Didona

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 9 ianuarie 2015
Adaptive Search Space Prunning 
and Multiple Attitude Pedestrian 
Detection Models

3 Negru Mihai
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 9 ianuarie 2015
Image Pre-Processing Solutions for 
Driving Assistance in Adverse 
Weather Conditions

4 Cenan Călin Ovidiu
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 10 ianuarie 2015 Cooperarea agenților inteligenți cu 
raționament probabilist

5 Goron Anca 
Daciana

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

LEŢIA Ioan Alfred 16 ianuarie 2015
A trade-off between compliance 
and flexibiliti in the verification of 
business processes

6 Pop Octavian
Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

LEŢIA Ioan Alfred 16 ianuarie 2015
Probleme de Raționare în 
Comunități Bazate pe Web 
Semantic

7 Marginean Anca 
Nicoleta

Știinta 
Calculatoarelor LEŢIA Ioan Alfred 20 februarie 

2015
Interconectarea serviciilor ;I a 
datelor prin ra'ionare pe ontologii

8 Pora Lucian Radu 
(Teodorescu)

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

POTOLEA Rodica 10 iulie 2015
Îmbunătățirea flexibilității și a 
eficienței în limbajele de 
programare: o abordare naturală

9 Pocol Ciprian Știinta 
Calculatoarelor NEDEVSCHI Sergiu 21 septembrie 

2015

Tehnici bazate pe stereo viziune 
pentru detecția obstacolelor în 
cadrul sistemelor de asistare a 
conducerii auto



10 Melenti Cornelia Știinta 
Calculatoarelor LEŢIA Ioan Alfred 25 septembrie 

2015

Evoluția și reprezentarea culorii 
prin ontologii în aplicațiile 
multimedia

11 Jalobeanu Mihai 
Roman

Calculatoare şi 
Tehnologia 
Informației

NEDEVSCHI Sergiu 23 octombrie 
2015

Navigație automată în spații 
interioare utilizând un senzor de 
distanță de cost redus

12 Kovendi Zoltan Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 6 ianuarie 2015 Modelarea, simularea și controlul 

unui proces de separare

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

13 Trușcă Mihail Radu 
Călin Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 

Ioan 13 ianuarie 2015 Contribuții privind monitorizarea 
proceselor în site-urile grid

14 Daian Gheorghe 
Iulian Ingineria sistemelor LEŢIA Tiberiu Ștefan 24 februarie 

2015

Sistem de informare și 
monitorizare pentru traficul 
feroviar

15 Bondici Cristian Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 27 aprilie 2015 Monitorizarea și controlul 

microhidrocentralelor

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070

16 Țicală Marius 
Daniel Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 27 iulie 2015

Strategii de control al 
generatoarelor electrice cu poli 
gheară în funcționare 
independentă

17 Buzdugan Tudor 
Ion Ingineria sistemelor FEŞTILĂ Clement 27 august 2015 Contribuții la dezvoltarea unor 

sisteme inteligente ierarhizate

18 Vegh Laura Ingineria sistemelor MICLEA Liviu 
Cristian

4 septembrie 
2015

Metode criptografice și 
steganografice pentru creșterea 
securității sistemelor cyber-fizice

POSDRU 
/159/1.5/S/13

4378

19 Pop Diana 
(Contraș) Ingineria sistemelor VĂLEAN Honoriu 

Mugurel
4 septembrie 

2015 Ontologii evolutive

20 Stroia Nicoleta Ingineria sistemelor DOBRA Petru 29 septembrie 
2015

Arhitecturi cu cost redus pentru 
sisteme domotice



21 Dulău Lucian ioan Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 

22 octombrie 
2015

Optimizarea generării distribuite în 
sistemele electroenergetice

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

22 Secară Mihai Ingineria sistemelor ABRUDEAN Mihail 
Ioan 

22 octombrie 
2015

Modelarea, simularea și controlul 
procesului de separare a 18O prin 
schimb izotopic în contracurent pe 
coloane cu umplutură

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Construcţii și instalații

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Lișman Dragoș 
Florin Inginerie civilă KOPENETZ Ludovic 

Gheorghe 9 ianuarie 2015 Determinări nedistructive la 
structuri portante pe cabluri

2 Pondichi-Alb 
Claudia

Inginerie civilă KOLLO Gavril 9 ianuarie 2015
Contribuții la calculul podurilor 
alcătuite din grinzi cu secțiune 
compusă

3 Babotă Florin Inginerie civilă MANEA Daniela 
Lucia 16 ianuarie 2015 Soluții privind crețterea eficienței 

energetice a clădirilor

4
Curtean (Roman 
Pintican) Maria 
Nicoleta 

Inginerie civilă POP G. Ioan 16 ianuarie 2015
Reabilitarea structurilor din zidărie 
utilizând diferite sisteme de 
reabilitare

5 Iernuțan Răzvan 
Andrei Inginerie civilă POP G. Ioan 16 ianuarie 2015

Pereți din zidărie de beton celular 
autoclavizat confinați cu beton 
armat dispers

6 Felseghi Raluca -
Andreea Inginerie civilă BADEA Gheorghe 5 februarie 2015

Contribu'ii privind utilizarea pilelor 
de combustibil ]n domeniul caselor 
pasive

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

7 Urian Gabriel 
Mircea Inginerie civilă PĂCURAR Vasile 5 februarie 2015

Structuri în cadre cu secțiune mixtă 
oțel-beton. Studiul comportării 
cadrelor

8 Popescu Adina Inginerie civilă ALEXA Pavel 20 martie 2015
Structuri metalice acționate 
seismic. Rigiditate laterală vs. 
amortizare adăugată

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

9 Moldovan Radu Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 26 martie 2015
Studiul aderenței  și a durabilității 
betonului de înaltă rezistență și 
performanță

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



10 Toader Traian Nicu Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 30 aprilie 2015
Structuri etajate din beton armat 
cu elemente prefabricate ți 
îmbinări semirigide

11 Marusceac 
Vladimir Inginerie civilă KOLLO Gavril 23 mai 2015

Contributii  cu privire la realizarea 
si calculul elementelor din lemn 
lamelat incleiat

12 Balea Ioana Dorina 
(Krucke) Inginerie civilă BÂRSAN George 

Mihail 1 iunie 2015
Strategii de optimizare a 
structurilor metalice bazate pe 
algoritmi genetici

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

13 Pintea Andreea 
Tatiana Inginerie civilă POPA Augustin 6 iunie 2015

Contribuții privind consolidarea 
terenurilor dificile la terasamentele 
de autostradă

14 Șenilă Roland Mihai Inginerie civilă PĂCURAR Vasile 10 iunie 2015

Studiul formării articulațiilor 
plastice în barele disipative lungi 
ale cadrelor cu grinzi compozite 
contravântuite excentric

15 Roman Marius 
Daniel Inginerie civilă BADEA Gheorghe 17 iunie 2015

Contribuții la optimizarea stațiilor 
de epurare a apei prin procesul de 
aerare

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

16 Vonica (Timofte) 
Irina Ioana Inginerie civilă BRUMARU Mariana 26 iunie 2015

Adaptarea structurală a clădirilor 
monumentale la exigențele 
mediului construit accesibil

17 Rus (Lăpuște) Adina 
Victorița Inginerie civilă PETRINA Mircea 7 iulie 2015

Contribuții la optimizarea soluțiilor 
de exploatare a construcțiilor de 
beton armat

18 Megyesi Emanuel Inginerie civilă BADEA Gheorghe 31 iulie 2015

Contribuții privind realizarea și 
utilizarea panourilor 
multifuncționale pentru anvelopa 
clădirilor pasive

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

19 Naghiu George 
Sebastian Inginerie civilă BADEA Gheorghe 31 iulie 2015

Contribuții la producerea 
hidrogenului cu ajutorul sistemelor 
solare concentrate hibride

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534



20 Bredean Lucian 
Andrei Inginerie civilă IOANI Adrian Mircea 7 septembrie 

2015

Mecanisme de rezistenta la colaps 
progresive lae structurilor in cadre 
din beton armat

21 Moldovan Teodora 
Simona Inginerie civilă IOANI Adrian Mircea 7 septembrie 

2015

Studii privind efectuarea normelor 
de proiectare sismica asupra 
vulnerabilitatii la colaps progresiv a 
structurilor in cadre din beton 
armat

22 Lupan Lidia Maria Inginerie civilă MANEA Daniela 
Lucia 

11 septembrie 
2015

Contributii privind proiectarea 
eficienta energetic a inchiderilor cu 
structura metalica la cladirile civile

23 Ciont Nicolae Inginerie civilă ILIESCU Mihai 24 septembrie 
2015

Contribuții la realizarea unui sistem 
de monitorizare a drumurilor

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

24 Toadere  Filomela-
Roxana (Savoiu) Inginerie civilă ILIESCU Mihai 24 septembrie 

2015
Contribuții la realizarea unor 
drumuri mai sigure

25 Iacob Giorgiana 
(Corsiuc) Inginerie civilă BADEA Gheorghe 25 septembrie 

2015

Contribuții privind utilizarea 
energiilor regenerabile în localități 
rurale

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

26 Horon Lazăr Stefan Inginerie civilă ILIESCU Mihai 25 septembrie 
2015

Studii privind optimizarea calculului 
automat la lucrările de drumuri

27 Pop Nicolaie Inginerie civilă ILIESCU Mihai 25 septembrie 
2015

Structuri rutiere la rece, armate 
dispers cu fibre sintetice din sticlă 
și poliesteri

28 Sandor Gabor 
Almos Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 28 septembrie 

2015
Optimizarea calculului grinzilor 
precomprimate

29 Durgheu Anca Inginerie civilă SZABO Balint Gyorgy 29 septembrie 
2015

Contribuții la teoria reabilitării 
structurilor portante istorice din 
beton armat aferente clădirilor de 
la sfârșitul secolului XIX ănceputul 
secolului XX din Transilvania



30 Cantor Dana Maria 
(Andreș) Inginerie civilă MANEA Daniela 

Lucia 
16 octombrie 

2015

Contribuții privind realizarea unor 
materiale de construcții utilizând 
deșeuri din domeniul agricol

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

31 Herman Cristian 
Alexandru Inginerie civilă KOLLO Gavril 16 octombrie 

2015

Contribuții la îmbunătățirea 
condițiilor de siguranță și confort 
pe liniile ferate urbane

32 Riyadh Salha Inginerie civilă MIRCEA Călin 
Grigore Radu

22 octombrie 
2015

Contribuții inginerești la o 
dezvoltare urbană fără petrol în 
viitor

33 Soimosan Teodora 
(Tulici) Inginerie civilă BADEA Gheorghe 12 noiembrie 

2015

Contribuții privind optimizarea 
sistemelor de încălzire aferente 
localităților urbane

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Dărăban Ștefan 
Romulus

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius 19 ianuarie 2015 Boosting energy harvesting from 

renewable energy sources

2 Fitigau Ioan Florin Inginerie electronică 
şi telecomunicații

TODEREAN Gavril 27 martie 2015 Optimizări în dirijarea pachetelor în 
rețele de calculatoare

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Oros Ana Maria Inginerie electronică 
şi telecomunicații ŢOPA Marina Dana 27 martie 2015

Robustness optimization methods 
for microelectronic products in 
their applicative environment

4 Farcas Adrian Calin Inginerie electronică 
şi telecomunicații ŢOPA Marina Dana 24 septembrie 

2015
Contribuții la îmbunătățirea 
acusticii spațiilor închise

5 Kovacs Istvan Inginerie electronică 
şi telecomunicații ŢOPA Marina Dana 24 septembrie 

2015

Contributions to the analysis, 
design and silicon implementation 
of analog integrated circuits

6 Moisă Claudia 
(Faragó)

Inginerie electronică 
şi telecomunicații HINTEA Sorin Adrian 7 noiembrie 

2015

Contribuții la proiectarea unor 
circuite și sisteme integrate 
folosind tehnici de inteligență 
computațională

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

7 Orha Ioan Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PETREUŞ Dorin 
Marius

14 decembrie 
2015

Sisteme pentru recunoașterea 
activităților umane și monitorizarea 
unor parametri fiziologici

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

8
Pastrav Andra 
Elena Iulia

Inginerie electronică 
şi telecomunicații

PALADE Tudor 
Palade

18 decembrie 
2015

Contribuții privind analiza 
performanțelor sistemelor 
satelitare integrate

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Ingineria Materialelor şi a Mediului

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Batin Gabriel Ingineria materialelor VIDA – SIMITI Ioan 15 ianuarie 2015
Cercetări asupra unor materiale 
compozite cu gradient funcțional 
pentru aplicații endoosoase

2 Boboia Stanca Ingineria materialelor ARDELEAN Ioan 23 ianuarie 2015
Sinterizarea și caracterizarea unor 
noi compozide fluide cu aplicații în 
stomatologie

3 Pop Alexandra 
Daniela Ingineria materialelor ARDELEAN Ioan 23 ianuarie 2015

Studiul hidratării unor materiale pe 
bază de ciment prin relaxometrie 
de rezonanșă magnetică nucleară

4 Simioană Laura 
Iulia Ingineria materialelor POPESCU Violeta 13 februarie 

2015

Cercetări privind comportamentul 
în vitro a nanocompozitelor 
utilizate în stomatologie

5 Bolfă (Salanțiu) 
Ana-Maria Ingineria materialelor POPA Cătălin Ovidiu 20 martie 2015

cercetări asupra depunerii de 
straturi bioactive pe suprafața 
titanului poros

6 Rus Vasile Ingineria materialelor NISTOR Liviu 28 aprilie 2015
Cercetări privind pasivarea 
armăturilor zincate termic folosind 
substanțe nepoluante

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Ureche (Potra) 
Florina Liliana Ingineria materialelor SOPORAN Vasile 

Filip 28 aprilie 2015

Cercetări privind optimizarea 
parametrilor modelării procesului 
tehnologic de prelucrare a 
materialelor prin eroziune electrică 

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070

8 Gherasim Gabriel Ingineria materialelor VIDA SIMITI Ioan
30 septembrie 

2015
Spume sinterizate din materiale 
metalice ușoare

9 Coste Andreea 
(Bînă) Ingineria mediului MICLE Valer 31 august 2015

Studii şi cercetări privind utilizarea 
îngrășământului organic în 
bioremedierea solului contaminat 



cu hidrocarburi petroliere

10 Popovici Alina-
Maria (Fodor) Ingineria mediului PICĂ Elena Maria 28 septembrie 

2015
Studii si cercetari privind impactul 
zgomotului asupra ariiloe protejate

11 Mureșan Mircea 
Vlad Ingineria mediului PICĂ Elena Maria 12 octombrie 

2015

Studii și cercetări privind soluții de 
optimizare a costurilor de 
exploatare ți investiție pentru
stațiile de epurare

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

12 Jașcău Dan Vlad Ingineria mediului PICĂ Elena Maria 15 octombrie 
2015

Studii și cercetări asupra 
eficientizării procesului de evaluare 
a factorilor de mediu afectați de 
activitatea depozitelor de deșeuri 
municipale neconforme

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

13 Sălcudean Maria 
Claudia (Otgon) Ingineria mediului RUSU Tiberiu 16 octombrie 

2015

Studii și cercetări privind 
procesarea deșeurilor rezultate din 
extracția gazului metan

14 Pop Alin Lenuț Ingineria mediului PICĂ Elena Maria 12 noiembrie 
2015

Contribuții asupra analizei 
convergențelor trhnico-juridice la 
nivelul gestiunii dețeurilor 
municipale din perspectiva 
economiei circulare

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Inginerie Electrică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Mateș Gheorghe Inginerie electrică MUNTEANU Călin 15 ianuarie 2015

Pachet software de analiză și 
supresie a interferențelor 
electromagnetice între rețelele 
electrice și conducte metalice 
subterane

2 Ciurea Stelian Inginerie electrică TRIFA Viorel 10 februarie 
2015

Aplicații ale algoritmilor imperialist 
-competitivi in determinarea

3 Marginean Calin Inginerie electrică TRIFA Viorel 26 septembrie 
2015

Cercetări privind utilizarea 
motoarelor electrice reluctante in 
sisteme de acționare pentru 
transportul electric individual

4 Badila Laurentiu 
Florin Inginerie electrică MUNTEANU Radu 

Ioan 
30 septembrie 

2015

Cercetări privind utilizarea
senzorilor optici matriciali în 
controlul dimensional

5 Berinde Ioan Inginerie electrică BĂLAN Horia Cornel 6 noiembrie 
2015

Cercetări privind integrarea 
centralelor electrice eoliene în 
rețele de medie tensiune

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

6 Damian Claudiu Inginerie electrică TÎRNOVAN Radu 
Adrian 

6 noiembrie 
2015

Contribuții privind implementarea 
unui sistem scada în rețelele 
electrice de distribuție

7 Oros Teodora Inginerie electrică VĂDAN Ioan 7 noiembrie 
2015

Cercetări privind generatoarele 
liniar oscilante pentru motoare 
stirling cu pistoane libere utilizate 
în sisteme de micro-cogenerare

POSDRU 
/159/1.5/S/13

4378

8 Radu Razvan 
Andrei Inginerie electrică MICU Dan Doru 18 decembrie 

2015

Optimizarea protecției maximale 
de curent în funcție de curentul de 
magnetizare al grupurilor de 
transformatoare de distribuție de 

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



medie/joasă tensiune



Inginerie industrială și management

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Serbu Calin Inginerie industrială OPRUŢA Dan 21 martie 2015

Cercetăriprivind evaluarea cauzelor 
de producere a accidentelor rutiere 
cu pietoni folosind metode 
matematice de luare a deciziilor

2 Kozuc Andrei Inginerie industrială BERCE Petru 27 martie 2015

Cercetări privind extinderea 
posibilităâilor tehnologice ale 
mașinilor unelte cu 3 axe 
comandate numeric

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Morar Tudor 
Eugen Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 7 aprilie 2015

Studii și cercetări privind creșterea 
calității produselor tubulare 
fabricate prin hidroformare

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070

4 Miron Alin Vasile Inginerie industrială BÂLC Nicolae 
Octavian 22 aprilie 2015

Cercetări privind dezvoltarea 
procesului de tăiere cu jet de apă 
pentru prelucrarea materialelor 
compozite

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070

5 Micaciu Alexandru Inginerie industrială VUȘCAN Gheorghe 
Ioan 24 aprilie 2015

Contribuții și cercetări cu privire la 
realizarea echipamentelor de 
ascuțit scule cu suprafețe elicoidale

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

6 Ferenți Iosif Inginerie industrială OPRUŢA Dan 30 aprilie 2015

Cercetări privind injecția de 
carburant la M.A.S în vederea 
optimizării performanțelor 
dinamice și economice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

7 Pleșa Ioan Inginerie industrială POPESCU Daniela 29 iulie 2015
Contribuții privind îmbunătățirea 
creativității în procesul concepției 
de produse în designul industrial

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

8 Sopoian Cristina 
Gabriela Inginerie industrială BLEBEA Ioan 13 octombrie 

2015

Contribuții la dezvoltarea 
procesului de proiectare a 
produselor industriale și cercetării 
asupra îmbunătățirii fiabilității 

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



acestora

9 Bogdan Ștefan 
Radu Inginerie industrială MORAR Liviu 16 octombrie 

2015

Impactul managementului
transformării organizaționale 
asupra resursei umane

10 Popa Ioana adela 
(Crăciun) Inginerie industrială TUDOSE Lucian 

Mircea
20 octombrie 

2015
Aesthetic shape optimization in 
industrial engineering

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

11 Moldan Dorin Ioan Inginerie industrială BERCE Petru 23 octombrie 
2015

Studii și cercetări privind noi 
materiale utilizate în construcția 
echipamentelor pentru situații de 
urgență

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

12 Achimaș Sorin Inginerie industrială BORZAN Marian 23 octombrie 
2015

Studii și cercetări privind influența 
geometriei placuței așchietoare 
asupra calității pieselor prelucrate 
prin așchiere

POSDRU 
/159/1.5/S/13

4378

13 Mocean Florin Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 23 octombrie 
2015

Studii și cercetări privind 
reabilitarea rețelelor edilitare de 
transport ape uzate prin cămășuire 
cu materiale compozite

POSDRU 
/159/1.5/S/13

4378

14 Cosma Sorin 
Cosmin Inginerie industrială BÂLC Nicolae 

Octavian
23 octombrie 

2015

Cercetări privind îmbunătățirea 
fabricației implanturilor medicale 
din titan, prin topire selectivă cu 
laser

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070

15 Beldean Călin Lică Inginerie industrială VUȘCAN Gheorghe 
Ioan

23 octombrie 
2015

Modelarea structurilor cinematice 
generalizate ale echipamentelor 
CNC în vederea generării 
programelor de prelucrare cu 
compensarea erorilor

16 Comes Radu Inginerie industrială POPESCU Daniela 6 noiembrie 
2015

Contribuții privind reconstituirea, 
vizualizarea și interacțiunea în 
mediul virtual cu artefacte istorice 
aferente patrimoniului cultural

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



17 Badiu Ionut Inginerie industrială POPESCU Daniela 4 decembrie 
2015

Contribuții privind dezvoltarea de 
noi tehnici și instrumente pentru 
reconstituirea virtuală a vaselor 
ceramice de patrimoniu

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

18 Buna Zsolt Levente Inginerie industrială POPESCU Daniela 4 decembrie 
2015

Cercetări și contribuții privind 
metodologiile de digitizare și 
validare a patrimoniului cultural în 
reprezentare virtuală

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

19 Kicsi Vasile Inginerie industrială ACHIMAŞ Gheorghe 9 decembrie 
2015

Studii și cercetări privind 
lubrefierea cavităților matrițelor 
destinate injecției pieselor din 
aluminiu

20 Sfarlea Ioana 
Carmen Inginerie industrială OPRUŢA Dan 11 decembrie 

2015

Cercetări privind optimizarea 
construcției geometrice a 
rezistențelor hidraulice cu sertar 
cilindric și bucșă

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

21 Rusu Paul Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 28 ianuarie 2015 Management orientat spre 

acționări

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

22 Berende Ancuta Inginerie și 
management CÂNDEA Dan 20 martie 2015

Influențe ale modelelor 
organizatorice și culturii sașilor din 
breslele meșteșugărești 
mediaevale asupra dezvoltării 
economice și spiritului 
antreprenorial ardelenesc 

23 Burz Gheorghe Inginerie și 
management

MARIAN Liviu 
Onoriu 15 iunie 2015

Cercetări privind metodele 
avansate de inovare, cu aplicații în 
regiunea Centru din România

24 Oltean Marius Inginerie și 
management BACALI Laura 15 septembrie 

2015

Cercetări privind importanța 
managementului structurilor 
sportive din România

25 Suciu Haiduc Nadia 
(căs.Barkoczi) 

Inginerie și 
management BACALI Laura 22 octombrie 

2015

Managementul învățământului 
preuniversitar tehnic. 
Managementul resurselor umane

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



26 Ugran Angela 
(Blaga)

Inginerie și 
management ABRUDAN Ioan 24 octombrie 

2015

Managementul învățământului 
preuniversitar tehnic. 
Managementul resurselor umane

27 Moldovan Alina Inginerie și 
management BACALI Laura 6 noiembrie 

2015

Cercetări privind implicațiile 
psihologiei în marketingul 
mileniului iii

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

28 Niciporuc Tudor Inginerie și 
management BACALI Laura 6 noiembrie 

2015

Contribuții privind îmbunătățirea 
mixului de marketing în mediul 
online

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

29 Apostol Calin 
Ionica

Inginerie și 
management BACALI Laura 11 noiembrie 

2015
Cercetari privind stadiul actual al 
marketingului cultural

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

30 Cozma Rodica 
Maria (Bogza)

Inginerie și 
management BACALI Laura 11 noiembrie 

2015

Managementul riscurilor bancare 
utilizand instrumente de business 
intelligence

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

31 Murar Mircea Inginerie și 
management BRAD Stelian 23 noiembrie 

2015

Intelligent Information 
Management in Rapid Adaptive 
Robotic Systems using 
Reconfigurable Control Units with 
Plug-and-produce Capability

POSDRU 
/159/1.5/S/13

7070



Inginerie mecanică și mecatronică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Lehene Tiberiu 
Romi Inginerie mecanică BEJAN Mircea 21 ianuarie 2015

Cercetări privind îmbunătățirea 
caracteristicilor mecanice ale 
pieselor turnate din aliaje de 
aluminiu

2 Galdau Bogdan Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 3 aprilie 2015
Cercetări privind dezvoltarea unui 
robot paralel modular destinat 
tratamentului de brahiterapie

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

3 Tot Alin Cosmin Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 24 august 2015

Studii și cercetări asupra 
poluantului sonor produs de surse 
liniare, cu diminuarea acestora prin 
folosirea materialelor 
fonoabsorbante

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

4 Bonțiu (Pop) Alina 
Bianca Inginerie mecanică LOBONȚIU Mircea 30 octombrie 

2015

Calitatea suprafețelor la așchierea 
aliajelor de aluminiu cu freze 
cilindro-frontale

POSDRU 
/6/1.5/S/18

5 Covaciu Florin 
Alexandru Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 13 noiembrie 

2015

Simularea, comanda ți acționarea 
roboților paraleli pentru 
brahiterapie

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

6 Chiorean Radu Inginerie mecanică HĂRDĂU Mihail 21 noiembrie 
2015

Studiul prin metode optice al 
comportamentului termo-mecanic 
al microstructurilor

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

7 Rotaru Nicolae -
Florin Inginerie mecanică VAIDA Liviu Ioan 11 decembrie 

2015

Cercetări și contribuții în diagnoza 
cutiilor de viteze mecano-
hidraulice ce echipează 
automobilele

POSDRU 
/159/1.5/S/13

4378



Științe umaniste

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele

Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei

Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Costea (Dorle) 
Maria Alina Filologie ACHIM Gheorghe 27 martie 2015 Intelectualul român interbelic și 

tentația ideologiei de dreapta

2 Scopet (Piscoran) 
Nastaca Filologie ACHIM Gheorghe 20 noiembrie 

2015 Ion Băieșu. Studiu monografic

3
Cândea Dana 
Monica Filologie 

GLODEANU 
Gheorghe 

18 septembrie 
2015

Ipostaze ale feminității în jurnalul 
intim românesc

4 Cîmpean Daniela Filosofie VIDAM Teodor 12 aprilie 2015 Fundamentele gândirii filosofice și 
juridice la Eugeniu Sperantia

5 Suciu Mihaela 
Laura Filosofie VIDAM Teodor 12 aprilie 2015 Problematica etică în viziunea 

filosofică a lui Bertrand Russel

6 Petran Iuliana 
Cristina Filosofie VIDAM Teodor 12 noiembrie 

2015
Intuiția – metodă de cunoaștere în 
gândirea lui Henri Bergson

7 Chira Victor Ioan Filosofie DUNCA Petru 24 septembrie 
2015

Fenomenologia puterii lui Michel 
Foucault

8 Leonte Ana 
Daniela Filosofie DUNCA Petru 24 septembrie 

2015
Coordonate ale filosofiei politice la 
Noam Chomsky



9 Artiomov Ecaterina Filosofie DUNCA Petru 25 septembrie 
2015

Conceptualizări filosofice ale 
totalitarismului ca fenomen social-
politic

10 Mureșan Cornel Filosofie DUNCA Petru 25 septembrie 
2015

Fundamentele filosofice ale 
autorității politice



2016
Automatică şi Calculatoare

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 

conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Oprișa Ciprian
Calculatoare și 
tehnologia 
informației

SEBESTYEN PAL 
Gheorghe 7 iunie 2016

Machine learning techniques for 
the analysis and detection of 
malicious software

2 Rodilă Diana 
Denisa

Calculatoare și 
tehnologia 
informației

GORGAN Dorian 7 iunie 2016

Efficient development and 
execution of environmental 
applications on high performance 
parallel and distributed computing 
infrastructures



Construcţii și instalații

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Chirițescu Magellan Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 15 aprilie 2016

Utilizarea precomprimarii la 
elemente prefabricate lungi din 
beton solicitate preponderent la 
compresiune cu încovoiere

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

2 Frățilă Emil Inginerie civilă KISS Zoltan Iosif 15 aprilie 2016 Vibrațiile planșeelor supuse 
acțiunilor dinamice

POSDRU 
/107/1.5/S/78

534

3 Feciu Iulia Inginerie civilă BRUMARU Mariana 11 iunie 2016

Studiul performanțelor termice, 
energetice și economice ale 
clădirilor de locuit reabilitate 
termic



Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Brândușoiu Ionuț 
Bogdan

Inginerie electronică 
şi telecomunicații TODEREAN Gavril 15 ianuarie 2016

Metode de predicție a evoluției 
numărului de abonați în industria 
de telecomunicații mobile



Ingineria Materialelor şi a Mediului

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Țărean Cristina Ingineria mediului RUSU Tiberiu 22 aprilie 2016
Studii și cercetări privind strategiile 
și politicile energetice din România 
în contextul dezvoltării durabile



Inginerie Electrică

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Buda Constantin Inginerie electrică MAIER Virgil 15 ianuarie 2016
Managementul rețelelor electrice 
de distribuție în condițiile 
implementării sistemului SCADA

2 Ciupe Adriana Inginerie electrică ROMAN Nicolae 
Marius 17 martie 2016

Contribuiții privind realizarea unui 
sistem de monitorizare și 
prelucrare virtuală a semnalelor 
ECG

3 Simon Dan Ionuț Inginerie electrică ȚOPA Vasile 10 iunie 2016
Reliability improvement of DMOS 
power switches which operate 
under repetitive thermal cycling

4 Dumitrașcu Daniel Inginerie electrică BĂLAN Horia Cornel 28 iunie 2016
Sincrofazorii și aplicațiile lor -
tehnologie de bază pentru o rețea 
inteligentă

5 Varodi Traian Inginerie electrică BĂLAN Horia Cornel 28 iunie 2016
Monitorizarea întrerupătoarelor de 
înaltă tensiune  prin tehnica 
Dynamic Time Warping (DTW)



Inginerie industrială și management

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Tofană Vasile 
Gabriel Inginerie industrială POPA Marcel Sabin 22 ianuarie 2016

Cercetări asupra influenței 
microgeometriei la burghie din 
carburi metalice în procesele de 
așchiere



Inginerie mecanică și mecatronică

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Cocorean Dragoș Inginerie mecanică PÎSLĂ Doina Liana 4 martie 2016 Dezvoltarea de noi roboți paraleli 
pentru brahiterapie

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516

2 Curtean Răzvan Inginerie mecanică LUPEA Iulian 15 aprilie 2016 Contribuții la studiul vibrațiilor 
aleatoare ale automobilelor

3 Cîmpan Marinel Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 16 aprilie 2016
Studii și cercetări de mentenanța 
utilajelor pe platformele de 
exploatare petrolieră

4 Lăpușan Ionela 
Lavinia Inginerie mecanică ARGHIR Mariana 16 aprilie 2016 Studii și cercetări privind poluarea 

fonică în mediul industrial

5 Teleky Bernadette Inginerie mecanică BĂLAN Mugur 
Ciprian 

24 mai 2016

Valorificarea energetică prin 
producție de hidrogen a procesului 
de fermentare anaerobă a 
biomasei

POSDRU 
/159/1.5./S/1

37516



Științe umaniste

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

Domeniul

Numele şi 
prenumele 
conducătorului de 
doctorat

Data susținerii 
tezei

Titlul tezei de doctorat Proiect

1 Marian (Maxim) 
Gina Florentina Filologie GLODEANU 

Gheorghe 22 ianuarie 2016 Panait Istrati și vocația povestirii
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2011


Automatică şi Calculatoare

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Cristian Marian Vicas 

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		22 iulie 2011

		Imbunatatirea valorii diagnostice a examinarilor imagistice medicale prin tehnici de procesare a imaginilor

		 



		2. 

		Ciurte Anca Ramona

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		22 septembrie 2011

		Contribuții la Dezvoltarea de Soluții Generice Bazate pe Optimizare pentru Segmentare și Reconstrucție în Imagistica Medicală

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		3. 

		Oniga Florin

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		22 septembrie 2011

		Percepţia bazată pe stereoviziune a scenelor de trafic

		 



		4. 

		Marton Kinga Ildiko

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		IGNAT Iosif 

		30 septembrie 2011

		Contribuții la generarea și testarea secvențelor de numere aleatoare destinate  aplicațiilor criptografice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		5. 

		Dansoreanu Mihai

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		IGNAT Iosif 

		30 septembrie 2011

		Contribuţii la dezvoltarea metodologiilor şi arhitecturilor în aplicarea reutilizării software în sisteme distribuite

		 



		6. 

		Iancu Bogdan

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		DĂDÂRLAT Vasile Teodor  

		2 noiembrie 2011

		Contribuții la asigurarea calitătți serviciilor și creșterea performanțelor in rețelele de calculatoare

		 



		7. 

		Pop Cristina Ioana

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		6 mai 2011

		Contribuții la teoria sistemelor robuste neliniare cu aplicații la conducerea coloanelor de separări izotopice

		 



		8. 

		Filimon Maria

		Ingineria sistemelor

		VĂLEAN Honoriu Mugurel

		9 septembrie 2011

		Securizarea accesului, interogarea şi sincronizarea bazelor de date distribuite utilizând tehnici de inteligenţă artificială

		 



		9. 

		Man Sergiu Ionuţ

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		17 septembrie 2011

		Cercetări privind prelucrarea semnalului electromiografic utilizat în controlul sistemelor biomecanice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		10. 

		Savu Andreea Raluca

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		17 septembrie 2011

		Cercetări privind realizarea unui sistem de optimizare global pentru instalații industriale

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		11. 

		Mănişor Mihaela Maria

		Ingineria sistemelor

		MICLEA Liviu Cristian

		20 septembrie 2011

		Modelarea matematică și strategii de control pentru procese biologice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		12. 

		Stan Ovidiu Petru

		Ingineria sistemelor

		MICLEA Liviu Cristian

		20 septembrie 2011

		Tehnici pentru asigurarea interoperabilității într-un dosar electronic de sănătate al pacientului

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		13. 

		Bordencea Emilia Daniela

		Ingineria sistemelor

		VĂLEAN Honoriu Mugurel

		21 septembrie 2011

		Reconfigurable and dependablșe monitoring and control systems

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		14. 

		Mois George Dan

		Ingineria sistemelor

		MICLEA Liviu Cristian

		21 septembrie 2011

		Autoîntreținere în sisteme digitale

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		15. 

		Crişan Ruben Dan

		Ingineria sistemelor

		NAȘCU Ioan 

		22 septembrie 2011

		Algoritmi avansați de control automat cu aplicații în automatizarea stațiilor de epurare a apelor uzate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		16. 

		Mureşan Bogdan

		Ingineria sistemelor

		NAȘCU Ioan 

		22 septembrie 2011

		Dezvoltarea unor algoritmi de control neuro adaptiv

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		17. 

		Popa Mircea Ioan

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		22 septembrie 2011

		Dezvoltarea sistemelor de viziune artificială în domeniul roboților mobili

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		18. 

		Majdik Andras Laszlo

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		23 septembrie 2011

		Contributions to simultaneous localization and mapping of mobile robots

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		19. 

		Both Roxana

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		24 septembrie 2011

		Algoritmi evoluați de conducere a unor procese petro-chimice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Santa Maria Magdalena

		Ingineria sistemelor

		LEŢIA Tiberiu Ștefan

		30 septembrie 2011

		Alocarea dinamică a resurselor în controlul traficului feroviar

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		21. 

		Trif (Silvăşan) Iuliana Claudia

		Ingineria sistemelor

		AŞTILEAN Adina Mariana

		30 septembrie 2011

		Tehnici de asistare a procesului de diagnosticare şi tratament în telemedicină

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		22. 

		Herle Sorin

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		14 octombrie 2011

		Cercetari privind dezvoltarea unor algoritmi de control pentru sisteme robot humanoide

		 



		23. 

		Muntean Ionuț

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		22 octombrie 2011

		Modelarea, simularea și controlul proceselor de distilare

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		24. 

		Miron Radu

		Ingineria sistemelor

		LEŢIA Tiberiu Ștefan

		25 octombrie 2011

		Sistem de identificare distribuit a persoanelor pe baza amprentelor digitale

		 



		25. 

		Szoke Istvan

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		29 noiembrie 2011

		Contribuții privind algoritmii de planificare a rutei pentru vehcule autonome

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		26. 

		Bota Silviu

		Știinta Calculatoarelor

		NEDEVSCHI Sergiu 

		21 octombrie 2011

		Motion detection and tracking in 3D images

		 



		27. 

		Mitrea Delia Alexandrina

		Știinta Calculatoarelor

		NEDEVSCHI Sergiu 

		21 octombrie 2011

		Metode bazate pe textură pentru analiza și recunoașterea structurilor anatomice din imagini ultrasonografice

		 





Construcţii și instalații 


		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Toadere Mihaela Teodora

		Inginerie civilă

		CĂTĂRIG Alexandru Teofil

		28 ianuarie 2011

		Reabilitarea structurilor de poduri din beton armat

		 



		2. 

		Damian Alexandru

		Inginerie civilă

		BIA Cornel Traian

		2 februarie 2011

		Contribuţii la studiul efectului de diafragmă al planşeelor

		 



		3. 

		Șoșa Pavel Ioan

		Inginerie civilă

		MĂG/UREANU Cornelia

		24 februarie 2011

		Proprietățile fizico-mecanice ale betoanelor de ultra-înaltă performanță

		 



		4. 

		Bulbuk Martin Ștefan

		Inginerie civilă

		BUCUR Ildiko 

		25 februarie 2011

		Intervenții structurale la clădiri monumentale

		 



		5. 

		Albu Horaţiu Călin

		Inginerie civilă

		POP Florin Radu

		9 septembrie 2011

		Calitatea energiei electrice în instalațiile electrice din clădirile de biouri 

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		6. 

		Szasz Carol

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		9 septembrie 2011

		Analiza variantelor de intervenţie la reabilitarea podurilor cu suprastructura din grinzi de beton precomprimat

		 



		7. 

		Hulpuş Trifan Alexandru

		Inginerie civilă

		POPA Augustin 

		15 septembrie 2011

		Contribuții privind calculul structurilor de susținere a excavațiilor adânci

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		8. 

		Aschilean Dorin

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		15 septembrie 2011

		Influența sistemelor de fundare asupra calității și eficienței construcțiilor

		 



		9. 

		Tibrea Daniela

		Inginerie civilă

		ANDREICA Horia Aurel

		15 septembrie 2011

		Contribuții privind optimizarea conformării acustice a sălilor de audiție publică

		 



		10. 

		Bogdan Teodora

		Inginerie civilă

		PĂCURAR Vasile 

		16 septembrie 2011

		Nomograme pentru calculul stâlpilor cu secțiune mixtă oțel - beton

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		11. 

		Sav Vlăduţ Vasile

		Inginerie civilă

		PĂCURAR Vasile 

		16 septembrie 2011

		Stâlpi cu secțiune mixtă oțel-beton utilizând beton de înaltă rezistență

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		12. 

		Bompa Dan Vasile

		Inginerie civilă

		ONEŢ Traian 

		26 septembrie 2011

		Comportarea conexiunilor stâlp – planșeu dală

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		13. 

		Chira Alexandru

		Inginerie civilă

		POP G. Ioan 

		26 septembrie 2011

		Reabilitarea clădirilor de locuit cu structura de rezistență din panouri mari prefabricate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		14. 

		Darmon Ruxandra Mihaela

		Inginerie civilă

		ANDREICA Horia Aurel

		27 septembrie 2011

		Contribuţii privind protecţia pasivă la acţiunea incendiului a fațadelor clădirilor aflate în exploatare 

		 



		15. 

		Stan Alexandra Denisa

		Inginerie civilă

		PANȚEL Eugen 

		28 septembrie 2011

		Eficiență și eroare în metoda elementelor finite cu aplicații la structuri de rezistență

		 



		16. 

		Dumitrescu Simona Sorina

		Inginerie civilă

		BÂRSAN George Mihail 

		29 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind integrarea în mediu a deșeurilor și posibilităților de utilizare a lor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		17. 

		Corbu Ofelia

		Inginerie civilă

		MĂGUREANU Cornelia

		30 septembrie 2011

		Betoane precomprimate

		 



		18. 

		Opicariu Dana

		Inginerie civilă

		BRUMARU Mariana 

		8 octombrie 2011

		implicarea structurilor în 
conceperea spaţiului arhitectural

		 



		19. 

		Jurco Ancuta Nadia

		Inginerie civilă

		MARUSCIAC Dumitru 

		28 octombrie 2011

		Tehnologii avansate și construcții eficiente pentru realizrea fermelor agrozootehnice moderne

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Hoțupan Anca

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		7 decembrie 2011

		Coontribuții la reconversia  sistemelor de transport a gazelor naturale pe hidrogen

		 



		21. 

		Hulea Radu

		Inginerie civilă

		PETRINA Mircea 

		9 decembrie 2011

		Cercetări privind optimizarea structurilor la stadioane medii și mari

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		22. 

		Prodan Ovidiu

		Inginerie civilă

		ALEXA Pavel 

		9 decembrie 2011

		Reducerea răspunsului seismic al structurilor metalice multietajate spațiale prin protecție pasivă

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676





Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Moldovan Maria Simina

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe

		4 februarie 2011

		Aplicatii ale analizei wavelet B-spline in biometrie

		 



		2. 

		Rus Andrei Bogdan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		DOBROTĂ Virgil Mircea

		25 februarie 2011

		Calitatea serviciilor prin tehnici Cross-Layer pentru viitorul Internet (Quality of Service Through Cross-Layer Techniques for the Future Internet)

		 



		3. 

		Toma Norbert Stefan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		7 iulie 2011

		Contribuţii la evaluarea şi modelarea acusticii încăperilor

		 



		4. 

		Neagu Ana Maria

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PALADE Tudor Palade

		8 iulie 2011

		Contribuţii privind modelarea în spaţiu-timp-frecvenţă a canalelor  MIMO  de bandă largă şi foarte Largă 

		 



		5. 

		Hangan Alina Ionela

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena

		14 iulie 2011

		Metode de îmbunătăţire a conţinutului informaţional prin prelucrarea informaţiei de fază a imaginilor satelitare

		 



		6. 

		Cozma Andrei

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		22 iulie 2011

		Cercetări privind dezvoltarea unui sistem de control programabil cu aplicații în controlul motoarelor electrice

		 



		7. 

		Mureșan Marius Valentin 

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		22 iulie 2011

		Cercetări privind dezvoltarea unor sisteme embedded de monitorizare şi control în electronica auto

		 



		8. 

		Ghiurcău Marius Vasile

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe

		16 septembrie 2011

		Sound Classification in Forensic Scenarios

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		9. 

		Stan Adriana Cornelia

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		GIURGIU Mircea 

		16 septembrie 2011

		Romanian  HMM – based Text-to-Speech Synthesis with Interactive Intonation Optimisation

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		10. 

		Ştef Mihai Petru

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VLAICU Aurel 

		19 septembrie 2011

		Tehnici de control al erorilor în transmisiunile prin cooperare pe canale radio

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		11. 

		Bande Vlad

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		23 septembrie 2011

		Cercetări privind principiile de măsurare a nivelelor de lichid

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		12. 

		Barabas Melinda

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		DOBROTĂ Virgil Mircea

		23 septembrie 2011

		Managementul rutării în viitorul internet

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		13. 

		Boanea Georgeta Lucia

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		DOBROTĂ Virgil Mircea

		23 septembrie 2011

		Îmbunătățirea rutării multicale

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		14. 

		Pop Septimiu

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		23 septembrie 2011

		Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme dedicate pentru măsurători în construcţii

		 



		15. 

		Homănă Ioana

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		27 septembrie 2011

		Anularea ecoului acustic cu ajutorul filtrelor adaptive

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		16. 

		Dornean Irina

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		27 septembrie 2011

		Contributii la proiectarea si implementarea algoritmilor adaptivi folosind procesare
multirata de semnal pe arii logice programabile

		 



		17. 

		Cigan (Farkas) Ioana Iuliana

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		FEŞTILĂ Lelia

		29 septembrie 2011

		Cercetări privind detecția posturilor umane cu accelerometre tri-axiale

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		18. 

		Colda Rebeca Maria

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PALADE Tudor Palade

		29 septembrie 2011

		Contribuții la optimizarea utilizării resurselor radio în sisteme wireless

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		19. 

		Doran Rodica Elena

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		FEŞTILĂ Lelia

		29 septembrie 2011

		Power consumption and lifetime prediction in sensor network devices

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Vermeşan Ioana Irina

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PALADE Tudor Palade

		29 septembrie 2011

		Cercetări asupra îmbunătățirii performanțelor utilizării canalului radio / Research in Improving the Usage Performances of the Radio Channel

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		21. 

		Moldovan Florica Ancuta

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PALADE Tudor Palade

		29 septembrie 2011

		Contribuţii la stabilirea unor algoritmi de transmisie în sisteme MIMO

		 



		22. 

		Oneţ Raul Ciprian

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		30 septembrie 2011

		Circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalului în banda de bază a receptoarelor radio integrate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		23. 

		Pop Florin Claudiu

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VAIDA Mircea Florin

		30 septembrie 2011

		Compunerea și optimizarea serviciilor orientate pe nevoile utilizatorilor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		24. 

		Cadar Dorin Vasile

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PETREUŞ Dorin Marius

		7 octombrie 2011

		Contribuții la sistemele de management al bateriilor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		25. 

		Rusu Adina Ramona

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PETREUŞ Dorin Marius

		7 octombrie 2011

		Contribuții la metodele de transfer maxim de putere în sistemele fotovoltaice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		26. 

		Iozan Lucian

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe

		10 octombrie 2011

		Cercetări privind localizarea persoanelor și a obiectelor cu ajutorul senzorilor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		27. 

		Suteu (căs.Cășlaru) Mihaela

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VLAICU Aurel 

		14 octombrie 2011

		Contribuții la restaurarea, corecția și îmbunătățirea imaginilor și secvențelor video

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		28. 

		Mureșan Nicolae Valerian Ioan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VLAICU Aurel 

		15 octombrie 2011

		Proiectarea, implementarea și monitorizarea rețelelor de control a parametrilor clădirilor inteligente

		 



		29. 

		Ludușan Cosmin

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena

		28 noiembrie 2011

		De la restaurare la îmbunătățire de imagini: fuziune de imagini cu eliminare concomitenta de zgomot folosind Ecuații cu Derivate Parțiale

		 



		30. 

		Fizeșan Raul

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		9 decembrie 2011

		Analiza integrității alimentării pe plachetele electronice cu circuit imprimat

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		31. 

		Tăut Adrian

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		9 decembrie 2011

		Modelarea convertoarelor în comutație

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		32. 

		Moldovan (căs.Veja) Cornelia Flavia

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VAIDA Mircea Florin

		16 decembrie 2011

		Managementul colaborativ al resurselor digitale prin Semantic MediaWiki

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		33. 

		Petrean Liviu

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		TODEREAN Gavril 

		20 decembrie 2011

		Securitatea aplicaţiilor de calculator –
Contribuţii la protecţia fişierelor executabile

		 





Ingineria Materialelor şi a Mediului

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Voicu (căs. Hegyi) Andreea Cristina 

		Ingineria materialelor

		JUMATE Nicolaie 

		22 iunie 2011

		Studiul coroziunii în beton a armăturii zincată termic

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		2. 

		Claudiu Robert Bumbuc

		Ingineria materialelor

		JUMATE Nicolaie 

		22 iunie 2011

		Cercetări experimentale privind codepunerea aliajelor Zinc-Nichel şi caracterizarea lor

		 



		3. 

		Gabor Mihai

		Ingineria materialelor

		PETRIŞOR Traian 

		12 iulie 2011

		Spintronica cu materiale alternative: aliaje Heusler si oxizi magnetici diluati

		 



		4. 

		Conţ Liana Gabriela

		Ingineria materialelor

		POPA Cătălin Ovidiu

		22 septembrie 2011

		Cercetări privind dezvoltarea unor structuri de susținere celulară

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		5. 

		Gligor Ionuţ Lucian

		Ingineria materialelor

		POPA Cătălin Ovidiu

		22 septembrie 2011

		Cercetări asupra unor biomateriale cu baza titan pentru implanturi endoosoase

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		6. 

		Moş Ramona Bianca

		Ingineria materialelor

		CIONTEA Lelia Maria

		22 septembrie 2011

		Filme oxidice epitaxiale multifuncționale utlizate la fabricarea benzilor supraconductoare de generația a II-a

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		7. 

		Berar (Sur) Ioana Monica

		Ingineria materialelor

		MICLE Valer 

		23 septembrie 2011

		Cecetări privind extracția metaleklor grele prin biolixiviere in situ din solurile poluate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		8. 

		Cociorhan Camelia Simona

		Ingineria materialelor

		MICLE Valer 

		23 septembrie 2011

		Contribuții la optimizarea procesului de extracție a metalelor grele prin biolixiviere ex situ din solurile poluate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		9. 

		Keri Agnes Alexandra

		Ingineria materialelor

		RUSU Tiberiu 

		23 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind utilizarea tufurilor vulcanice zeolitice la reținerea unor ioni metalici prin procese de schimb ionic

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		10. 

		Năsui Mircea

		Ingineria materialelor

		CIONTEA Lelia Maria

		23 septembrie 2011

		Filme epitaxiale obținute prin metode chimice utilizate în arhitecturi supraconductoare p bază de Yba2Cu3O7-x

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		11. 

		Bruj Emil

		Ingineria materialelor

		VIDA – SIMITI Ioan 

		24 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea spumelor metalice prin sinterizarea pulberilor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		12. 

		Moldovan Valentin

		Ingineria materialelor

		VIDA – SIMITI Ioan 

		24 septembrie 2011

		Cercetări privind obținerea materialelor cu gradient structural prin sedimentarea pulberilor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		13. 

		Nemeş Dorel Ştefan

		Ingineria materialelor

		JUMATE Nicolaie 

		24 septembrie 2011

		Cercetări privind obținerea membranelor prin anodizare cu aplicații în micro și nanotehnologie

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		14. 

		Borla Maria

		Ingineria materialelor

		ZIRBO Gheorghe 

		27 septembrie 2011

		Studii și cercetări referitoare la regenerarea termică a nisipului din deșeurile de amestecuri de formare cu lianți organici

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		15. 

		Nechifor Ruben Emanuel

		Ingineria materialelor

		ARDELEAN Ioan 

		27 septembrie 2011

		Studii de rezonanță magnmetică nucleară asupra dinamicii moleculelor confinate în micro-capsule polimerice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		16. 

		Stoica Octavian Grigore

		Ingineria materialelor

		MICLE Valer 

		27 septembrie 2011

		Cercetări asupra realizării unui senzor metalic de pH și monitorizarii parametrilor  procesului de bioremediere a solurilor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		17. 

		Chiper Amalia Mihaela

		Ingineria materialelor

		SOPORAN Vasile Filip

		28 septembrie 2011

		Cercetări privind valorificarea deșeurilor din lemn în obținerea materialelor de tip compozit

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		18. 

		Rus Andreea Ramona

		Ingineria materialelor

		SOPORAN Vasile Filip

		28 septembrie 2011

		Cercetări privind utilizarea deșeurilor provenite din procesarea produselor agricole în obținerea materialelor de tip compozite

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		19. 

		Sabău (Chelaru) Julieta Daniela

		Ingineria materialelor

		SOPORAN Vasile Filip

		28 septembrie 2011

		Contribuții la studiul degradării și conservării bronzurilor turnate din operele de artă

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Petrisor Traian

		Ingineria materialelor

		CHICINAŞ Ionel 

		7 octombrie 2011

		Structuri magnetice modulabile pentru ancorarea magnetică a vortexurilor în supraconductorii de temperatură înaltă

		POSDRU/159/1.5./S/137516



		21. 

		Gabor Timea

		Ingineria materialelor

		RUSU Tiberiu 

		7 octombrie 2011

		Studii și cercetări privind tehnologia și materialele utilizate la recuperarea căldurii din apele uzate orășenești

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		22. 

		Melenti Ioana Laura

		Ingineria materialelor

		RUSU Tiberiu 

		7 octombrie 2011

		Studii și cercetări privind conținutul, distribuția și recuperarea unor metale grele din iazurile de decantare și evaluarea riscurilor tehnologice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		23. 

		Bulea Caius Casiu

		Știința și ingineria materialelor

		JUMATE Nicolaie 

		12 aprilie 2011

		Cercetări privind comportarea la coroziune a acoperirilor compozite metal-nanoparticule 

		 



		24. 

		Riți-Mihoc Narcis Emil

		Știința și ingineria materialelor

		RUSU Tiberiu 

		12 aprilie 2011

		Studii si cercetări privind procesarea termică în câmp de microunde a nămolurilor de la stațiile de epurare

		 



		25. 

		Traian Florin Marinca

		Știința și ingineria materialelor

		CHICINAŞ Ionel 

		17 iunie 2011

		Materiale nanocompozite magnetice moi obţinute prin aliere/măcinare mecanică

		 





Inginerie Electrică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Lucian Marian Man                                                               

		Inginerie electrică

		SIMION Emil 

		2 iunie 2011

		Cercetări privind studiul fenomenelor termice nestaţionare în instalaţii electrice

		 



		2. 

		Nicula Claudia Cosmina

		Inginerie electrică

		BIRO Karoly Agoston

		20 iunie 2011

		Studiul coroziunii în beton a armăturii zincată termic

		 



		3. 

		Stroe Mihai

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		22 iulie 2011

		Cercetări privind monitorizarea parametrilor de mediu din zona rezervației ecologice Delta Dunării

		 



		4. 

		Cismaşiu Dorin Ioan 

		Inginerie electrică

		MICU Ovidiu Dan 

		30 august 2011

		Cercetări privind conversia c.a.-c.c. cu factor de putere ridicat

		 



		5. 

		Surducan Vasile

		Inginerie electrică

		CIUPA Radu Vasile

		14 septembrie 2011

		Cercetări privind tehnici de generare a radiaţiei de microunde cu aplicaţii în aparatura medicală şi de laborator

		 



		6. 

		Budu Sorin

		Inginerie electrică

		MORAR Roman 

		18 septembrie 2011

		Contribuţii privind creşterea concentraţiei ozonului generat în  ozonatoarele electrice de laborator şi a eficienţei neutralizării micropoluanţilor conţinuţi în apele uzate

		 



		7. 

		Bindiu Radu

		Inginerie electrică

		CHINDRIŞ Mircea Dorin

		20 septembrie 2011

		Prognoza pe termen scurt a consumului de energie electrică

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		8. 

		Gecan Călin Octavian

		Inginerie electrică

		CHINDRIŞ Mircea Dorin

		20 septembrie 2011

		Alimentarea la tensiune continuă a receptoarelor și consumatorilor de energie electrică

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		9. 

		Pop Gabriel Vasile

		Inginerie electrică

		CHINDRIŞ Mircea Dorin

		20 septembrie 2011

		Impactul reducerii calității energiei electrice asupra pierderilor de putere în sisteme electroenergetice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		10. 

		Cristian Dragos Dumitru 

		Inginerie electrică

		CHINDRIŞ Mircea Dorin

		26 septembrie 2011

		Managementul unui sistem de producere si consum a energiei electrice din surse regenerabile

		 



		11. 

		Beleiu Horia Gheorghe

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		29 septembrie 2011

		Implicații tehnice și economice ale noncalității energiei electrice la consumatori

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		12. 

		Leach (căs.Cozorici) Florina Dorina

		Inginerie electrică

		VĂDAN Ioan 

		29 septembrie 2011

		Cercetări privind dezvoltarea de centrale electrice hibride hidro-eoliene

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		13. 

		Moldovan Horaţiu Augustin

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		29 septembrie 2011

		Monitorizarea în timp cvasi-real a unui transformator de putere

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		14. 

		Mureşan Paul Dan

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		29 septembrie 2011

		Eficientizarea bilanțurilor electroenergetice în sisteme de distribuție

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		15. 

		Magyari Karola

		Inginerie electrică

		RĂDULESCU Mircea 

		30 septembrie 2011

		Contribuții la optimizarea mașinilor sincrone cu magneți permanenți pentru aplicații de tracțiune electrică

		 



		16. 

		Fita Daniel

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		7 octombrie 2011

		Aspecte ale retehnologizăii și optimizării spațiilorelectrice

		 



		17. 

		Gergely Ștefan

		Inginerie electrică

		CIUPA Radu Vasile

		7 octombrie 2011

		Cercetarea si realizarea unui echipament electronic medical, cu utilizare in cardiologie

		 



		18. 

		Ilea Dan

		Inginerie electrică

		RĂDULESCU Mircea 

		25 octombrie 2011

		Optimizarea proiectării și controlul motorului cu reluctanță variabilă și autocomutație electronică pentru aplicații de tracșiune electrică ușoară

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		19. 

		Irimie Dan

		Inginerie electrică

		RĂDULESCU Mircea 

		25 octombrie 2011

		Analiza pierderilor electrice și magnetice din motorul de inducție de mică putere în scopul eficientizării lui energetice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Balogh Pal

		Inginerie electrică

		MARSCHALKO Richard Emilian

		17 noiembrie 2011

		Studii și cercetări privind condiționarea reșelei publice de curent alternativ prin corectare complexă a factorului de putere

		 



		21. 

		Muji Marius Stefan

		Inginerie electrică

		CIUPA Radu Vasile

		29 noiembrie 2011

		Contribuții la dezvoltarea sistemelor informaționale cu baze de date

		 



		22. 

		Preda Nicolae Ștefan

		Inginerie electrică

		IMECS Maria 

		19 decembrie 2011

		Optimizarea și implementarea controlului vectorial cu dublă orientare după câmp al mașinii de inducție cu rotor în colivie

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		23. 

		Păunescu Dan

		Inginerie electrică

		IANCU Vasile 

		21 decembrie 2011

		Studiul teoretic și experimental al generatorului sincron cu flux axial și magneți permanenți cu aplicații la microcentrale eoliene

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676





Inginerie industrială și management

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Piciu Radu

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		26 martie 2011

		Studii şi cercetări privind managementul sistemelor prestatoare de servicii în domeniul sanitar

		 



		2. 

		Waedt Horst

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		7 aprilie 2011

		Cercetari privind imbunatatirea calitatii unui sistem Röntgen din Romania prin aplicarea metodei Transformation Design pentru incadrarea in prevederile directivelor UE

		 



		3. 

		Nicușor Iosif Ursa

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		16 aprilie 2011

		Contribuții la calculul și construcția structurii mecanice a roboților industriali seriali utilizați la fabricarea radiatoarelor

		 



		4. 

		Constantin Popescu

		Inginerie industrială

		IANCĂU Horaţiu 

		26 mai 2011

		Cercetări privind comportarea mecanică la temperaturi scăzute a materialelor compozite polimerice

		 



		5. 

		Conțiu Glad

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		26 mai 2011

		Studii și cercetări privind procesul de eroziune electrică folosind problema la limită cu frontieră liberă (problema de tip Stefan

		 



		6. 

		Gheorghe Onețiu

		Inginerie industrială

		IANCĂU Horaţiu 

		26 mai 2011

		Contribuţii privind îmbunătăţirea calităţii pieselor fabricate în procesul de injecţie a materialelor plastice 

		 



		7. 

		Adrian Trif

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		31 mai 2011

		Contribuţii privind precizia roboţilor industriali

		 



		8. 

		Dragoș Marian

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		26 iunie 2011

		Sisteme Informatice pentru Planificarea Agregată

		 



		9. 

		Rus Diana

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		1 iulie 2011

		Studii privind diminuarea impactului poluanţilor asupra mediului în jurul căilor rutiere cu trafic intens, cu aplicabilitate la dezvoltarea de autostrăzi în românia

		 



		10. 

		Almasan Voichita

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		22 iulie 2011

		Folosirea de tehnici scalabile, peer-to-peer, pentru cresterea disponibilitatii serviciului oferit de retelele SIP

		 



		11. 

		Badea Dorel

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		12 august 2011

		Studii si cercetări privind managementul sistemelor logistice complexe cu aplicații pentru organizația militară

		 



		12. 

		Horatiu Dumitras

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		18 august 2011

		Studii şi cercetări privind managementul sistemelor Multi-Level Marketing

		 



		13. 

		Filip Daniel

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		18 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind managementul producției de serie mică și unicate

		 



		14. 

		Curta Răzvan Traian

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		26 septembrie 2011

		Cercetări privind extinderea posibilităților de prelucrare a formelor complexe pe centre de strunjire CNC

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		15. 

		Luca Alina Ioana

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		26 septembrie 2011

		Cercetări privind turnarea sub vid a  pieselor complexe din aluminiu

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		16. 

		Popan Ioan Alexandru

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		26 septembrie 2011

		Cercetări privind fabricația rapidă prin tăiere și frezare cu jet de apă

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		17. 

		Radu Sever Adrian

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		26 septembrie 2011

		Cercetări teoretice şi experimentale privind turnarea sub vid a pieselor complexe nemetalice

		 



		18. 

		Balas Monica Olimpia

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind optimizarea parametrilor la prelucrarea prin electroeroziune cu fir

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		19. 

		Leordean Vasile Dănuţ

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		27 septembrie 2011

		Cercetări teoretice și experimentale privind utilizarea tehnologiilșor RP în fabricația de implanturi ortopedice personalizate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Păcurar Ramona Alexandra

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind fabricația și măsurarea matrițelor din cauciuc siliconic utilizate în industria alimentară

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		21. 

		Prem Florica Elisabeta

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind îmbunătățirea preciziei și calității suprafeței metalice, fabricate prin topire selectivă cu laser

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		22. 

		Cret (Horvat) Adriana Claudia

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		28 septembrie 2011

		Contribuții la calculul roboților industriali utilizați în procese de sudură

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		23. 

		Gui (Cas. Lung) Ramona Maria

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		28 septembrie 2011

		Contribuții la prelucrarea robotizată a reperelor de tip flanșă

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		24. 

		Harangozo Maria Magdolna

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		28 septembrie 2011

		Cercetări și contribuții privind procesul de proiectare a jucăriilor unui cadru de lucru util pentru proiectanți

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		25. 

		Mircea Ancuţa Cornelia

		Inginerie industrială

		VUȘCAN Gheorghe Ioan

		28 septembrie 2011

		Contribuții privind modelarea și simularea structurilor cinematice ale centrelor de prelucrare și compensarea erorilor de poziționare și orientare ale semifabricatelor

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		26. 

		Olah Laszlo Miklos

		Inginerie industrială

		GYENGE Csaba 

		28 septembrie 2011

		Cercetări privind noi tehnologii de prelucrare a roților dințate speciale de înaltă precizie

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		27. 

		Peştean Stelian Viorel

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		28 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind aplicarea tehnicii de reverse engineering la produsele obținute prin ambutisare

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		28. 

		Popescu Adrian Constantin

		Inginerie industrială

		IANCĂU Horaţiu 

		28 septembrie 2011

		Contribuții privind îmbunătățirea procesului de extrudare a materialelor compozite polimerice armate cu fibre scurte

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		29. 

		Socaciu Lavinia Gabriela

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		28 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind utilizarea teoriei fuzzy în cadrul procesului de dezvoltare a produselor pe baza cerințelor clientului

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		30. 

		Căpuştiac Nona Alina

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		30 septembrie 2011

		Development and application of smart actuation methods for vehicle simulators

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		31. 

		Bichis Ioana Mariana

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		1 octombrie 2011

		Cercetări privind deformabilitatea tablelor metalice subțiri

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		32. 

		Chetreanu - Don Camil Octav

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		15 octombrie 2011

		Cercetări privind unele aplicaâii industriale ale interacțiunii fascicol laser cu anumite materiale metalice

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		33. 

		Pop Grigore Marian

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		15 octombrie 2011

		Contribuții privind aplicații ale termografiei în cadrul sistemelor tehnologice și la determinarea temperaturilorde așchiere

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		34. 

		Tirla Andrei

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		15 octombrie 2011

		Cercetări privind îmbunătățirea performanțelor tehnologice de prelucrare prin eroziune electrică

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		35. 

		Mureșan Mihaela Iuliana

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		24 octombrie 2011

		Contribuții privind durabilitatea tăișului și uzura sculei

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		36. 

		Costea (cas.Pacurar) Ancuta

		Inginerie industrială

		GYENGE Csaba 

		24 octombrie 2011

		Cercetari privind implementarea
sistemelor de mentananta computerizata

		 



		37. 

		Pacurari Ioan Radu

		Inginerie industrială

		BRIŞAN Cornel Mircea

		4 noiembrie 2011

		Cercetări teoretice și experimentale privind dezvoltarea simulatoarelor de drum

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		38. 

		Crisan Alina Narcisa

		Inginerie industrială

		POPESCU Sorin Gabriel

		25 noiembrie 2011

		Cercetări și contribuții privind îmbunătățirea calității proceselor de predare-învățare-evaluare în etape ale ciclului educațional

		 



		39. 

		Steopan Mihai

		Inginerie industrială

		POPESCU Sorin Gabriel

		25 noiembrie 2011

		Cercetări și contribuții privind instruirea în dezvoltarea produselor mecatronice

		 



		40. 

		Chiorean (Becherescu) Lia

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		27 decembrie 2011

		Studii și cercetări privind performanța în managementul universitar

		 



		41. 

		Codre Cristian Victor

		Inginerie și management

		POPESCU Sorin Gabriel

		12 septembrie 2011

		Contribuții privind dezvoltarea în medii colaborative a produselor, pe ciclul de viață al acestora

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		42. 

		Răcăşan Radu

		Inginerie și management

		POPESCU Sorin Gabriel

		12 septembrie 2011

		Contribuții privind utilizarea tehnicilor moderne de măsurare și modelare a suprafețelor complexe în  evaluarea uzurii endoprotezelor de șold

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		43. 

		Tifrea Dorin Ionel

		Inginerie și management

		POPESCU Sorin Gabriel

		12 septembrie 2011

		Contribuții privitoare la evaluarea efortului și a impactului implementării sistemelor de management al calității în întreprinderile mici și mijlocii

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		44. 

		Naghiu Mihai Octavian

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		17 septembrie 2011

		Cercetări privind implicațiile psihologiei în marketing

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		45. 

		Chiş Ionuţ Adrian

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		18 septembrie 2011

		Studii privind metodele de determinare a nucleului tipologic utilizate în proiectarea Sistemelor Flexibile de Fabricație

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		46. 

		Oltean (Miron) Alina

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		18 septembrie 2011

		Studii și cercetări priivind rolul analizei diagnostic pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderii

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		47. 

		Fulea Mircea Claudiu

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		19 septembrie 2011

		Cercetări și contribuții la îmbunătățirea utilizabilității aplicațiilor software industriale

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		48. 

		Botiş Ligia Adina

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		23 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind managementul calității procesului de producție

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		49. 

		Curtean Daiana

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		23 septembrie 2011

		Gestionarea stărilor emoționale în managementul  firmei

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		50. 

		Găzdac Roxana Mirela

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		23 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind managementul proiectelor europene cu aplicație în dezvoltarea turismului durabil

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		51. 

		Mirea Mihaela Ancuţa

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		24 septembrie 2011

		Preocupările firmelor pentru mediul uman intern și extern, o contribuțioe la sustenabilitate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		52. 

		Sim Elena Simina

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		24 septembrie 2011

		Abordarea responsabilității sociale corporative  prin parteneriate între mediul de afaceri și ONG-uri pentru sustenabilitatea întreprinderii

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		53. 

		Abrudan Claudiu Ioan

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		25 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind programarea și funcționarea sistemelor flexibile de fabricație

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		54. 

		Cotîrlă (Fărcaş) Raluca Adina

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		25 septembrie 2011

		Cercetări privind influența indicatorilor de performanță asupra calității educației universitare

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		55. 

		Matei Demian Sorina

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		25 septembrie 2011

		Cercetări privind proiectarea și dezvoltarea unui sistem de inovare tehnologică pentru regiunea centru 7 a României

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		56. 

		Bodea Adriana Mirela

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		26 septembrie 2011

		Cercetărin privind performanța de marketing în organizații

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		57. 

		Muntean Daniela Maria

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		26 septembrie 2011

		Cercetări și contribuții privind analiza importanței produsului în elaborarea strategiilor de marketing performate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		58. 

		Oprea (Dragoteanu) Georgiana Simona

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		26 septembrie 2011

		Cercetări privind dimensiunea angajamentului întreprinderii mici și mijlogii în dezvoltarea durabilă

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		59. 

		Blaga Bogdan Lucian

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind rolul eticii în afaceri în condițiile globalizării

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		60. 

		Ispas Ioana Alina

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind performanța resursei umane în special a celei implicate în activități de marketing, în organizații din România

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		61. 

		Trif Carmen Maria

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		27 septembrie 2011

		Rolul cercetării de marketing pentru fundamentarea proceselor decizinale în organizații

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		62. 

		Irimiaş Tudor

		Inginerie și management

		PÎSLĂ Adrian

		30 septembrie 2011

		Teorie și practică în administrarea și modelarea schimbării din întreprindere

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676





Mecanică și mecatronica

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		KACSÓ Kálmán Szabolcs 

		Inginerie mecanică

		NEGREAN Iuliu 

		18 februarie 2011

		Contributii privind modelarea si simularea robotilor mobili si robotilor cu structura seriala

		 



		2. 

		Herciu Dorin

		Inginerie mecanică

		CSIBI Vencel Iosif

		4 martie 2011

		Contribuţii la creşterea performanţelor angrenajului pinion cilindric - roată frontală

		 



		3. 

		Caba Călin

		Inginerie mecanică

		URSU-FISCHER Nicolae 

		15 aprilie 2011

		Contribuții la studiul curbelor și suprafețelor utilizate în proiectarea din domeniul ingineriei mecanice

		 



		4. 

		Gherman Bogdan George

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		15 aprilie 2011

		Cercetări privind dezvoltarea de modele cinematice, dinamice și funcționale destinate unei structuri inovative de robot paralel hibrid pentru chirurgia minim invazivă

		 



		5. 

		Schonstein Claudiu 

		Inginerie mecanică

		NEGREAN Iuliu 

		2 septembrie 2011

		Contribuţii în dezvoltarea unei structuri robotizate hibride contributions in developing of a hybrid robot structure 

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		6. 

		Pop Ioan

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		16 septembrie 2011

		Contribuții privind abordarea transdisciplinară a mecatronicii în societatea bazată pe cunoaștere

		 



		7. 

		Sălăgean (Şaramet) Simona Camelia

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		19 septembrie 2011

		Analiza biomecanică a operatorului uman supus unui mediu cu surse generatoare de vibrații (mașini de forjat)

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		8. 

		Todica Georgeta

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		19 septembrie 2011

		Studii și cercetări asupra panourilor , barierelor din materiale fonoabsorbante privind atenuarea poluantului sonor în aglomerările urbane

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		9. 

		Urs (Jurco) Simona Gabriela

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		19 septembrie 2011

		Studiu privind influența vibrațiilor asupra organismului uman din punct de vedere fiziologic și / sau funcțional

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		10. 

		Balcau Monica Carmen

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		19 septembrie 2011

		Contribuţii la calculul şi analiza absorbitorilor dinamici, cu aplicaţii la echilibrarea sistemelor mecanice

		 



		11. 

		Banyai Daniel Vasile

		Inginerie mecanică

		BURNETE Nicolae 

		21 septembrie 2011

		Metode noi în sinteza mașinilor hidraulice cu volum unitar variabil și reglare electro-hidraulică

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		12. 

		Veja Adrian Dănuţ

		Inginerie mecanică

		SUCALĂ Maria Felicia 

		21 septembrie 2011

		Cercetări privind realizarea unor soluții constructive noi de transmisii mecanice pentru deplasări precise

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		13. 

		Herculea Luciana

		Inginerie mecanică

		SUCALĂ Maria Felicia 

		21 septembrie 2011

		Cercetări privind utilizarea materialelor ceramice în construcłia lagărelor cu alunecare cu ungere hidrodinamică 

		 



		14. 

		Glogoveanu Maria  Ionica 

		Inginerie mecanică

		PLITEA Nicolae 

		26 septembrie 2011

		Studiu cinematic și dinamic al unei soluții inovative de robot paralel cu patru grade de mobilitate și două lanțuri cinematice de ghidare a platformei

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		15. 

		Suciu Marius Cristian

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		26 septembrie 2011

		Contribuții privind dezvoltarea unui nou robot paralel  activ pentru chirurgia minim invazivă

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		16. 

		Aluţei Adrian

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind sistemele mecatronice pentru inspecție și explorare

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		17. 

		Cosma Ioan Adrian

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind sistemele mecatronice de acționare pe bază de actuatori neconvenționali

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		18. 

		Leşe Dorin Bogdan

		Inginerie mecanică

		PLITEA Nicolae 

		27 septembrie 2011

		Dezvoltarea inovativă a unui robot  paralel reconfigurabil cu șase grade de mobilitate

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		19. 

		Mîndru Rareş Ciprian

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		27 septembrie 2011

		Cercetări privind sistemele mecatronice de acționare pe bază de actuatori cu elemente fluide

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		20. 

		Sabou Carmen Daniela

		Inginerie mecanică

		PLITEA Nicolae 

		27 septembrie 2011

		Studiu cinematic și dinamic al unui nou robot paralel cu șase grade de mobilitate și trei lanțuri cinematice de ghidare a platformei

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		21. 

		Scurtu Iacob Liviu

		Inginerie mecanică

		PLITEA Nicolae 

		27 septembrie 2011

		Contribuții la cinematica unui nou robot paralel cu cinci grade de mobilitate pentru chirurgia minim invazivă și integrarea acestuia intr-o platformă E-learning pentru chirurgia hepatică

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		22. 

		Moldovanu  Dan

		Inginerie mecanică

		BURNETE Nicolae 

		30 septembrie 2011

		Studii și cercetări privind simularea proceselor funcționale ale unui motor cu ardere internă ce funcționează cu biocombustibili

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		23. 

		Frunzeti Daniel

		Inginerie mecanică

		RUS Ioan 

		4 octombrie 2011

		Studii și cercetări privind efectele frânării asupra sistemului de frânare al autocamioanelor militare

		 



		24. 

		Craciun Stefan Ionut

		Inginerie mecanică

		CSIBI Vencel Iosif

		21 octombrie 2011

		Contribuții privind îmbunătățirea sistemelor de poziționare din controlul nedistructiv

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		25. 

		Szep Cristian

		Inginerie mecanică

		CSIBI Vencel Iosif

		21 octombrie 2011

		Cercetări teoretice și experimentale privind sistemele mecatronice cu aplicații în robotică

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		26. 

		Corpodean Simona Monica

		Inginerie mecanică

		BRÂNZAŞ Petru 

		31 octombrie 2011

		Cercetări privind evaluarea riscului accidentelor rutiere cauzate tehnic

		POSDRU/6/1.5/S/5, ID 7676



		27. 

		Pop Denes Marius

		Inginerie mecanică

		NEGREAN Iuliu 

		3 noiembrie 2011
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		Studii și cercetări privind deformarea asistată hidraulic a tablelor metalice

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		11. 

		David (căs.Crișan) Ana Maria

		Inginerie industrială

		CÂNDEA Dan 

		29 septembrie 2012

		Elaborarea unei metodologii de evaluare ex ante și ex post a succesului schimbării în cadrul funcțiunii de producție

		 



		12. 

		Pop Cristina Alexandra

		Inginerie industrială

		BACALI Laura 

		29 septembrie 2012

		Cercetări privind cuantificarea rolului marketingului în ameliorarea performanțelor financiare și te piașă ale IMM-urilor

		 



		13. 

		Kulcsar Gyorgy

		Inginerie industrială

		TUDOSE Lucian Mircea

		17 octombrie 2012

		Optimizari cu algoritmi evolutivi în proiectarea și manufacturarea rulmenților

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		14. 

		Ștefanache Cornel

		Inginerie industrială

		TUDOSE Lucian Mircea

		17 octombrie 2012

		Platformă pentru optimizarea sistemelor de producție

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		15. 

		Vasiu Răzvan Vlad

		Inginerie industrială

		BRIŞAN Cornel Mircea

		9 noiembrie 2012

		Contribuții privind utilizarea realității virtuale în dezvoltarea sistemelor reconfigurabile

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		16. 

		Fodorean Ioan

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		16 noiembrie 2012

		Optimizarea tehnologiei de fabricație a matrițelor obținute prin pulverizare de metal topit

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		17. 

		Mureșan (căs.Cișmaru) Sorina Crina

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		16 noiembrie 2012

		Cercetări privind rezistența mecanică a pieselor metalice complexe fabricate prin topire selectivă cu laser

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		18. 

		Pop Dinu Ioan

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		16 noiembrie 2012

		Optimizarea procedeului tehnologic de topire selectivă cu laser

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		19. 

		Oltean Andrei Ioan

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		17 noiembrie 2012

		Contribuții privind optimizarea funcțională și constructivă a sistemelor  de colectare a lemnului la utilajele forestiere

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		20. 

		Popișter Florin

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		17 noiembrie 2012

		Contribuții privind obținerea suprafețelor complexe pe echipamente CNC prin metode de reverse engineering

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		21. 

		Țidor Adriana

		Inginerie industrială

		MORAR Liviu 

		19 noiembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind rolul culturii organizaționale în managementul întrprinderilor mici și mijlocii

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		22. 

		Anton Cristian Vasile

		Inginerie industrială

		MOLDOVAN Virgil, NISTOR Liviu 

		22 noiembrie 2012

		Cercetări privind ameliorarea randamentului ciocanelor de forjat și reducerea efectelor poluante ale acestora

		 



		23. 

		Șteopan Andrei

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		27 noiembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind îmbunătățirea parametrilor de precizie la prelucrarea pe mașini de frezat-gravat cu comandă numerică

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		24. 

		Șimon Vasile

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		5 decembrie 2012

		Cercetări privind prelucrarea metalelor cu fascicul laser

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		25. 

		Gyorke Gyorgyi Timea 

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		7 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind concepția și proiectarea produselor pentru persoane cu nevoi speciale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		26. 

		Cigan Vlad

		Inginerie industrială

		VUȘCAN Gheorghe Ioan

		12 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții cu privire la acoperirea preventivă și recondiționarea pieselor uzate prin pulverizare cu jet de plasmă

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		27. 

		Farkas Attila

		Inginerie industrială

		VUȘCAN Gheorghe Ioan

		12 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind calculul și construcția unui robot submersibil

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		28. 

		Duca Adina Veronica

		Inginerie industrială

		NEGREAN Iuliu 

		13 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind modelarea preciziei roboților cu structură serială

		 



		29. 

		Rafa Anna Maria

		Inginerie industrială

		GYENGE Csaba 

		14 decembrie 2012

		Contribuții privind tehnologia de finisare a flancurilor roților dințate din componența transmisiilor utilizate la turbinele eoliene

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		30. 

		Bocșan Iulia

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		14 decembrie 2012

		Studii și cercetări privind unele caracteristici mecanice ale polimerilor cu memoria formei

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		31. 

		Jula Felicia

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		14 decembrie 2012

		Studii și cercetări privind procesul de așchiere la prelucrarea filetelor de etanșare din industria petrolieră

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		32. 

		Biro Vencel

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		15 decembrie 2012

		Aplicarea platformelor web în controlul lanțurilor de proces

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		33. 

		Florea Vasile

		Inginerie industrială

		IANCĂU Horaţiu 

		15 decembrie 2012

		Contribuții privind îmbunătățirea procesului de fabricație a  materialelor compozite utilizând procedeul Resin Transfer Molding

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		34. 

		Hintz Reka

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		15 decembrie 2012

		Dezvoltarea, integrarea și validarea de module funcționale specifice fabricației virtuale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		35. 

		Hodor Adela

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		15 decembrie 2012

		Studii și cercetări privind realizarea de matrițe flexibile pentru serii mici și mijlocii de fabricație

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		36. 

		Vanca Marius

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		15 decembrie 2012

		Metode și modele avansate de creare și dezvoltare a bazelor de informații utilizate în fabricația virtuală

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		37. 

		Ciobanu Dorin

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		15 decembrie 2012

		Studii și cercetări privind creșterea calității serviciilor

		 



		38. 

		Chiribău Ovidiu Adrian

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		19 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind diagnosticarea prin vibrații a mașinilor și echipamentelor de fabricație

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		39. 

		Toma Alexandra

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		19 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind conexiunea formă, ergonomicitate, funcționalitate în domeniul mașinilor unelte

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		40. 

		Vidican Marțian Paul

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		19 decembrie 2012

		Contribuții privind modelarea și simularea transmisiilor cu impulsuri

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		41. 

		Matei Corina

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		21 decembrie 2012

		Contribuții privind îmbunătățirea procesului de generare a suprafețelor în vederea prelucrării pe mașini de frezat/gravat

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		42. 

		Rus Andreea Mariuca

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		15 martie 2012

		Contribuții privind eficientizarea firmelor de turism din Transilvania

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		43. 

		Campean Emilia Maria 

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		11 septembrie 2012

		Studii și cercetări privind managementul stocurilor

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		44. 

		Țigănaș Andrei

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		27 septembrie 2012

		Activitatea promoțională în organizații și mediul lor

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		45. 

		Amnășan (căs.Cârciumaru) Raluca

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		29 septembrie 2012

		Sustenabilitatea întreprinderilor mari și foarte mari. Indexuri și instrumente strategice pentru sustenabilitate

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		46. 

		Trifu Horia

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		30 septembrie 2012

		Managementul sistemelor integrate de gestiune a deșeurilor

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		47. 

		Cardoș Bogdan Mircea

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		13 octombrie 2012

		Studii, cercetări și contribuții privind măsurarea performanței organizaționale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		48. 

		Buta Ioan Bogdan

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		12 noiembrie 2012

		Studii și cercetări privind managementul dezvoltării rețelelor sociale prin integrarea tehnologiilor avansate

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		49. 

		Dincuță Tănase Ionela

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		3 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind măsurarea productivității în unitățile decizionare

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		50. 

		Hedeșiu Dan

		Inginerie și management

		POPESCU Sorin Gabriel

		7 decembrie 2012

		Cercetări și contribuții privind identificarea și estimarea costurilor calității în cazul produsului extins

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		51. 

		Oros (căs.Petruș) Andreea

		Inginerie și management

		POPESCU Sorin Gabriel

		7 decembrie 2012

		Contribuții privind demersul calitate în managementul proiectelor

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		52. 

		Vaiss Dana

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		16 decembrie 2012

		Studii și cercetări  privind managementul sistemului informatic în administrația publică a județului Cluj

		 





Inginerie mecanică și mecatronică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Borza Gheorghe Vasile

		Inginerie mecanică

		ROŞ Victor 

		24 februarie 2012

		Cercetări privind producerea energiei termice din biocombustibili solizi

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		2. 

		Furu Levente

		Inginerie mecanică

		ROŞ Victor 

		24 februarie 2012

		Cercetări privind utilizarea combustibililor pe bază de hidrogen la motoarele cu ardere internă cu aprindere prin scânteie

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		3. 

		Rada Nicolae Marius 

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		23 martie 2012

		Cercetări privind potențialul integrator al transformărilor fizico-chimice  cu aplicații în mecatronică și ingineria reciclării

		 



		4. 

		Simu Ioan George

		Inginerie mecanică

		FILIP Nicolae 

		30 martie 2012

		Studii și cercetări privind controlul proceselor tehnologice de treier și curățire la combinele de cereale păioase

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		5. 

		Popescu George Liviu

		Inginerie mecanică

		FILIP Nicolae 

		13 iulie 2012

		Studii si cercetari privind obtinerea de combustibili din deseuri de mase plastice si determinarea emisiilor poluante la utilizarea in alimentarea motoarelor cu aprindere prin comprimare

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		6. 

		Kocsis Levente Botond

		Inginerie mecanică

		BURNETE Nicolae 

		21 septembrie 2012

		Studii și cercetări privind posibilitățile de îmbunătățire a performanțelor MAI prin intermediul supraalimentării

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		7. 

		David Adriana Paula

		Inginerie mecanică

		BURNETE Nicolae 

		21 septembrie 2012

		Studii privind posibilitățile de optimizare a procesului tehnologic de obținere a produselor de panificație. Optimizarea procesului de coacere.

		 



		8. 

		Olaru Ioan Tiberiu

		Inginerie mecanică

		CSIBI Vencel Iosif

		25 septembrie 2012

		Cercetări privind aplicarea angrenajelor speciale în domeniul pneutronicii

		 



		9. 

		Lumei Călin Vasile

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		30 septembrie 2012

		Contribuții la studiul privind barierele, panourile din materiale fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului traficului sistemelor liniare

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		10. 

		Nistor Elena

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		30 septembrie 2012

		Contribuții la studiul poluării sonore cu implicații asupra mediului ambiant din Municipiul Bistrița

		 



		11. 

		Cirebea Claudiu Ioan

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		5 octombrie 2012

		Cercetări privind roboții mobili pentru inspecție și explorare

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		12. 

		Csiszar Ferenc Akos

		Inginerie mecanică

		BRIŞAN Cornel Mircea

		9 octombrie 2012

		Online path planning for industrial robots with integrated workspace limits and safety criterion

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		13. 

		Chetran Beniamin Vasile

		Inginerie mecanică

		MÂNDRU Silviu Dan 

		12 octombrie 2012

		Studii și cercetări privind sistemele inteligente utilizate în chinetoterapie

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		14. 

		Vaida (căs.Aluței) Alexandra Maria

		Inginerie mecanică

		MÂNDRU Silviu Dan 

		12 octombrie 2012

		Studii și cercetări privind dezvoltarea unor echipamente specifice tehnologiei de sistare

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		15. 

		Szilaghyi A. Andras Csaba

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		16 noiembrie 2012

		Cercetări privind modelarea, simularea și comanda unui robot paralel-hibrid chirurgical

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		16. 

		Pop Eleonora

		Inginerie Mecanică

		PAY Eugen 

		29 noiembrie 2012

		Contribuţii privind funcţionarea lagărelor cu ungere hidrodinamică în mediu electric

		 



		17. 

		Simion Mihaela

		Inginerie mecanică

		BEJAN Mircea 

		7 decembrie 2012

		Contribuții privind studiul tensiunilor și deformațiilor unor componente din structura mecanică a roboților industriali seriali modulari

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		18. 

		Baltaru Tudor Cristian

		Inginerie mecanică

		SUCALĂ Maria Felicia 

		12 decembrie 2012

		Cercetări privind influența parametrilor regulatorului de turație asupra funcționării variatoarelor cu impulsuri în regim de reglare automată

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		19. 

		Precub Adriana Ioana

		Inginerie mecanică

		SUCALĂ Maria Felicia 

		12 decembrie 2012

		Cercetări privind îmbunătățirea constructivă și funcțională a cuplajelor unisens

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		20. 

		Vass Andreea

		Inginerie mecanică

		URSU-FISCHER Nicolae 

		13 decembrie 2012

		Contribuții la dinamica și optimizarea echipamentelor de vibrotransport  și la studiul mișcării piselor pe placa vibrotransportului

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		21. 

		Dădârlat Rareș

		Inginerie mecanică

		PLITEA Nicolae 

		14 decembrie 2012

		Contribuții la structura, cinematica și dinamica roboților paraleli M = 6 grade de mobilitate cu două lanțuri cinematice de ghidare a platformei

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		22. 

		Konya Bogdan

		Inginerie mecanică

		PLITEA Nicolae 

		14 decembrie 2012

		Contribuții la studiul structural, cinematic și dinamic al roboților paraleli

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		23. 

		Stoica Alin

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		14 decembrie 2012

		Contribuții privind modelarea și proiectarea constructivă a unui robot paralel pentru chirurgja minim invazivă

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		24. 

		Pleșa Alin

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Radu Nicolae

		17 decembrie 2012

		Contribuții privind aplicațiile vederii artificiale în mecatronică

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		25. 

		Donca Radu Călin

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Radu Nicolae

		17 decembrie 2012

		Cercetări privind controlul bazat pe model cu aplicații în mecatronică

		 



		26. 

		Ravay Nagy Şandor

		Inginerie Mecanică 

		PAY Eugen 

		12 iulie 2012

		Contribuţii la dimensionarea, testarea şi execuţia roţilor dinţate cu dinţi asimetrici

		 





Științe aplicate

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Variu (Lauran) Monica 

		Matematică 

		BERINDE Vasile 

		20 ianuarie 2012

		Tehnica operatorilor neexpansivi pentru rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale şi integrale cu argument modificat

		 



		2. 

		Ardelean Gheorghe  

		Matematică 

		PĂVĂLOIU Ion 

		27 aprilie 2012

		Bazine de atracţie pentru metode interative de rezolvare a ecuaţiilor neliniare

		POSDRU /88/1.5/S/56661*



		3. 

		Borcut Marin 

		Matematică 

		BERINDE Vasile 

		18 mai 2012

		Puncte triple fixe pentru operatori definiţie pe spaţii metrice parţial ordonate

		POSDRU /88/1.5/S/56661*



		4. 

		Miclăuş Dan 

		Matematică 

		PĂVĂLOIU Ion 

		18 mai 2012

		On the approximation order and Voronovskaja’s type theorems for certain linear positive operators”(Asupra ordinului de aproximare şi a teoremei de tip Voronovskaja  pentru anumiţi operatori liniari şi pozitivi)

		POSDRU /6/1.5/S/18



		5. 

		Bojor Florin 

		Matematică 

		BERINDE Vasile 

		18 mai 2012

		Teoreme de punct fix în spaţii metrice înzestrate cu un graj

		 





Științe umaniste

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1. 

		Zegreanu (Chindriş) Otilia

		Filologie

		Prof.dr. Gheorghe Glodeanu

		10 aprilie 2012

		Lumea operei lui Eugen Ionescu / Eugène Ionesco

		POSDRU /88/1.5/S/56661



		2. 

		Căprar Daniela

		Filologie

		GLODEANU Gheorghe

		10 noiembrie 2012

		Mihail Sebastian si modernismul interbelic

		



		3. 

		Hotea Luminiţa

		Filologie

		GLODEANU Gheorghe

		10 noiembrie 2012

		Dumitru Ţepeneag şi onirismul estetic

		



		4. 

		Gogota Ioan

		Filosofie

		DUNCA Petru

		14 iulie 2012

		

		



		5. 

		Radu Valentin

		Filosofie

		DUR Ion

		18 septembrie 2012

		Ipostaze ale valorii în filosofia lui Lucian Blaga

		POSDRU /88/1.5/S/56661



		6. 

		Faur Ucu Mihai

		Filosofie

		VIDAM Teodor

		18 septembrie 2012

		Legalitate şi moralitate

		



		7. 

		Vancea Vasile

		Filosofie

		DUNCA Petru

		25 septembrie 2012

		Egalitatea – valoare fundamentală. O analiză din perspectiva filosofiei politice

		



		8. 

		Igna Viorel

		Filosofie

		DUNCA Petru

		20 decembrie 2012

		Sfera inteligibilă în tradiţia platonică şi creştinism

		POSDRU /88/1.5/S/56661






2013


Arhitectură și Urbanism

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Todoran Smaranda 

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		25 octombrie 2013

		Vegetalul ca vehicul al memoriei. Arhitectura loc de întâlnire al memoriei cu elementul vegetal

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		2

		Kiss Iosif Andrei

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		8 noiembrie 2013

		Interfața digitală dintre natură și arhitectură. O abordare parametric senzorială a forțelor și proceselor naturale în informarea modelului arhitectural cu date reale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		3

		Aldea Silviu

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		9 noiembrie 2013

		Reinterpretarea simbolurilor socialiste. Transform[ri ;I atitudini ]n peisaj postsocialist

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		4

		Moldovan Paul Mihai

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		30 noiembrie 2013

		Transformări și mutații ale învățământului de arghitectură sub amprenta epocii digitale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 





Automatică şi Calculatoare

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Vajda Tamas

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		21 februarie 2013

		Human behavior recognition in video sequences 

		 



		2

		Bâcu Victor-Ioan

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		GORGAN Dorian 

		14 mai 2013

		Medii de dezvoltare a aplicațiilor distribuite pe arhitecturi grid

		 



		3

		Pop Cristina Bianca

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		SALOMIE Ioan 

		19 iulie 2013

		Nature-inspired Techniques for Optimization Problemes in Service Oriented and Green Computing

		 



		4

		Ștefănuț Teodor Traian

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		GORGAN Dorian 

		26 iulie 2013

		Tehnici de adnotare grafică 3D în aplicațiile e-Learning

		 



		5

		Maxim (cas.Latiu) Gentiana

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		CREȚ Octavian Augustin 

		9 septembrie 2013

		Contribuții la testarea aplicațiilor software folosind algoritmi evolutivi

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		6

		Mihon Vasile Dănuț

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		GORGAN Dorian 

		18 octombrie 2013

		Metodologii de dezvoltare a aplicațiilor interactive pentru prelucrarea și vizualizarea datelor spațiale

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Pojar Dan Aurelian

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		16 decembrie 2013

		Localizare și cartografiere simultană bazată pe senzori video

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		8

		Trușcă Mirela

		Ingineria sistemelor

		LAZEA Gheorghe 

		18 ianuarie 2013

		Contribuții la dezvoltarea algoritmilor de control pentru acționări electrice cu motoare de curent continuu fără perii, cu aplicații la sistemele cu roboți industriali

		 



		9

		Boca Maria Loredana

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		20 februarie 2013

		Sisteme de control și supervizare în procesele de distilare

		 



		10

		Tulbure Miron

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		25 februarie 2013

		Frânarea regenerativă a motoarelor de inducție cu aplicații în tracțiunea feroviară

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		11

		Croitoru Bogdan

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		29 aprilie 2013

		Senzori inteligenți în monitorizarea proceselor cu parametrii distribuiți

		 



		12

		Sanislav Teodora

		Ingineria sistemelor

		MICLEA Liviu Cristian

		22 septembrie 2013

		Tehnici de asigurare a dependabilității în sistemele cyber-fizice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Sauciuc Dragoș George

		Ingineria sistemelor

		MICLEA Liviu Cristian

		22 septembrie 2013

		Interoperabilitate semantică a datelor medicale pentru un suport decizional

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		14

		Marton Ors

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		27 septembrie 2013

		Contribuții la modelare, simularea și controlul presurizatorului unei centrale nuclearo-electrice

		 



		15

		Vigu Cristian Ioan

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		5 octombrie 2013

		Contribuții privind modelarea, simularea și monitorizarea potențialului hidroenergetic dintr-o amenajare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		16

		Betea Bogdan Vasile

		Ingineria sistemelor

		DOBRA Petru 

		21 octombrie 2013

		Detectia si diagnozafectelor sistemelor dinamice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		17

		Tomesc Liviu Bogdan

		Ingineria sistemelor

		DOBRA Petru 

		21 octombrie 2013

		Controlul numeric al convertoarelor DC-DC

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Hodrea Cornelia Ramona

		Ingineria sistemelor

		NAȘCU Ioan 

		30 octombrie 2013

		Modelarea, simularea și controlul administrării relaxantelor musculare în anestezia generală

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		19

		Fărcaș Alin Cristian

		Ingineria sistemelor

		DOBRA Petru 

		9 decembrie 2013

		Sisteme de control pentru echipamente cu pile de combustie

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		20

		Sita Ioan Valentin

		Ingineria sistemelor

		DOBRA Petru 

		9 decembrie 2013

		Sisteme de monitorizare și control ale clădirilor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Cristian Filip Emanuel

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		13 decembrie 2013

		Modelarea, simularea și controlul unor reactoare chimice cu aplicații la refluxoarele unei coloane de separare izotopică pentru 15N

		POSDRU /88/1.5/S/60078 





Construcţii și instalații

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Rațiu Ioan

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		1 martie 2013

		Contribuții privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de infrastructură rutieră

		 



		2

		Filip Văcărescu Florin Tudor

		Inginerie civilă

		KOLLO Gavril 

		22 martie 2013

		Contribuții la realizarea și calculul elementelor de legătură la structurile compuse oțel-beton

		 



		3

		Bărbânță Dorin Teodor

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		5 aprilie 2013

		Contribuții la realizarea unor sisteme inteligente de transport

		 



		4

		Pintea Augustin

		Inginerie civilă

		ONEŢ Traian 

		11 iunie 2013

		Contribuții la perfecționarea tehnologiei de execuție a grinzilor din beton precomprimat

		 



		5

		Bakro Mahmoud

		Inginerie civilă

		PANȚEL Eugen 

		21 iunie 2013

		Soluții de consolidare a structurilor de rezistență și modelarea lor pentru calcul

		 



		6

		Milchis Tudor

		Inginerie civilă

		BORȘ Iacob 

		12 iulie 2013

		Contribuții privind studiul vibrațiilor nelineare ale barelor și plăcilor plane

		 



		7

		Pop Victor

		Inginerie civilă

		BIA Cornel Traian

		13 septembrie 2013

		Concentrări de tensiuni în zone cu discontinuități geometrice

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		8

		Moldovan Alexandra Raluca

		Inginerie civilă

		POPA Augustin 

		19 septembrie 2013

		Considerații privind influența structurilor subterane asupra terenului înconjurător

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Ciocan Remus

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		23 septembrie 2013

		Contribuții la supervizarea lucrărilor de construcții prin utilizarea tehnologiilor moderne

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Grecu Mihai

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		23 septembrie 2013

		Noi paradigme în planificarea, pregătirea și implementarea proiectelor de infrastructură rutieră în România

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		11

		Petean Ana Ioana

		Inginerie civilă

		ONEŢ Traian 

		23 septembrie 2013

		Aderența betonului autocompactant la armaturi in grinzi

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		12

		Sabău Marian

		Inginerie civilă

		ONEŢ Traian 

		23 septembrie 2013

		Efectul confinării asupra conlucrării betonului autocompactant cu armătura

		POSDRU /107/1.5/S/78534





		13

		Boldor Iulia Raluca

		Inginerie civilă

		KOLLO Gavril 

		26 septembrie 2013

		Contribuții privind optimizarea calculului podurilor alcătuite din rețele de grinzi

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		14

		Varga (Cas.Mone) Alma Gabriela

		Inginerie civilă

		MARUSCIAC Dumitru 

		18 octombrie 2013

		Contribuții la studiul privind economia de energie în construcții și factorii de influență

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		15

		Makay Dorottya

		Inginerie civilă

		SZABO Balint Gyorgy

		18 octombrie 2013

		Conceptul structural baroc. Contribuții la cercetarea șarpantelor istorice având caracter baroc

		 



		16

		Marchiș Adrian Grigore

		Inginerie civilă

		IOANI Adrian Mircea 

		24 octombrie 2013

		Vulnerabilitatea la colaps progresiv a structurilor în cadre din beton armat amplasate în zone seismice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		17

		Suătean Petrică Horațiu

		Inginerie civilă

		SZABO Balint Gyorgy

		31 octombrie 2013

		Contribuții la teoria reabilitării șarpantelor istorice cu caracter romanic

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Pop Mariana

		Inginerie civilă

		CĂTĂRIG Alexandru Teofil

		31 octombrie 2013

		Reabilitarea structurilor din beton armat și precomprimat aferente stațiilor de epurare și sistemelor de alimentare cu apă

		 



		19

		Orban Gyorgy

		Inginerie civilă

		MIRCEA Călin Grigore Radu

		2 noiembrie 2013

		Analiza și valorificarea patrimoniului construit al bisericii romano-catolice din transilvania în cadrul drumului de pelerinaj "Drumul Mariei"

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		20

		Cătărig (Rus) Tania 

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		4 noiembrie 2013

		Contribuții teoretice și experimentale privind utilizarea pilelor de combustibil pentru aplicații în domeniul civil industrial

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Morar Cristian Daniel 

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		4 noiembrie 2013

		Contribuții teoretice și experimentale privind comportarea panourilor realizate din elemente compozite în clădiri pasive

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		22

		Nădășan Letiția

		Inginerie civilă

		ONEŢ Traian 

		6 noiembrie 2013

		Elemente curbe din ferociment

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		23

		Vermeșan (Haupt-Karp) Alina Dora

		Inginerie civilă

		PĂCURAR Vasile 

		6 noiembrie 2013

		Analiza comportării stâlpilor cu secțiune mixtă oțel-beton

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		24

		Cazan Oana Eugenia

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		13 decembrie 2013

		Betoane de înaltă rezistență cu fibre mixte

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		25

		Ghergheleș (căs.Pop) Maria

		Inginerie civilă

		ONEŢ Traian 

		13 decembrie 2013

		Implicațiile utilizării materialelor de calitate superioară în proiectarea elementelor structurale din beton armat

		 



		26

		Lădar Ioana

		Inginerie civilă

		ALEXA Pavel 

		13 decembrie 2013

		Răspunsul seismic al structurilor metalice multietajate. O abordare energetică

		 



		27

		Jumate Elena

		Inginerie civilă

		MANEA Daniela Lucia 

		19 decembrie 2013

		Cercetări privind optimizarea compoziției mortarelor pe bază de ciment și polimeri

		POSDRU /107/1.5/S/78534





Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Salcă Victor Eugen

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VLAICU Aurel 

		17 ianuarie 2013

		Contribuții privind dezvoltarea instrumentelor educaționale interactive și aplicarea lor în programele educaționale speciale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		2

		Meza Șerban Nicolae

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		VLAICU Aurel 

		17 ianuarie 2013

		Contribuții la dezvoltarea sistemelor de viziune 2D & 3D

		 



		3

		Lung Claudiu Ionel

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PETREUŞ Dorin Marius

		15 martie 2013

		Contribuții teoretice și experimentale la implementarea sistemelor dedicate inteligente

		 



		4

		Zolog Monica

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PITICĂ Dan 

		31 mai 2013

		Contribuții la analiza și controlul fenomenelor de reflexii pe structurile PCB cu circuite digitale

		 



		5

		Gui Oana

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		MIRON Costin 

		2 septembrie 2013

		Contribuții privind motivarea biologică în viziunea artificială

		 



		6

		Chira Liviu

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe, Jean Marc Giraul

		17 octombrie 2013

		Deconvoluție rarefiată oarbă în imagistica ecografică utilizând un algorithm CLEAN adaptiv

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Antone Alexandru Florin

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ARSINTE Radu 

		18 octombrie 2013

		Structuri funcționale și de evaluare în sistemele de televiziune digitală DVB

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Tornea Olga

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena, Marc Antonini, Philippe Lenca

		13 noiembrie 2013

		Contribuții la criptografia AND. Aplicații în transmiterea securizată de text șI imagini

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Pampu Nicolae Cristian

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe

		24 noiembrie 2013

		Analiza semnalelor neuronale implicate în procesarea senzorială

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Popa Daniela

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena

		6 decembrie 2013

		Securitatea aplicatiilor mobile cloud

		POSDRU /107/1.5/S/78534





Ingineria Materialelor şi a Mediului

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect





		1

		Cora Valeriu Sebastian

		Ingineria materialelor

		VIDA – SIMITI Ioan 

		30 ianuarie 2013

		Cercetări privind obținerea plăcuțelor așchietoare amovibile din pulberi de WC-Co prin procedeul injecției (PIM)

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		2

		Muncaci Sergiu

		Ingineria materialelor

		ARDELEAN Ioan 

		31 ianuarie 2013

		Efectele gradien'ilor interni asupra m[sur[torilor de rezonanță magnetică nucleară efectuate pe lichide confinate în medii poroase

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		3

		Tarța Vasile Florin

		Ingineria materialelor

		CHICINAŞ Ionel 

		27 februarie 2013

		Cercetări privind obținerea compactelor magnetice nanocompozite prin sinterizarea în plasmă

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		4

		Ionuț Marian

		Ingineria materialelor

		NISTOR Liviu 

		26 martie 2013

		Cercetări privind obținerea roților dințate cu dinți drepți prin procedeul de presare-laminare

		 



		5

		Bukkosi Lornad Elemer

		Ingineria materialelor

		VIDA – SIMITI Ioan 

		22 iulie 2013

		Studii și cercetări privind elaborarea și caracterizarea aliajelor amorfe pe bază de nichel aplicabile ca membrane dense și plăcuțe bipolare

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		6

		Vaidean (cas.Pascalau) Violeta

		Ingineria materialelor

		POPESCU Violeta 

		18 septembrie 2013

		Hidrogeluri pe bază de polizaharide naturale cu aplicații biomedicale

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Boldor Claudia

		Ingineria materialelor

		RUSU Tiberiu,  BLANCO Diego Ferreno 

		23 septembrie 2013

		Imbunătățirea caracteristicilor aliajului AlSi9Cu3 turnat, prin degazare, filtrare și aplicare de tratamente termice

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		8

		Boda Dana Mioara

		Ingineria materialelor

		MICLE Valer 

		28 septembrie 2013

		Studii și cercetări privind valorificarea amestecului de formare uzat din depozitele de deșeuri metalurgice în compoziția betoanelor

		 



		9

		Rogozan Călin George

		Ingineria mediului

		MICLE Valer 

		15 iulie 2013

		Contribuții privind utilizarea modelării matematice la evidențierea distribuției spațiale a metalelor grele in sol și la realizarea hărților de vulnerabilitate

		 



		10

		Băbuț Cosmina Simona

		Ingineria mediului

		MICLE Valer 

		28 septembrie 2013

		Contribuții privind dezvoltarea unui consorțiu microbian utilizat la eliminarea metalelor dintr-un sistem acvatic poluat

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		11

		Potra Adrian Florin

		Ingineria mediului

		MICLE Valer 

		30 septembrie 2013

		Cercetări privind bioremedierea aerobă cometabolică a apelor subterane poluate cu solvenți clorurați

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		12

		Suciu Anca

		Ingineria mediului

		RUSU Tiberiu 

		8 noiembrie 2013

		Studii și cercetări privind determinarea concentrațiilor de particule materiale în suspensie din mediul urban

		POSDRU /107/1.5/S/78534





Inginerie Electrică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Cozorici Ioan

		Inginerie electrică

		BĂLAN Horia Cornel 

		18 ianuarie 2013

		Studii și cercetări privind diagnoza prin vibrații a turbinelor eoliene

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		2

		Flueraș (căs.Nicu) Anca Iulia

		Inginerie electrică

		CIUPA Radu Vasile

		25 ianuarie 2013

		Studii și cercetări privind utilizarea câmpului electromagnetic în magnetoterapie

		 



		3

		Rus Dan Claudiu

		Inginerie electrică

		IMECS Maria 

		31 ianuarie 2013

		Implementarea controlului vectorial al generatorului sincron cu înfășurare de excitație

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		4

		Mărghitaș Victor Octavian

		Inginerie electrică

		IANCU Vasile 

		26 februarie 2013

		Caracterizarea proceselor electromagnetice și termice cu aplicații la uscarea și tratarea semințelor agricole prin utilizarea tehnologiilor cu microunde

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		5

		Mureșan Călin

		Inginerie electrică

		TODORAN Gheorghe Ioan

		27 februarie 2013

		Modalități de analiză a puterii electrice în sisteme polifazate de tensiuni și curenți. Implementari de algoritmi in LABVIEW

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		6

		Olteanu Mihai

		Inginerie electrică

		RAFIROIU Dan Viorel

		27 februarie 2013

		Influența câmpurilor electromagnetice asupra implanturilor medicale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		7

		Marincaș Cristinel

		Inginerie electrică

		CIUPA Radu Vasile

		28 februarie 2013

		Studii și cercetări privind siguranța sistemelor de imagistică prin Rezonanță magnetică (IRM)

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		8

		Ancăș Liviu

		Inginerie electrică

		ŢOPA Vasile 

		1 martie 2013

		Coroziunea sub curent alternativ a sistemelor de conducte de transport gaze naturale protejate catodic

		 



		9

		Crăciun Vasile Simion

		Inginerie electrică

		TRIFA Viorel 

		5 aprilie 2013

		Cercetări teoretice și practice privind implementarea unei pompe de căldură cu aer într-un sistem 100% regenerabil al unei case inteligente

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		10

		Li Yan

		Inginerie electrică

		RAFIROIU Dan Viorel

		26 iunie 2013

		Cfd analysis the turbulent flow field in the hingw and near-hinge areas of a bileaflet mechanical heart valve. Comparison with piv

		 



		11

		Nallamothu Rajeev Kumar

		Inginerie electrică

		RAFIROIU Dan Viorel

		28 iunie 2013

		Theoretical Study of the left heart valve-valve interaction:effects of the pulmonary "pre-load" and systematic "after-load" circulations and of the left ventricle contractility

		 



		12

		Buda Gabriela

		Inginerie electrică

		SAMUILĂ Adrian Păun

		30 septembrie 2013

		Optimizarea proceselor de triboelectrizare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Petrache (căs.Mărginean) Ana-Maria-Claudia

		Inginerie electrică

		TRIFA Viorel 

		1 octombrie 2013

		Simularea și implementarea structurilor optime de conducere computerizată a bioreactoarelor cu amestecare mecanică

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		14

		Țilea Ioan

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Călin 

		23 octombrie 2013

		Contribuții la studiul perturbațiilor electromagnetice din sistemele motor-invertor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		15

		Toth Tamas Robert

		Inginerie electrică

		MORAR Roman 

		21 noiembrie 2013

		Separarea electrostatică a amestecurilor multicomponente rezultate din reciclarea vehiculelor scoase din uz

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		16

		Moldovean (Avram) Ioana Lucia

		Inginerie electrică

		TÂRNOVAN Ioan

		22 noiembrie 2013

		Cercetări privind analiza numerică a câmpului electromagnetic la senzori cu fibre optice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		17

		Bobean (Călugăr) Crina Angelica

		Inginerie electrică

		VĂDAN Ioan 

		29 noiembrie 2013

		Cercetări privind utilizarea generatoarelor termoelectrice pentru recuperarea căldurii cu parametrii termici reduși

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Chiorean Cristina Laura

		Inginerie electrică

		BĂLAN Horia Cornel 

		29 noiembrie 2013

		Studii și cercetări privind reducerea distorsiunilor armonice a convertoarelor multinivel conectate la sistemul energetic

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		19

		Feneșan Andrei

		Inginerie electrică

		PANĂ Teodor Crișan 

		29 noiembrie 2013

		Contribuții la proiectarea și experimentarea unui vehicul electric miniatural asistat de senzori nonholononici pentru detecția, evitarea obstacolelor și poziționarea globală

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		20

		Oneț Oana Laura

		Inginerie electrică

		TÎRNOVAN Radu Adrian 

		29 noiembrie 2013

		Contribuții privind managementul energiei sistemelor de generare hibride cu pile cu combustibil

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Pavel Valentina

		Inginerie electrică

		VĂDAN Ioan 

		29 noiembrie 2013

		Contribuții la realizarea de sisteme de stocare a energiei electrice sub formă de aer comprimat

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		22

		Curac Ioan

		Inginerie electrică

		TRIFA Viorel 

		5 decembrie 2013

		Cercetări privind cogenerarea energiei electrice și termice folosind deșeuri forestiere

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		23

		Leșe Doru Brașoan

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		20 decembrie 2013

		Monitorizarea și compensarea variațiilor lente de tensiune în sistemele electroenergetice

		 



		24

		Crețu Traian

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		27 decembrie 2013

		Cercetări privind un motor sincron cu magneți permanenți hexafazat tolerant la defecte

		 





Inginerie industrială și management

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Gavrilă Ion

		Inginerie industrială

		BOLOȘ Vasile Grigore

		1 februarie 2013

		Cercetări privind tehnologia de finisare a angrenajelor melcate frontale cu melc cilindric

		 



		2

		Dan Oncica Sanislav

		Inginerie industrială

		CÂNDEA Dan 

		8 februarie 2013

		Organizația care învață, caracteristică strategică a întreprinderii sustenabile

		 



		3

		Iliescu Florin

		Inginerie industrială

		POPESCU Sorin Gabriel

		19 aprilie 2013

		Cercetări și contribuții privind îmbunătățirea activității operatorilor în realizarea produsului industrial apă și a serviciului de furnizare a acestuia

		 



		4

		Sula Stanislav

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		5 iulie 2013

		Cercetări privind utilizarea tehnicilor DFMA în fabricația competitivă a pompelor

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		5

		Dragos George Sven

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		28 august 2013

		Contribuții privind modelarea benzilor limită de deformare

		 



		6

		Chetan Paul Sebastian

		Inginerie industrială

		BOLOȘ Vasile Grigore

		5 septembrie 2013

		Cercetări privind tehnologia de finisare prin frezare a suprafețelor sculpturale specifice miezurilor matrițelor de injecție pentru proiectoarele farurilor din industria auto-moto

		 



		7

		Albu Sorin Cristian

		Inginerie industrială

		BOLOȘ Vasile Grigore

		25 septembrie 2013

		Cercetări privind geometria și tehnologia melcilor cilindrici și conici prelucrați pe centre de prelucrare CNC

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Chim Irina Sonia

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		26 septembrie 2013

		Contribuții și cercetări asupra conceptelor de minimalism și sustenabilitate în designul produsului industrial

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Pecherle George Dominic

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		27 septembrie 2013

		Dezvoltarea de metode și sisteme software pentru ștergerea urmelor lasate de datele confidențiale în calculatoare

		 



		10

		Băcilă Carmen Gabriela

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		11 octombrie 2013

		Cercetări teoretice și experimentale privind impactul tehnologiilor Rapid Prototipyng asupra competitivității produselor noi

		 



		11

		Coman Adrian

		Inginerie industrială

		BERCE Petru, GEBHARDT Andreas 

		26 octombrie 2013

		Utilizarea sistemelor Rapid Prototipyng la executarea modelelor uțor fuzibile pentru turnarea materialelor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		12

		Lungu Nicoleta Angela

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		26 octombrie 2013

		Cercetări privind influența parametrilor geometrici și de regim la prelucrarea materialelor prin așchiere ortogonală

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Morar Ximena Ioana

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		15 noiembrie 2013

		Contribuții privind dezvoltarea unei metodologii integrate de reconstituire și reprezentare 3D în realitatea virtuală a artefactelor istorice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		14

		Ciobanu ioan

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		20 noiembrie 2013

		Metode experimentale noi pentru îmbunătățirea caracterizării comportării la deformare a tablelor metalice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		15

		Nicodim Ioan

		Inginerie industrială

		BANABIC Dorel 

		20 noiembrie 2013

		Crețterea eficienței proceselor de ambutisare prin utilizarea unor sisteme de reglaj a forței de reținere

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		16

		Ferenț-Pipaș (căs. Pădurean) Silvia 

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		1 decembrie 2013

		Cercetări privind analiza costurilor principalelor procedee de debitare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		17

		Petruș Rareș Adrian

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		1 decembrie 2013

		Cercetări și contribuții privind realizarea unei instalații de prelucrare cu jet de apă utilizată în sisteme robotizate

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Koukach Daniela Carmen

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		12 decembrie 2013

		Cercetări privind îmbunătățirea comportării termice a mașinilor unelte și a echipamentului de măsurare aferent

		 



		19

		Pîslă Marius

		Inginerie industrială

		OPRUŢA Dan 

		13 decembrie 2013

		Cercetări și contribuții privind optimizarea construcției geometrice a supapelor din dotarea motoarelor cu ardere internă cu pistoane

		 



		20

		Murariu Vlad

		Inginerie industrială

		GYENGE Csaba 

		14 decembrie 2013

		Îmbunătățiri constructiv tehnologice a mașinilor de foraj geotehnice 

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Ioaneș Dumitru Cosmin

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		28 februarie 2013

		Contribuții la dezvoltarea orientată pe utilizator a interfețelor de programare specifice roboților industriali

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		22

		Craveț (căs.Chira) Monica Daniela

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		12 aprilie 2013

		Particularități ale activității managementului schimbărilor organizaționale în societăți din industria textilă

		 



		23

		Hermanovski Laszlo

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		12 aprilie 2013

		Contribuții privind fundamentarea deciziilor manageriale din sistemul de tip MRP

		 



		24

		Schnatmann Heinrich Jozeph

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		29 mai 2013

		Alocarea și distribuirea resurselor umane și politici publice de stabilizare

		 



		25

		Suărășan Maria Mihaela

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		2 iulie 2013

		Contribuții la dezvoltarea unor modele de evaluare a valorii economice în cazul proiectelor de cercetare științifică

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		26

		Ștefănescu Rodica

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		15 iulie 2013

		Alumni-resursă strategică a universității sustenabole

		 



		27

		Șomlea (căs.Hădărean Șomlea) Irina Nicolina

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		24 septembrie 2013

		Cercetare privind rolul factorului uman în sistemele de management al calității

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		28

		Turoczy Szuzsanna

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		24 septembrie 2013

		Cercetări privind creșterea performanțelor intreprinderilor industriale

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		29

		Udvar (căs.Dragomir) Diana Cristina

		Inginerie și management

		POPESCU Sorin Gabriel

		27 septembrie 2013

		Contribuții privind ămbunătățirea produselor aferente responsabilității sociale și a furnizării acestora

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		30

		Pirău Luminița Cristina

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		27 septembrie 2013

		Cercetări privind factorii care pot influența competitivitatea pe piață a unor organizații românești 

		POSDRU /6/1.5/S/5, ID 7676



		31

		Dan Ioan Simion

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		26 octombrie 2013

		Studii și cercetări privind managementul în edituri și tipografii utilizând tehnologia informației

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		32

		Simionel (căs.Sauciuc) Adina Beatrice

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		26 octombrie 2013

		Cercetări privind eficientizarea metodelor de management utilizate în instituțiile de cultură din România

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		33

		Vana Dragoș Tudor

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		26 octombrie 2013

		Contribuții asupra îmbunătățirii sistemelor de management al conținutului din cadrul sistemelor informatice web

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		34

		Moldovan Olimpiu

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		15 noiembrie 2013

		Studii și cercetări privind managementul resurselor umane în cadrul jandarmeriei. Organizarea, coordonarea și conducerea subunităților șu unităților de jandarmi

		 



		35

		Penciu Pașcu Vasile Sergiu

		Inginerie și management

		PÎSLĂ Adrian

		18 noiembrie 2013

		inginerie și management în studii privind aspectele activităților sportive adaptate 

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		36

		Anastasiu Alexandra Elena

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		27 noiembrie 2013

		Marketing educațional. Cercetări teoretice și aplicative privind percepția produsului educațional în rândul sistemelor universitare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		37

		Chereja Mihaela

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		27 noiembrie 2013

		Dezvoltare durabilă-oportunități pentru sustenabilitatea firmelor de construcții 

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		38

		Cosma Anca Letiția

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		27 noiembrie 2013

		Rolul funcțiunii de management al capitalului uman în sustenabilitatea intreprinderii

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		39

		Gelmereanu Iuliu Cristian

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		27 noiembrie 2013

		Contribuții privind proiectarea ți elaborarea unui stand de cercetare CNC

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		40

		Illes Sandor Ferenc

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		27 noiembrie 2013

		Cercetări și contribuții privind implementarea unor modele matematice în adoptarea deciziilor manageriale cu aplicații în industria construcțiilor

		POSDRU /107/1.5/S/78534





Inginerie mecanică și mecatronică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Mureșan Vlad

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Radu Nicolae

		14 ianuarie 2013

		Cercetări privind eficiența energetică în clădirile rezidențiale

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		2

		Păcurar Laura

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Radu Nicolae

		14 ianuarie 2013

		Cercetări privind prototiparea rapidă a controlului în mecatronică

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		3

		Crisan Valentin Dan 

		Inginerie mecanică

		ROŞ Victor 

		8 februarie 2013

		Cercetări privind uniformizarea de distribuție a semințelor la culturile trifoliene

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		4

		Gaspar Ferenc

		Inginerie mecanică

		ROŞ Victor 

		8 februarie 2013

		Cercetări privind randamentul de conversie al captatoarelor solare cu suprafata spatiala. 

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		5

		Bocăneț Vlad Ioan

		Inginerie mecanică

		VAIDA Liviu Ioan 

		11 februarie 2013

		Cercetări și contribuții privind utilizarea unei transmisii hidrostatice autonome în structura utilajelor mobile

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		6

		Popa Iulia Maria

		Inginerie mecanică

		SUCALĂ Maria Felicia 

		11 februarie 2013

		Cercetări privind factorii care influențează valoarea coeficientului de frecare la frecarea uscată

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		7

		Dobra Vlad Tudor

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Mugur Ciprian 

		20 februarie 2013

		Impactul termoenergetic al acoperișului verde asupra unei clădiri

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		8

		Kozma Claudia

		Inginerie mecanică

		VAIDA Liviu Ioan 

		28 februarie 2013

		Contribuții cu privire la optimizarea parametrilor funcționali ai perforatoarelor hidraulice

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		9

		Paşca Ioan

		Inginerie Mecanică

		LOBONȚIU Mircea 

		11 iulie 2013

		Calitatea suprafeţelor la aşchierea cu freze cu cap sferic

		 



		10

		Suciu Liviu

		Inginerie mecanică

		ROŞ Victor 

		16 iulie 2013

		Cercetări privind mărirea fiabilității pompelor de la mașinile pentru protecția plantelor

		 



		11

		Leu Adrian Ilie Virgil

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		30 august 2013

		Contribuții la studiul dinamic asupra pneului ca sursă de materiale non-bio-degradabile

		 



		12

		Iclodean Călin 

		Inginerie mecanică

		BURNETE Nicolae 

		20 septembrie 2013

		Studii și cercetări privind influența parametrilor gestionați de către unitatea electronică de control asupra performanțelor motoarelor cu ardere internă care funcționează cu combustibili alternativi

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Biriș (căs.Gligor) Anamaria

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		5 octombrie 2013

		Contribuții la studiul vibrațiilor mașinilor- unelte portabile cu acțiune asupra organismului uman

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		14

		Pașca (căs.Țepeș-Bobescu) Alina Sabina

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		5 octombrie 2013

		Contribuții la studiul efectelor psihoacustice ale zgomotului angrenajelor mașinilor-unelte

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		15

		Țepeș-Bobescu Florin

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		5 octombrie 2013

		Contribuții la studiul predictiv și proactiv al angrenajelor mașinilor-unelte sub acțiunea vibrațiilor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		16

		Grama Laura

		Inginerie mecanică

		VAIDA Liviu Ioan 

		11 octombrie 2013

		Cercetări și contribuții privind problematica construcției și funcționării motoarelor hidraulice lente

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		17

		Szatmari (Szelitzky) Emoke 

		Inginerie mecanică

		MÂNDRU Silviu Dan 

		28 octombrie 2013

		Sistem pentru evaluarea parametrilor biomecanici specifici coloanei vertebrale

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Cherecheș Ioan Aurel

		Inginerie mecanică

		BEJAN Mircea 

		30 octombrie 2013

		Contribuții privind modelarea, optimizarea și construcția apărătorilor utilizate în zootehnie

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		19

		Vidican Ioan

		Inginerie mecanică

		BEJAN Mircea 

		30 octombrie 2013

		Contribu'ii privind construc'ia și funcționarera elementelor elastice de la suspensia vehiculelor feroviare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		20

		Szoke Zoltan

		Inginerie mecanică

		NEGREAN Iuliu 

		31 octombrie 2013

		Contribuții la modelarea și experimentarea roboților mobili în industria de automobile

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Cristea Florin Gabriel

		Inginerie mecanică

		FILIP Nicolae 

		8 noiembrie 2013

		Studii și cercetări privind monitorizarea traficului rutier și efectul asupra creșterii siguranței rutiere

		 



		22

		Candale Lucian Ioan

		Inginerie mecanică

		FILIP Nicolae 

		14 noiembrie 2013

		Cercetări privind recuperarea de energie acustică din zgomotul produs de autovehicule și conversia în energie electrică

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		23

		Muscă Ioana Alexandra

		Inginerie mecanică

		URSU-FISCHER Nicolae 

		22 noiembrie 2013

		Contribuții privind combaterea zgomotului șivibrațiilor din mediul industrial

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		24

		Gyurka Bela Zoltan

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		27 noiembrie 2013

		Cercetări privind simularea, comanda și acționarea sistemelor robotizate paralele

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		25

		Budăcan Ioan

		Inginerie mecanică

		POP Dumitru 

		28 noiembrie 2013

		Cercetări privind morile cu ciocane din instalațiile agricole

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		26

		Melian Ciprian Florin 

		Inginerie Mecanică

		LOBONȚIU Mircea 

		29 noiembrie 2013

		Cercetări privind calitatea gravării cu laser pe suprafeţe de sticlă

		POSDRU /6/1.5/S/18



		27

		Lakatos Gheorghe Daniel

		Inginerie mecanică

		BEJAN Mircea 

		12 decembrie 2013

		Conteribuții privind comportarea la oboseală a sârmelor și cablurilor de oțel zincate

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		28

		Bălan Adina

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		18 decembrie 2013

		Cercetări privind modelarea. Identificarea și controlul sistemelor mecatronice neliniare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		29

		Diudea Mircea

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Radu Nicolae

		18 decembrie 2013

		Studii de risc la rezonanță în rularea vehiculelor

		POSDRU /107/1.5/S/78534





Științe aplicate

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Bumbariu Oana 

		Matematică

		BERINDE Vasile 

		5 octombrie 2013

		Acceleration techniques for fixeed point iterative methods

		POSDRU /6/1.5/S/18



		2

		Braica Petru 

		Matematică

		PĂVĂLOIU Ion 

		5 octombrie 2013

		Operatori liniari şi pozitivi de tip King şi aplicaţii

		 



		3

		Dărăban Ioana 

		Matematică 

		BERINDE Vasile 

		24 mai 2013

		Stability of fixed point iterative procedures

		 





Științe umaniste

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Jurji (Borcut) Crinela Letiţia

		Filologie

		GLODEANU Gheorghe 

		25 octombrie 2013

		Gelozia – dimensiunea arhetipală a fiinţei. Manifestări în literatura română

		 



		2

		Făgădar (Şerban) Laura Elena

		Filosofie

		VIDAM Teodor 

		26 aprilie 2013

		Utilitarismul şi implicaţiile sale etice în contemporaneitate

		POSDRU /88/1.5/S/56661



		3

		Vidam Teodor Amenofis

		Filosofie

		DUNCA Petru 

		28 iunie 2013

		Influenţa gândirii lui Friedrich Nietzsche asupra procesului globalizării

		POSDRU /88/1.5/S/56661



		4

		Tomoiagă Ana Maria 

		Filosofie 

		DUR Ion

		28 iunie 2013

		Filosofia istoriei în concepţia lui Emil Cioran

		 



		5

		Barbu (Todoran) Alexandra

		Filosofie 

		DUR Ion

		26 iulie 2013

		Locul comun şi sofismul ca structuri argumentative

		POSDRU /88/1.5/S/56661



		6

		Ilie Oana Antonia

		Filosofie 

		DUR Ion

		26 iulie 2013

		Discursul distopic şi pattern-ul de comunicare

		 



		7

		Cordoş Alexandru

		Filosofie 

		DUNCA Petru 

		28 septembrie 2013

		Fundamente filosofice ale dreptului natural şi convenţional

		 






2014


Arhitectură și Urbanism

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Măgerușan Adriana Ioana

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		9 mai 2014

		Performativitate în oraș. Tactici urbane de producere a spațiului comun.

		 



		2

		Dascălu Ștefan Dragoș

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		11 iunie 2014

		Arhitecturi relaționale. Stimularea interacțiunilor sociale prin erhitectură

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Julean Dan-Ionuț

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		16 iunie 2014

		Tipologii ale spațiului evreiesc în arhitectura contemporană. Centre comunitare evreiești în Diaspora europeană.

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		4

		Pop Dana

		Arhitectură

		VAIS Dana

		25 iunie 2014

		Arhitectură, percepție și fobii - experimentând relația dintre spațiul arhitectural și fobiile spațiale majore

		 



		5

		Șerban Daniel Lucian

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		30 iunie 2014

		Locuința suburbană ca element de articulare a peisajului comun regional

		POSDRU /88/1.5/S/60078 



		6

		Olănescu Octav Silviu

		Arhitectură

		Matei Adriana

		1 octombrie


2014

		Aspecte ecologice în determinarea ambientului constructiv

		 





Automatică şi Calculatoare

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Zubac Marius

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		DĂDÂRLAT Vasile Teodor  

		30 ianuarie 2014

		Utilizarea resurselor de texte paralele în procesele de prelucrare a limbajului natural cu aplicații pentru limba română

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Pop Bidean Lia Anca

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		SALOMIE Ioan 

		3 iunie 2014

		Contribuții la dezvoltarea sistemelor paralele și distribuite de timp-real

		 



		3

		Sabou Adrian

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		GORGAN Dorian 

		14 noiembrie 2014

		Parallel Simulation of Three-dimensional Particle-based Models

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		4

		Giosan Ion Augustin

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		12 decembrie 2014

		Contribuții la detecția și recunoașterea obstacolelor în scene de trafic folosind stereoviziunea

		 



		5

		Vătavu Andrei

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		12 decembrie 2014

		Metode de reprezentare și urmărire în scenele de trafic

		 



		6

		Joldoș Marius

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		IGNAT Iosif 

		13 decembrie 2014

		Contribuții la dezvoltarea aplicațiilor paralele pentru neuroștiințe computaționale

		 



		7

		Mesaroșiu Adrian Radames

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		28 ianuarie 2014

		Contribuții la aplicarea algoritmilor moderni de control pentru sisteme de urmărire

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Humoreanu Bogdan

		Ingineria sistemelor

		NAȘCU Ioan 

		29 ianuarie 2014

		Sisteme SCADA pentru monitorizarea și controlul stațiilor de epurare a apelor uzate

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Prodan Radu

		Ingineria sistemelor

		NAȘCU Ioan 

		29 ianuarie 2014

		Adaptarea funcționării casei inteligente la activitățile cotidiene ale locatarilor cu deficiențe cognitive

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Morar Ioan Radu

		Ingineria sistemelor

		NAȘCU Ioan 

		30 ianuarie 2014

		Controlul avansat al microaparatelor de zbor în aplicații civile

		POSDRU /107/1.5/S/78534





Construcţii și instalații

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Mureșan Dan Vasile

		Inginerie civilă

		POPOVICI Tudor

		30 mai 2014

		Contribuții teoretice ;i experimentale privind procese ecologice de epurare a apelor uzate

		 



		2

		Costin (căs.Dumitran) Mihaela

		Inginerie civilă

		ANDREICA Horia Aurel

		20 iunie 2014

		Contribuții privind optimizarea hidroizolațiilor la acoperișuri de tip terasă

		 



		3

		Mureșan Ioan Sorin

		Inginerie civilă

		ANDREICA Horia Aurel

		20 iunie 2014

		Contribuții privind proiectarea și realizarea conformării la incendiu a clădirilor de producție-depozitare

		 



		4

		Nerișanu Raluca

		Inginerie civilă

		KOLLO Gavril 

		28 iulie 2014

		Efectele dăunătoare ale sistemelor de transport asupra construcțiilor

		 



		5

		Botez Mircea Daniel

		Inginerie civilă

		IOANI Adrian Mircea 

		24 septembrie 2014

		Acuratețe și eficiență în analiza la colaps progresiv a structurilor multietajate din beton armat

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		6

		Hrenean (căs.Sucală)  Dorina

		Inginerie civilă

		POP G. Ioan 

		10 octombrie 2014

		Reabilitarea seismică a clădirilor din zidărie prin izolarea seismică a bazei

		 



		7

		Mureșan (căs.Moldovan) Ioana Mădălina

		Inginerie civilă

		POP G. Ioan 

		10 octombrie 2014

		Locuinte ingropate

		 



		8

		Perde Florin Lucian

		Inginerie civilă

		ALEXA Pavel 

		31 octombrie 2014

		Abordarea energetică a răspunsului seismic al structurilor metalice cu brațe rigide

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Bărbos Gheorghe Alexandru

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		31 octombrie 2014

		Aspecte privind comportarea în timp a grinzilor încovoiate din beton de ultra-înaltă performanță

		 



		10

		Berindean Adrian

		Inginerie civilă

		ANDREICA Horia Aurel

		31 octombrie 2014

		Contribuții privind conceperea și realizarea elementelor de construcție compozite alcătuite din lemn asociat cu alte materiale

		 



		11

		Cătinaș Sergiu Ciprian

		Inginerie civilă

		MIRCEA Călin Grigore Radu

		7 noiembrie 2014

		Analiza conceptului de deformare inițială în analiza structurală neliniară

		 



		12

		Safirescu Ovidiu

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		7 noiembrie 2014

		Contribuții teoretice și experimentale privind separarea umidității din gazele naturale în sistemele de transport și distribuție

		 



		13

		Boitor Rozalia Melania

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		21 noiembrie 2014

		Strategii alternative pentru îmbunătățirea  mobilității urbane în Municipiul Cluj-Napoca

		 



		14

		Vacaru (Beca) Ilinca Mirela 

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		21 noiembrie 2014

		Contribuții privind implementarea unor sisteme complexe de monitorizare a poluării fonice în contextul dezvoltării traficului urban

		 



		15

		Bojan Adrian

		Inginerie civilă

		ANDREICA Horia Aurel

		28 noiembrie 2014

		Contribuții privind comportarea la acțiunea vântului a termosistemelor din polistiren expandat aplicate pe fațadele clădirilor

		 



		16

		Popa Mircea Lucian

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		5 decembrie 2014

		Comportarea stâlpilor cu secțiune compusă din beton de ultra înaltă performanță și beton obișnuit solicitați la compresiune centrică

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		17

		Zagon Raul - Nicolae

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		5 decembrie 2014

		Comportarea grinzilor din beton de ultra înaltă performanță la acțiunea forței tăietoare 

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Ballok Robert Istvan

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		8 decembrie 2014

		Sisteme structurale cu grinzi trapezoidale din profile de oțel formate la rece cu inima din tablă cutată

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		19

		Fodor Robert Daniel

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		8 decembrie 2014

		Studiul comportării nodurilor cadrelor realizate din profile cu pereți subțiri formate la rece de tip Sigma

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		20

		Suciu Mihaela Delia

		Inginerie civilă

		ALEXA Pavel 

		12 decembrie 2014

		Structuri metalice multietajate echipate cu masă adăugată. O abordare energetică.

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Petrina Tudor

		Inginerie civilă

		CĂTĂRIG Alexandru Teofil

		19 decembrie 2014

		Cercetări numerice și încercări experimentale privind analiza structurilor la foc

		 



		22

		Roșca Bogdan Gheorghe

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		19 decembrie 2014

		Studiu privind ancorarea în beton a conectorilor de oțel beton postinstalați cu mortar de ciment

		 





Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Ivanciu Laura

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		HINTEA Sorin Adrian

		24 ianuarie 2014

		Contributions to the design of telecommunications receivers using computational intelligence techniques

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Bob Flaviu Ilie

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe

		12 aprilie 2014

		Înregistrarea și procesarea sunetului pentru determinarea parametrilor sursei și semnalului

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Bâru Paul Emanuel

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		RUSU Corneliu Gheorghe

		12 aprilie 2014

		Cercetări în analiza de risc pentru aparatura electronică medicală

		 



		4

		Ciocan Ionuț Cătălin

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PETREUŞ Dorin Marius

		12 iunie 2014

		Cercetări teoretice și experimentale privind modalitățile de producere și stocare a energiei în sistemele fotovoltaice

		 



		5

		Groza Robert

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		HINTEA Sorin Adrian

		5 septembrie 2014

		Contribuții la analiza și sinteza aplicațiilor realizate cu circuite în domeniul logaritmic

		 



		6

		Baciu Ionel Horea

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		LUNGU Şerban 

		23 septembrie 2014

		Contribuții teoretice și experimentale la modelarea și simularea convertoarelor de putere rezonante

		 



		7

		Pantiș Dan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena

		21 noiembrie 2014

		Aplicații ale câmpului electromagnetic în terapia cancerului, folosind nanostructuri

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		8

		Catargiu Raluca (David)

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena

		22 noiembrie 2014

		Contribuții la creșterea securității aplicațiilor client-server prin îmbunătățiri aduse protocolului TLS 

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		9

		David Marius Daniel

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		BORDA Monica Elena

		22 noiembrie 2014

		Contribuții la securitatea în rețelele de comunicații speciale utilizând tehnici biometrice unimodale și multimodale (iris și amprentă)

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Ingineria Materialelor şi a Mediului

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Gui Oana Mara

		Ingineria materialelor

		CIONTEA Lelia Maria, ZBÂRCIU Ioan

		24 ianuarie 2014

		Materials and Methods for Cultural Heritage Conservation and Restoration

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Morar Marius

		Ingineria materialelor

		CIONTEA Lelia Maria

		31 ianuarie 2014

		Modularea emisiei luminiscente a aluminatului de ytriu prin dopare/codopare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Onija Oana

		Ingineria materialelor

		CIONTEA Lelia Maria

		3 februarie 2014

		Noi materiale funționale cu structura cristalin-moleculară obținute prin co-cristalizare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		4

		Chira Mihail

		Ingineria materialelor

		NISTOR Liviu 

		20 februarie 2014

		Cercetari privind caracterizarea tribocoroziva a straturilor pe bază de Zn si Zn-Ni

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		5

		Noveanu Dan

		Ingineria materialelor

		NISTOR Liviu 

		25 iulie 2014

		Simularea proceselor de deformare plastică în matrițe elastice

		 



		6

		Gânscă (Prodan) Doina Firuța 

		Ingineria materialelor

		POPESCU Violeta 

		26 noiembrie 2014

		Sinteza și caracterizarea unor noi biomateriale compozite utilizate în stomatogie

		 



		7

		Culea Nicolae Eugen

		Ingineria materialelor

		VIDA – SIMITI Ioan 

		28 noiembrie 2014

		Efectele codopării cu euAg și ErAg asupra structurii și proprietăților vitroceramicilor telurate 80%TeO2 - 20%PbO

		POSDRU /159/1.5/S/137070



		8

		Moșneag Silvia Claudia

		Ingineria materialelor

		POPESCU Violeta 

		10 decembrie 2014

		Materiale utilizate pentru tratarea apei în procese de absorție

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		9

		Popișter Ioana

		Ingineria mediului

		MICLE Valer 

		24 ianuarie 2014

		Studii și cercetări privind acțiunea factorilor chimici poluanți asupra degradării calcarului utilizat la realizarea monumentelor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Iordăchescu (căs.Neamțu) Corina Ioana

		Ingineria mediului

		PICĂ Elena Maria 

		19 iunie 2014

		Studii și cercetări privind nivelul de poluare a apelor cu conținut de metal ți metode de depoluare a acestora

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		11

		Pop Dorina

		Ingineria mediului

		MICLE Valer 

		17 septembrie 2014

		Studii și cercetări  privind depoluarea prin desorbție termică a solurilor contaminate cu țiței

		 



		12

		Gagiu Andra Cristina

		Ingineria mediului

		PICĂ Elena Maria 

		20 octombrie 2014

		Studii și cercetări privind creșterea calității tuburilor îndoite de diametru mare 

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		13

		Dulamă (căs.Popovici) Antoanela Carmen

		Ingineria mediului

		RUSU Tiberiu 

		22 octombrie 2014

		Studii și cercetări privind protecția mediului în realizarea de materiale compozite cu deșeuri de sticlă CRT (Cathode Ray Tubes)

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		14

		Ferenț (căs.Rus) Leonora Loredana

		Ingineria mediului

		RUSU Tiberiu 

		22 octombrie 2014

		Studii și cercetări privind imobilizarea deșeurilor periculoase din acumulatorii auto în materiale nitroase

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Inginerie Electrică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Filip Andrei Toader

		Inginerie electrică

		BIRO Karoly Agoston

		27 ianuarie 2014

		Studiul vibrațiilor electromagnetice și al zgomotelor în mașini sincrone cu magneți permanenți

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Hangiu Radu

		Inginerie electrică

		BIRO Karoly Agoston

		27 ianuarie 2014

		Studiul mașinii sincrone cu magneți permanenți în regim de starter-alternator

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Harlișca Ciprian

		Inginerie electrică

		SZABO Lorand 

		27 ianuarie 2014

		Contributions to the fault detection in induction machines

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		4

		Păunescu Mihai Valentin

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		27 ianuarie 2014

		Cercetari privind fiabilitatea generatoarelor electrice eoliene pe baza testelor de imbatranire accelerata

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		5

		Isoc Tudor

		Inginerie electrică

		VĂDAN Ioan 

		28 ianuarie 2014

		Contribuții la elaborarea și cercetarea unor generatoare eoliene cu mișcare oscilantă

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		6

		Pop Dumitru

		Inginerie electrică

		TÎRNOVAN Radu Adrian 

		28 ianuarie 2014

		Contribuții privind modelarea și analiza microrețelelor de energie electrică

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Vaida Teodor

		Inginerie electrică

		BĂLAN Radu Nicolae

		28 ianuarie 2014

		Contribuții privind protecția prin relșee a sistemelor electromagnetice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Demeter Andrei

		Inginerie electrică

		ŢOPA Vasile, DECONINCK Johan 

		31 ianuarie 2014

		Simulation and validation of local measuring techniques in corrosion

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Hanc Sorin

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		2 februarie 2014

		Contribuții la studiul impactului liniilor electrice aeriene asupra instalațiilor tehnologice din proximitate

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Șarlea Nicoleta Ștefania

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		2 februarie 2014

		Cercetări privind studiul fiabilității echipamentelor din industria textilă

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		11

		Avram Alexandru

		Inginerie electrică

		ŢOPA Vasile 

		11 martie 2014

		Contribuții la proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice utilizând Metoda Extinsă a Elementului Finit

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		12

		Cherecheș Robert - Leon

		Inginerie electrică

		ŢOPA Vasile 

		11 martie 2014

		Contribuții la proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Dragosin Monica Elena

		Inginerie electrică

		CHINDRIŞ Mircea Dorin

		28 martie 2014

		Analiza perturbațiilor electromagnetice în rețelele de distribuție pentru aprecierea calității energiei electrice

		 



		14

		Dobrean Daniel

		Inginerie electrică

		MORAR Roman 

		1 aprilie 2014

		Contribuții privind electrosepararea alamei și oxidului de zinc din amestecul de cenușă cupriferă

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		15

		Arion Cornel Mircea

		Inginerie electrică

		BIRO Karoly Agoston

		24 aprilie 2014

		Monitorizarea și diagnoza mașinii de inducție prin analiza vibrațiilor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		16

		Negrea Cornel Alin

		Inginerie electrică

		IMECS Maria 

		12 mai 2014

		Contribuții la producerile de modulație în lîțime a pulsului cu  reacție de curent la  convertoare statice trifazate cu caracter sursă de tensiune

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		17

		Pop (căs.Ionescu) Andrei Victor

		Inginerie electrică

		IMECS Maria 

		12 mai 2014

		Identificarea poziției și  vitezei în acționări cu motor de inducție

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		18

		Albu Călin

		Inginerie electrică

		ŢOPA Vasile, DECONINCK Johan 

		20 iunie 2014

		Contribution to the Modeling of the Semiconductor Properties of Oxide Layers

		 



		19

		Podea Zachei

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		12 septembrie 2014

		Cercetări teoretice și experimentale privind monitorizarea construcțiilor hidrotehnice (barajul Strâmtori-Firiza-Baia Mare)

		 



		20

		Gheorghiță D. Săndel

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		24 septembrie 2014

		Cercetări privind dezvoltarea unui sistem inteligent de monitorizare a traficului rutier

		 



		21

		Benk (căs.Szoke) Eniko

		Inginerie electrică

		IMECS Maria 

		29 septembrie 2014

		Implementarea structurii de reglare vectorială a mașinii de inducție fără senzor mecanic cu orientare dublă după câmp

		 



		22

		Muntean Oana

		Inginerie electrică

		TODORAN Gheorghe Ioan

		31 octombrie 2014

		Aplicații ale transformatei Hilbert în măsurători electrice

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		23

		Polec Victoria Florica

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		21 noiembrie 2014

		Program LabVIEW pentru identificarea analitică a funcțiilor date grafic sau tabelar și aplicații

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		24

		Moroșanu Marius Emanuel

		Inginerie electrică

		VIOREL Ioan Adrian 

		28 noiembrie 2014

		Studiul maținii cu reluctanță variabilă în vederea îmbunătățirii performanțelor

		 



		25

		Moga Rozica Gabriela

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		19 decembrie 2014

		Metode numerice pentru identificarea modelelor analitice ale sistemelor de măsurare

		 





Inginerie industrială și management

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Irimieș  Oana (Giurgiu)

		Inginerie industrială

		OPRUŢA Dan 

		17 ianuarie 2014

		Cercetări privind studiul curgerii fluidelor prin canalele schimbătoarelor de căldură cu plăci în vederea crețterii performanțelor termodinamice ale acestora

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Tecaru (Berekmeri) Camelia Velia

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		20 ianuarie 2014

		Abord[ri inovative privind dezvoltarea programelor de formare a resurselor umane finanțate din fonduri structurale

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Ciceo David Ioan

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		29 ianuarie 2014

		Studii și cercetări privind managementul aeroportuar în perspectiva liberalizării traficului aerian

		 



		4

		Souca Emanuela Sorina (Pop)

		Inginerie industrială

		CIUPAN Cornel 

		15 februarie 2014

		Cercetări și contribuții privind construcția turbinelor eoliene de putere mică

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		5

		Mager Voicu

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		28 martie 2014

		Cercetări privind fabricația prin topire selectivă cu laser a implanturilor medicale bazate pe structuri compozite

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		6

		Saplonțai (Groza) Monica 

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		28 martie 2014

		Materiale și metode utilizate pentru filtre de fixare a metalelor grele

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Saplonțai Marișca Viorica

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		28 martie 2014

		Eficiența tehnologiilor de fabricație în serie mică a implanturilor dentare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Chezan Flaviu Horea

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		28 martie 2014

		Cercetări teoretice și experimentale privind utilizarea modelelor RP la fabricarea implanturilor maxilo-faciale

		 



		9

		Stoica Laurențiu Gabriel

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		5 aprilie 2014

		Studii și cercetări privind creșterea calității tuburilor de diametru mic executate prin extrudare la rece

		 



		10

		Patalita Carol Petrică

		Inginerie industrială

		VUȘCAN Gheorghe Ioan

		21 mai 2014

		CERCETĂRI ȘI CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA SISTEMELE DE ACHIZIŢIE ŞI MONITORIZARE UTILIZATE ÎN FABRICAȚIA INDUSTRIALĂ

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		11

		Țico Ioana

		Inginerie industrială

		CÂNDEA Dan 

		7 iulie 2014

		Cercetări privind oportunitîțile de afaceri și schimbările organizaționale legate de introducerea și utilizarea tehnologiei informației 

		 



		12

		Bugnar Florin

		Inginerie industrială

		ISPAS Viorel 

		19 iulie 2014

		Calculul, concepția, proiectarea și implementarea unui robot constituit din elemente articulate în procese tehnologice (vopsire, sudura)

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Bordea Călin

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		22 septembrie 2014

		Studii și cercetări privind managementul lanțului de aprovizionare

		 



		14

		Jucan Daniela Corina

		Inginerie industrială

		ABRUDAN Ioan

		22 septembrie 2014

		Studii și cercetări privind utilizarea algoritmilor evolutivi în proiectarea sistemelor logistice

		 



		15

		Borzan Cristina Ștefania

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		2 octombrie 2014

		Cercetări teoretice și experimentale privind fabricația prin sinterizare selectivă cu laser a implanturilor personalizate din materiale biocompatibile

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		16

		Fulea Gheorghe Lucian

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		2 octombrie 2014

		Contribuții privind dezvoltarea și aplicarea instrumentelor calității în industria auto

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		17

		Rafa Vasile

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		2 octombrie 2014

		Contribuții privind asigurarea calității la conductele de transport pentru hidrocarburi

		 



		18

		Mureșan Cristel Felician

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		4 octombrie 2014

		Studii și cercetări privind creșterea calității tuburilor îndoite de diametru mare 

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		19

		Neidoni Nadina - Monica

		Inginerie industrială

		BOLOȘ Vasile Grigore

		14 noiembrie 2014

		Studii și cercetări privind designul, proiectarea și comportarea ambalajelor și structurilor din carton ondulat

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		20

		Boantă Claudiu

		Inginerie industrială

		BOLOȘ Vasile Grigore

		21 noiembrie 2014

		Cercetări privind tehnologia și comportarea angrenajelor melcate frontale cu melc cilindric și geometrie modificată

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		21

		Ciotea Margareta

		Inginerie industrială

		BOLOȘ Vasile Grigore

		5 decembrie 2014

		Cercetări privind geometria și tehnologia de danturare a roților melcate frontale duble

		 



		22

		Rusu Maria Florina

		Inginerie industrială

		TUDOSE Lucian Mircea

		16 decembrie 2014

		Optimizations under uncertainty with applications in rolling  bearing industry

		 



		23

		Istrate Liviu

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		15 ianuarie 2014

		Cercetări privind utilizarea managementului de proiect în schimbarea culturii organizaționale în cadrul instituțiilor administrației publice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		24

		Mureșan Gabriela Alexandra

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		15 ianuarie 2014

		Contribuții privind posibilitățile de prelucrare a pieselor complexe pe sisteme de prelucrare cu CNC

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		25

		Agache Andreea Elena (Maier)

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		22 ianuarie 2014

		Cercetări și contribuții la dezvoltarea modelelor de management al inovării

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		26

		Pitic Ștefan Lucian

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		23 ianuarie 2014

		Conducerea adaptivă a inovației de proces utilizând costurile calității, satisfacția părților interesate și performanța strategică

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		27

		Nicoară Felicia  Diana 

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		24 ianuarie 2014

		Studii și contribuții la îmbunătățirea calității proceselor organizaționale în institutele de cercetare pentru crețterea eficacității acțiunilor de transfer tehnologic

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		28

		Butoi Elisabeta

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		28 ianuarie 2014

		Managementul schimbării pentru orientarea organizațiilor spre inovarea continuă

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		29

		Galoș Raluca Francisca

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		7 februarie 2014

		Globalizarea în industria de automobile

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		30

		Andro (căs.Perde) Ancuța Georgeta

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		18 iunie 2014

		Contribuții privind dezvoltarea managementului calității în instituțiile de învățământ preuniversitar tehnic

		 



		31

		Liche Constantin

		Inginerie și management

		MORAR Liviu 

		31 iulie 2014

		Managementul schimbării în companiile din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor

		 



		32

		Bălan Adina

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		4 septembrie 2014

		Contribuții la dezvoltarea metodelor de predare a antreprenoriatului în învățământul liceal

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		33

		Drîglă (căs.Căpraru) Angelica Maria

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		22 septembrie 2014

		Percepții, stereotipuri și prejudecăți asupra mediului de afaceri din Transilvania

		 



		34

		Apăvăloaie Elena Iulia

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		31 octombrie 2014

		Studii și cercetări privind dezvoltarea afacerilor online în România

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		35

		Pop Liviu

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		31 octombrie 2014

		Studii și cercetări privind implementarea sistemului de management al calității în întreprinderile mici și mijlocii

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		36

		Drăgan Alina Aida

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		10 noiembrie 2014

		Contribuții privind conturarea specificului cultural al mediului de business românesc

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		37

		Dragonici Dana Teodora

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		10 noiembrie 2014

		Managementul brandului și perspective asupra noului tip de consumator în moda românească

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		38

		Bordeanu Casandra Victoria

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		14 noiembrie 2014

		Contribuții privind eficientizarea administrării proprietăților în sisteme de tip ERP

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		39

		Harpa Elena Lucia

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		14 noiembrie 2014

		Studii și cercetări privind inovația în antreprenoriatul românesc

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		40

		Cecan Simion

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		19 decembrie 2014

		Contribuții privind implementarea procedurilor de management al riscurilor în gestionarea și comunicarea informațiilor în organizații

		 





Inginerie mecanică și mecatronică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Coroian Adrian

		Inginerie mecanică

		LUPEA Iulian 

		17 ianuarie 2014

		Contribuții privind modelarea vibro-acustică în habitaclul automobilului

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Morariu Marius-Cristian

		Inginerie mecanică

		LUPEA Iulian 

		17 ianuarie 2014

		Investigații experimentale asupra analizei căilor de transfer la un vehicul electric

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Stremțan Anca Florina

		Inginerie mecanică

		LUPEA Iulian 

		17 ianuarie 2014

		Cercetări privind modelarea, simularea și dezvoltarea structurilor acustice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		4

		Fodorean Teodor Gabriel

		Inginerie mecanică

		ROŞ Victor 

		24 ianuarie 2014

		Cercetări privind influența regimului termic asupra procesării materialelor bioplastice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		5

		Zah Mihai

		Inginerie mecanică

		CSIBI Vencel Iosif

		30 ianuarie 2014

		Studii și cercetări privind îmbunătățirea performanțelor funcționale ale reductoarelor cicloidale

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		6

		Butuza Andrei

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Mugur Ciprian 

		14 februarie 2014

		Studiul influen'ei depunerilor asupra performan'elor colectoarelor fotovoltaice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Oprițoiu Petre Corneliu

		Inginerie mecanică

		MĂDĂRĂŞAN Teodor 

		3 aprilie 2014

		Cercetări privind transferul termic și pierderilor de presiune la un schimbător de căldură din metal poros

		 



		8

		Takacs Ioana

		Inginerie mecanică

		HĂRDĂU Mihail 

		4 iunie 2014

		Analiza stării de tensiuni a osului femural uman

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Todoran Tudor Paul

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Mugur Ciprian 

		26 septembrie 2014

		Valorificarea potențialului termic al solului în aplicații tehnice

		 



		10

		Rad Ciprian Radu

		Inginerie mecanică

		MĂTIEŞ Vistrian 

		7 noiembrie 2014

		Contribuții privind îmbunătățirea performanțelor constructive și funcționale ale sistemelor mecatronice de acționare pe bază de actuatori pneumatici

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		11

		Lateș Daniel

		Inginerie mecanică

		CSIBI Vencel Iosif

		14 noiembrie 2014

		Cercetări teoretice și aplicative privind mecanismele compliante utilizate în mecatronică

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		12

		Crăciun Ioana Lucia 

		Inginerie mecanică

		NĂSUI Vasile 

		21 noiembrie 2014

		Contribuții la studiul cinematic și dinamic al sistemelor mecanice caracterizate prin modificări rapide ale parametrilor mișcării

		 



		13

		Petrovan Adrian

		Inginerie mecanică

		LOBONȚIU Mircea 

		28 noiembrie 2014

		Ontologia dezvoltării produsului

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		14

		Medan Nicolae 

		Inginerie mecanică

		LOBONȚIU Mircea 

		29 noiembrie 2014

		Cercetări și contribuții privind funcționarea sistemului cap de curățare - canalizare

		POSDRU /6/1.5/S/18



		15

		Jișa Vasile Sergiu Rareș

		Inginerie mecanică

		MÂNDRU Silviu Dan 

		12 decembrie 2014

		Sisteme de acșionare pe bază de elemente tubulare gofrate  

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		16

		Imre Paul

		Inginerie mecanică

		NĂSUI Vasile 

		12 decembrie 2014

		Contribuţii la creşterea performanţelor tehnice ale mecanismului de pretensionare a centurii de siguranţă cu fixare în trei puncte folosită în habitaclul automobilelor

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		17

		Drăghici Mihai Petru

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Radu Nicolae

		17 decembrie 2014

		Contribuții privind modelarea și controlul sistemelor mecatronice neliniare

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Științe aplicate

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Bozantan Andrei

		Matematică

		BERINDE Vasile 

		30 septembrie 2014

		New implementations of fixed point algorithms and applications to nonsmooth optimization

		POSDRU /6/1.5/S/18



		2

		Melniciuc (Pop) Adina 

		Matematică 

		BERINDE Vasile 

		11 iulie 2014

		Contribuții la teoria (n, m) – semiinelelor și n – semigrupurilo

		POSDRU /6/1.5/S/18





Științe umaniste

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Moldovan Ligia

		Filologie

		ACHIM Gheorghe 

		12 mai 2014

		Ipostaze ale puterii politice în romanul românesc din perioada comunismului

		 



		2

		Cornea (Băban) Antonela

		Filologie 

		GLODEANU Gheorghe 

		11 iulie 2014

		Magia spațiului insular în literatura română: Eminescu, Macedonski, Eliade, Baconsky

		 



		3

		Vlad (Mureșan) Ramona 

		Filologie 

		GLODEANU Gheorghe 

		11 iulie 2014

		Radu Gyr și literatura spațiului carceral

		 



		4

		Istrăuan Adriana Gabriela

		Filologie 

		GLODEANU Gheorghe 

		30 octombrie 2014

		Eros și thanatos în opera lui Anton Holban

		 



		5

		Bertici (Corlatean) Aniela Ioana

		Filosofie

		Prof.dr. Ion Dur

		18 decembrie 2014

		Dialog și argumentare în spațiul public

		 



		6

		Ardelean Petru 

		Filosofie

		VIDAM Teodor 

		19 decembrie 2014

		Eugène Dupréel despre evoluția gândirii etice

		 



		7

		Dunca Isadora 

		Filosofie 

		DUR Ion

		18 decembrie 2014

		Hermeneutica normelor – constante și reconfigurări

		 



		8

		Porcar Florian Cosmin

		Filosofie 

		VIDAM Teodor 

		19 decembrie 2014

		Paradigma comunicativă  şi etica discursului la Jürgen Habermas

		 






2015

Arhitectură și Urbanism

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Nejur Andrei

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		2 februarie 2015

		Arhitectură în digit_all, despre transformări ale autorului de arhitectură și ale performanței arhitecturale în epoca digitală

		 



		2

		Oprica Alice - Maria

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		16 martie 2015

		Marea Neagră. Un narativ architectural din antichitate până la începutul Războiului Rece

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Szentesi Szende

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		23 martie 2015

		Ideologia comunistă a locuirii colective. Experimente est-europene în anii 60

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		4

		Balan Teodora

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		30 martie 2015

		Efemer versus peren în arhitectură

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		5

		Diaconescu Diana Raluca

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		31 martie 2015

		ARHEOLOGIE URBANA LA IASI. STUDIU DE CAZ- CURTEA DOMEASCA

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		6

		Ionescu Sebastian

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		6 aprilie 2015

		Paradigma comunității ecologice și noul urbanism. Relația social versus simbolic

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Gabor Oana Raluca

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		8 aprilie 2015

		Arhitectura ca raspuns la nevoile seniorilor

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Gabor Ovidiu Lucian

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		8 aprilie 2015

		(Re)Conversia patrimoniului industrial

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Puscasu Ruxandra

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		14 aprilie 2015

		Coregrafii spațiale:mapping

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Costin Alexandru

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		20 aprilie 2015

		Contribuții la generarea parametrică a sălilor de concert

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		11

		Muntean Flaviu Cătălin

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		11 mai 2015

		Patrimoniul Tării Hațegului. Relevare, interpretare, valorizare

		 



		12

		Vartic Leonard

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		11 mai 2015

		Limbajul cartografic, perspectivă și prospectivă culturală

		 



		13

		Moldovan Silivan Valentin

		Arhitectură

		VAIS Dana

		5 iunie 2015

		Permise  pentru realizarea clădirilor înalte pe teritoriul României

		 



		14

		Horvat Anca Simona

		Arhitectură

		VAIS Dana

		21 septembrie 2015

		Arhitectură, computație și natură: Modele din lumea vie și nevie în arhitectura computațională

		 



		15

		Motu Andreea

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		21 septembrie 2015

		Spații de tranziție în arhitectura contemporană

		 



		16

		Pasca Laura

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		21 septembrie 2015

		Branding în arhitectură. Oraș. Obiect. Arhitect.

		 



		17

		Racu Mihai

		Arhitectură

		MATEI Adriana

		29 septembrie 2015

		Coerența zonelor de dispersie urbană din rpmânia Metode de analiză

		 





Automatică şi Calculatoare

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Slăvescu Radu Răzvan

		Calculatoare

		LEŢIA Ioan Alfred

		20 februarie 2015

		Modelarea cognitivă a încrederii în comportamentul cooperativ al agenților

		 



		2

		Borca-Mureșan  (căs.Brehar) Raluca Didona

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		9 ianuarie 2015

		Adaptive Search Space Prunning and Multiple Attitude Pedestrian Detection Models

		 



		3

		Negru Mihai

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		9 ianuarie 2015

		Image Pre-Processing Solutions for Driving Assistance in Adverse Weather Conditions

		 



		4

		Cenan Călin Ovidiu

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		10 ianuarie 2015

		Cooperarea agenților inteligenți cu raționament probabilist

		 



		5

		Goron Anca Daciana

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		LEŢIA Ioan Alfred

		16 ianuarie 2015

		A trade-off between compliance and flexibiliti in the verification of business processes

		 



		6

		Pop Octavian

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		LEŢIA Ioan Alfred

		16 ianuarie 2015

		Probleme de Raționare în Comunități Bazate pe Web Semantic

		 



		7

		Marginean Anca Nicoleta

		Știinta Calculatoarelor

		LEŢIA Ioan Alfred

		20 februarie 2015

		Interconectarea serviciilor ;I a datelor prin ra'ionare pe ontologii

		 



		8

		Pora Lucian Radu (Teodorescu)

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		POTOLEA Rodica 

		10 iulie 2015

		Îmbunătățirea flexibilității și a eficienței în limbajele de programare: o abordare naturală

		 



		9

		Pocol Ciprian

		Știinta Calculatoarelor

		NEDEVSCHI Sergiu 

		21 septembrie 2015

		Tehnici bazate pe stereo viziune pentru detecția obstacolelor în cadrul sistemelor de asistare a conducerii auto

		 



		10

		Melenti Cornelia

		Știinta Calculatoarelor

		LEŢIA Ioan Alfred

		25 septembrie 2015

		Evoluția și reprezentarea culorii prin ontologii în aplicațiile multimedia

		 



		11

		Jalobeanu Mihai Roman

		Calculatoare şi Tehnologia Informației

		NEDEVSCHI Sergiu 

		23 octombrie 2015

		Navigație automată în spații interioare utilizând un senzor de distanță de cost redus

		 



		12

		Kovendi Zoltan

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		6 ianuarie 2015

		Modelarea, simularea și controlul unui proces de separare

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		13

		Trușcă Mihail Radu Călin

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		13 ianuarie 2015

		Contribuții privind monitorizarea proceselor în site-urile grid

		 



		14

		Daian Gheorghe Iulian

		Ingineria sistemelor

		LEŢIA Tiberiu Ștefan

		24 februarie 2015

		Sistem de informare și monitorizare pentru traficul feroviar

		 



		15

		Bondici Cristian

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		27 aprilie 2015

		Monitorizarea și controlul microhidrocentralelor

		POSDRU /159/1.5/S/137070



		16

		Țicală Marius Daniel

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		27 iulie 2015

		Strategii de control al generatoarelor electrice cu poli gheară în funcționare independentă

		 



		17

		Buzdugan Tudor Ion

		Ingineria sistemelor

		FEŞTILĂ Clement 

		27 august 2015

		Contribuții la dezvoltarea unor sisteme inteligente ierarhizate

		 



		18

		Vegh Laura

		Ingineria sistemelor

		MICLEA Liviu Cristian

		4 septembrie 2015

		Metode criptografice și steganografice pentru creșterea securității sistemelor cyber-fizice

		POSDRU /159/1.5/S/134378



		19

		Pop Diana (Contraș)

		Ingineria sistemelor

		VĂLEAN Honoriu Mugurel

		4 septembrie 2015

		Ontologii evolutive

		 



		20

		Stroia Nicoleta

		Ingineria sistemelor

		DOBRA Petru 

		29 septembrie 2015

		Arhitecturi cu cost redus pentru sisteme domotice

		 



		21

		Dulău Lucian ioan

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		22 octombrie 2015

		Optimizarea generării distribuite în sistemele electroenergetice

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		22

		Secară Mihai

		Ingineria sistemelor

		ABRUDEAN Mihail Ioan 

		22 octombrie 2015

		Modelarea, simularea și controlul procesului de separare a 18O prin schimb izotopic în contracurent pe coloane cu umplutură

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Construcţii și instalații

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Lișman Dragoș Florin

		Inginerie civilă

		KOPENETZ Ludovic Gheorghe

		9 ianuarie 2015

		Determinări nedistructive la structuri portante pe cabluri

		 



		2

		Pondichi-Alb Claudia

		Inginerie civilă

		KOLLO Gavril 

		9 ianuarie 2015

		Contribuții la calculul podurilor alcătuite din grinzi cu secțiune compusă

		 



		3

		Babotă Florin

		Inginerie civilă

		MANEA Daniela Lucia 

		16 ianuarie 2015

		Soluții privind crețterea eficienței energetice a clădirilor

		 



		4

		Curtean (Roman Pintican) Maria Nicoleta 

		Inginerie civilă

		POP G. Ioan 

		16 ianuarie 2015

		Reabilitarea structurilor din zidărie utilizând diferite sisteme de reabilitare

		 



		5

		Iernuțan Răzvan Andrei

		Inginerie civilă

		POP G. Ioan 

		16 ianuarie 2015

		Pereți din zidărie de beton celular autoclavizat confinați cu beton armat dispers

		 



		6

		Felseghi Raluca - Andreea

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		5 februarie 2015

		Contribu'ii privind utilizarea pilelor de combustibil ]n domeniul caselor pasive

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		7

		Urian Gabriel Mircea

		Inginerie civilă

		PĂCURAR Vasile 

		5 februarie 2015

		Structuri în cadre cu secțiune mixtă oțel-beton. Studiul comportării cadrelor

		 



		8

		Popescu Adina

		Inginerie civilă

		ALEXA Pavel 

		20 martie 2015

		Structuri metalice acționate seismic. Rigiditate laterală vs. amortizare adăugată

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		9

		Moldovan Radu

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		26 martie 2015

		Studiul aderenței  și a durabilității betonului de înaltă rezistență și performanță

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		10

		Toader Traian Nicu

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		30 aprilie 2015

		Structuri etajate din beton armat cu elemente prefabricate ți îmbinări semirigide

		 



		11

		Marusceac Vladimir

		Inginerie civilă

		KOLLO Gavril 

		23 mai 2015

		Contributii  cu privire la realizarea si calculul elementelor din lemn lamelat incleiat

		 



		12

		Balea Ioana Dorina (Krucke)

		Inginerie civilă

		BÂRSAN George Mihail 

		1 iunie 2015

		Strategii de optimizare a structurilor metalice bazate pe algoritmi genetici

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		13

		Pintea Andreea Tatiana

		Inginerie civilă

		POPA Augustin 

		6 iunie 2015

		Contribuții privind consolidarea terenurilor dificile la terasamentele de autostradă

		 



		14

		Șenilă Roland Mihai

		Inginerie civilă

		PĂCURAR Vasile 

		10 iunie 2015

		Studiul formării articulațiilor plastice în barele disipative lungi ale cadrelor cu grinzi compozite contravântuite excentric

		 



		15

		Roman Marius Daniel

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		17 iunie 2015

		Contribuții la optimizarea stațiilor de epurare a apei prin procesul de aerare

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		16

		Vonica (Timofte) Irina Ioana

		Inginerie civilă

		BRUMARU Mariana 

		26 iunie 2015

		Adaptarea structurală a clădirilor monumentale la exigențele mediului construit accesibil

		 



		17

		Rus (Lăpuște) Adina Victorița

		Inginerie civilă

		PETRINA Mircea 

		7 iulie 2015

		Contribuții la optimizarea soluțiilor de exploatare a construcțiilor de beton armat

		 



		18

		Megyesi Emanuel

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		31 iulie 2015

		Contribuții privind realizarea și utilizarea panourilor multifuncționale pentru anvelopa clădirilor pasive

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		19

		Naghiu George Sebastian

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		31 iulie 2015

		Contribuții la producerea hidrogenului cu ajutorul sistemelor solare concentrate hibride

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		20

		Bredean Lucian Andrei

		Inginerie civilă

		IOANI Adrian Mircea 

		7 septembrie 2015

		Mecanisme de rezistenta la colaps progresive lae structurilor in cadre din beton armat

		 



		21

		Moldovan Teodora Simona

		Inginerie civilă

		IOANI Adrian Mircea 

		7 septembrie 2015

		Studii privind efectuarea normelor de proiectare sismica asupra vulnerabilitatii la colaps progresiv a structurilor in cadre din beton armat

		 



		22

		Lupan Lidia Maria

		Inginerie civilă

		MANEA Daniela Lucia 

		11 septembrie 2015

		Contributii privind proiectarea eficienta energetic a inchiderilor cu structura metalica la cladirile civile

		 



		23

		Ciont Nicolae

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		24 septembrie 2015

		Contribuții la realizarea unui sistem de monitorizare a drumurilor

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		24

		Toadere  Filomela-Roxana (Savoiu)

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		24 septembrie 2015

		Contribuții la realizarea unor drumuri mai sigure

		 



		25

		Iacob Giorgiana (Corsiuc)

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		25 septembrie 2015

		Contribuții privind utilizarea energiilor regenerabile în localități rurale

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		26

		Horon Lazăr Stefan

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		25 septembrie 2015

		Studii privind optimizarea calculului automat la lucrările de drumuri

		 



		27

		Pop Nicolaie 

		Inginerie civilă

		ILIESCU Mihai 

		25 septembrie 2015

		Structuri rutiere la rece, armate dispers cu fibre sintetice din sticlă și poliesteri

		 



		28

		Sandor Gabor Almos

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		28 septembrie 2015

		Optimizarea calculului grinzilor precomprimate

		 



		29

		Durgheu Anca

		Inginerie civilă

		SZABO Balint Gyorgy

		29 septembrie 2015

		Contribuții la teoria reabilitării structurilor portante istorice din beton armat aferente clădirilor de la sfârșitul secolului XIX ănceputul secolului XX din Transilvania

		 



		30

		Cantor Dana Maria (Andreș)

		Inginerie civilă

		MANEA Daniela Lucia 

		16 octombrie 2015

		Contribuții privind realizarea unor materiale de construcții utilizând deșeuri din domeniul agricol

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		31

		Herman Cristian Alexandru

		Inginerie civilă

		KOLLO Gavril 

		16 octombrie 2015

		Contribuții la îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pe liniile ferate urbane

		 



		32

		Riyadh Salha

		Inginerie civilă

		MIRCEA Călin Grigore Radu

		22 octombrie 2015

		Contribuții inginerești la o dezvoltare urbană fără petrol în viitor

		 



		33

		Soimosan Teodora (Tulici)

		Inginerie civilă

		BADEA Gheorghe 

		12 noiembrie 2015

		Contribuții privind optimizarea sistemelor de încălzire aferente localităților urbane

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Dărăban Ștefan Romulus

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PETREUŞ Dorin Marius

		19 ianuarie 2015

		Boosting energy harvesting from renewable energy sources

		 



		2

		Fitigau Ioan Florin

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		TODEREAN Gavril 

		27 martie 2015

		Optimizări în dirijarea pachetelor în rețele de calculatoare

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Oros Ana Maria

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		27 martie 2015

		Robustness optimization methods for microelectronic products in their applicative environment

		 



		4

		Farcas Adrian Calin

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		24 septembrie 2015

		Contribuții la îmbunătățirea acusticii spațiilor închise

		 



		5

		Kovacs Istvan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		ŢOPA Marina Dana

		24 septembrie 2015

		Contributions to the analysis, design and silicon implementation of analog integrated circuits

		 



		6

		Moisă Claudia (Faragó)

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		HINTEA Sorin Adrian

		7 noiembrie 2015

		Contribuții la proiectarea unor circuite și sisteme integrate folosind tehnici de inteligență computațională

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		7

		Orha Ioan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PETREUŞ Dorin Marius

		14 decembrie 2015

		Sisteme pentru recunoașterea activităților umane și monitorizarea unor parametri fiziologici

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		8

		Pastrav Andra Elena Iulia

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		PALADE Tudor Palade

		18 decembrie 2015

		Contribuții privind analiza performanțelor sistemelor satelitare integrate

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Ingineria Materialelor şi a Mediului

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Batin Gabriel

		Ingineria materialelor

		VIDA – SIMITI Ioan 

		15 ianuarie 2015

		Cercetări asupra unor materiale compozite cu gradient funcțional pentru aplicații endoosoase

		 



		2

		Boboia Stanca

		Ingineria materialelor

		ARDELEAN Ioan 

		23 ianuarie 2015

		Sinterizarea și caracterizarea unor noi compozide fluide cu aplicații în stomatologie

		 



		3

		Pop Alexandra Daniela

		Ingineria materialelor

		ARDELEAN Ioan 

		23 ianuarie 2015

		Studiul hidratării unor materiale pe bază de ciment prin relaxometrie de rezonanșă magnetică nucleară

		 



		4

		Simioană Laura Iulia

		Ingineria materialelor

		POPESCU Violeta 

		13 februarie 2015

		Cercetări privind comportamentul în vitro a nanocompozitelor utilizate în stomatologie

		 



		5

		Bolfă (Salanțiu) Ana-Maria

		Ingineria materialelor

		POPA Cătălin Ovidiu

		20 martie 2015

		cercetări asupra depunerii de straturi bioactive pe suprafața titanului poros

		 



		6

		Rus Vasile

		Ingineria materialelor

		NISTOR Liviu 

		28 aprilie 2015

		Cercetări privind pasivarea armăturilor zincate termic folosind substanțe nepoluante

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Ureche (Potra) Florina Liliana

		Ingineria materialelor

		SOPORAN Vasile Filip

		28 aprilie 2015

		Cercetări privind optimizarea parametrilor modelării procesului tehnologic de prelucrare a materialelor prin eroziune electrică 

		POSDRU /159/1.5/S/137070



		8

		Gherasim Gabriel

		Ingineria materialelor

		VIDA SIMITI Ioan

		30 septembrie 2015

		Spume sinterizate din materiale metalice ușoare

		 



		9

		Coste Andreea (Bînă)

		Ingineria mediului

		MICLE Valer

		31 august 2015

		Studii şi cercetări privind utilizarea îngrășământului organic în bioremedierea solului contaminat cu hidrocarburi petroliere

		 



		10

		Popovici Alina-Maria (Fodor)

		Ingineria mediului

		PICĂ Elena Maria 

		28 septembrie 2015

		Studii si cercetari privind impactul zgomotului asupra ariiloe protejate

		 



		11

		Mureșan Mircea Vlad

		Ingineria mediului

		PICĂ Elena Maria 

		12 octombrie 2015

		Studii și cercetări privind soluții de optimizare a costurilor de exploatare ți investiție pentru stațiile de epurare

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		12

		Jașcău Dan Vlad

		Ingineria mediului

		PICĂ Elena Maria 

		15 octombrie 2015

		Studii și cercetări asupra eficientizării procesului de evaluare a factorilor de mediu afectați de activitatea depozitelor de deșeuri municipale neconforme

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		13

		Sălcudean Maria Claudia (Otgon)

		Ingineria mediului

		RUSU Tiberiu

		16 octombrie 2015

		Studii și cercetări privind procesarea deșeurilor rezultate din extracția gazului metan

		 



		14

		Pop Alin Lenuț

		Ingineria mediului

		PICĂ Elena Maria 

		12 noiembrie 2015

		Contribuții asupra analizei convergențelor trhnico-juridice la nivelul gestiunii dețeurilor municipale din perspectiva economiei circulare

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Inginerie Electrică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Mateș Gheorghe

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Călin 

		15 ianuarie 2015

		Pachet software de analiză și supresie a interferențelor electromagnetice între rețelele electrice și conducte metalice subterane

		 



		2

		Ciurea Stelian

		Inginerie electrică

		TRIFA Viorel 

		10 februarie 2015

		Aplicații ale algoritmilor imperialist -competitivi in determinarea

		 



		3

		Marginean Calin

		Inginerie electrică

		TRIFA Viorel 

		26 septembrie 2015

		Cercetări privind utilizarea motoarelor electrice reluctante in sisteme de acționare pentru transportul electric individual

		 



		4

		Badila Laurentiu Florin

		Inginerie electrică

		MUNTEANU Radu Ioan 

		30 septembrie 2015

		Cercetări privind utilizarea senzorilor optici matriciali în controlul dimensional

		 



		5

		Berinde Ioan

		Inginerie electrică

		BĂLAN Horia Cornel 

		6 noiembrie 2015

		Cercetări privind integrarea centralelor electrice eoliene în rețele de medie tensiune

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		6

		Damian Claudiu

		Inginerie electrică

		TÎRNOVAN Radu Adrian 

		6 noiembrie 2015

		Contribuții privind implementarea unui sistem scada în rețelele electrice de distribuție

		 



		7

		Oros Teodora

		Inginerie electrică

		VĂDAN Ioan 

		7 noiembrie 2015

		Cercetări privind generatoarele liniar oscilante pentru motoare stirling cu pistoane libere utilizate în sisteme de micro-cogenerare

		POSDRU /159/1.5/S/134378



		8

		Radu Razvan Andrei

		Inginerie electrică

		MICU Dan Doru 

		18 decembrie 2015

		Optimizarea protecției maximale de curent în funcție de curentul de magnetizare al grupurilor de transformatoare de distribuție de medie/joasă tensiune

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Inginerie industrială și management

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Serbu Calin

		Inginerie industrială

		OPRUŢA Dan 

		21 martie 2015

		Cercetăriprivind evaluarea cauzelor de producere a accidentelor rutiere cu pietoni folosind metode matematice de luare a deciziilor

		 



		2

		Kozuc Andrei

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		27 martie 2015

		Cercetări privind extinderea posibilităâilor tehnologice ale mașinilor unelte cu 3 axe comandate numeric

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Morar Tudor Eugen

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		7 aprilie 2015

		Studii și cercetări privind creșterea calității produselor tubulare fabricate prin hidroformare

		POSDRU /159/1.5/S/137070



		4

		Miron Alin Vasile

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		22 aprilie 2015

		Cercetări privind dezvoltarea procesului de tăiere cu jet de apă pentru prelucrarea materialelor compozite

		POSDRU /159/1.5/S/137070



		5

		Micaciu Alexandru

		Inginerie industrială

		VUȘCAN Gheorghe Ioan

		24 aprilie 2015

		Contribuții și cercetări cu privire la realizarea echipamentelor de ascuțit scule cu suprafețe elicoidale

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		6

		Ferenți Iosif

		Inginerie industrială

		OPRUŢA Dan 

		30 aprilie 2015

		Cercetări privind injecția de carburant la M.A.S în vederea optimizării performanțelor dinamice și economice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		7

		Pleșa Ioan

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		29 iulie 2015

		Contribuții privind îmbunătățirea creativității în procesul concepției de produse în designul industrial

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		8

		Sopoian Cristina Gabriela

		Inginerie industrială

		BLEBEA Ioan 

		13 octombrie 2015

		Contribuții la dezvoltarea procesului de proiectare a produselor industriale și cercetării asupra îmbunătățirii fiabilității acestora

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		9

		Bogdan Ștefan Radu

		Inginerie industrială

		MORAR Liviu 

		16 octombrie 2015

		Impactul managementului transformării organizaționale asupra resursei umane

		 



		10

		Popa Ioana adela (Crăciun)

		Inginerie industrială

		TUDOSE Lucian Mircea

		20 octombrie 2015

		Aesthetic shape optimization in industrial engineering

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		11

		Moldan Dorin Ioan

		Inginerie industrială

		BERCE Petru 

		23 octombrie 2015

		Studii și cercetări privind noi materiale utilizate în construcția echipamentelor pentru situații de urgență

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		12

		Achimaș Sorin

		Inginerie industrială

		BORZAN Marian 

		23 octombrie 2015

		Studii și cercetări privind influența geometriei placuței așchietoare asupra calității pieselor prelucrate prin așchiere

		POSDRU /159/1.5/S/134378



		13

		Mocean Florin

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		23 octombrie 2015

		Studii și cercetări privind reabilitarea rețelelor edilitare de transport ape uzate prin cămășuire cu materiale compozite

		POSDRU /159/1.5/S/134378



		14

		Cosma Sorin Cosmin

		Inginerie industrială

		BÂLC Nicolae Octavian

		23 octombrie 2015

		Cercetări privind îmbunătățirea fabricației implanturilor medicale din titan, prin topire selectivă cu laser

		POSDRU /159/1.5/S/137070



		15

		Beldean Călin Lică

		Inginerie industrială

		VUȘCAN Gheorghe Ioan

		23 octombrie 2015

		Modelarea structurilor cinematice generalizate ale echipamentelor CNC în vederea generării programelor de prelucrare cu compensarea erorilor

		 



		16

		Comes Radu

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		6 noiembrie 2015

		Contribuții privind reconstituirea, vizualizarea și interacțiunea în mediul virtual cu artefacte istorice aferente patrimoniului cultural

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		17

		Badiu Ionut

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		4 decembrie 2015

		Contribuții privind dezvoltarea de noi tehnici și instrumente pentru reconstituirea virtuală a vaselor ceramice de patrimoniu

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		18

		Buna Zsolt Levente

		Inginerie industrială

		POPESCU Daniela 

		4 decembrie 2015

		Cercetări și contribuții privind metodologiile de digitizare și validare a patrimoniului cultural în reprezentare virtuală

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		19

		Kicsi Vasile

		Inginerie industrială

		ACHIMAŞ Gheorghe 

		9 decembrie 2015

		Studii și cercetări privind lubrefierea cavităților matrițelor destinate injecției pieselor din aluminiu

		 



		20

		Sfarlea Ioana Carmen

		Inginerie industrială

		OPRUŢA Dan 

		11 decembrie 2015

		Cercetări privind optimizarea construcției geometrice a rezistențelor hidraulice cu sertar cilindric și bucșă

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		21

		Rusu Paul

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		28 ianuarie 2015

		Management orientat spre acționări

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		22

		Berende Ancuta

		Inginerie și management

		CÂNDEA Dan 

		20 martie 2015

		Influențe ale modelelor organizatorice și culturii sașilor din breslele meșteșugărești mediaevale asupra dezvoltării economice și spiritului antreprenorial ardelenesc 

		 



		23

		Burz Gheorghe

		Inginerie și management

		MARIAN Liviu Onoriu 

		15 iunie 2015

		Cercetări privind metodele avansate de inovare, cu aplicații în regiunea Centru din România

		 



		24

		Oltean Marius

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		15 septembrie 2015

		Cercetări privind importanța managementului structurilor sportive din România

		 



		25

		Suciu Haiduc Nadia (căs.Barkoczi) 

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		22 octombrie 2015

		Managementul învățământului preuniversitar tehnic. Managementul resurselor umane

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		26

		Ugran Angela (Blaga)

		Inginerie și management

		ABRUDAN Ioan

		24 octombrie 2015

		Managementul învățământului preuniversitar tehnic. Managementul resurselor umane

		 



		27

		Moldovan Alina

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		6 noiembrie 2015

		Cercetări privind implicațiile psihologiei în marketingul mileniului iii

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		28

		Niciporuc Tudor

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		6 noiembrie 2015

		Contribuții privind îmbunătățirea mixului de marketing în mediul online

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		29

		Apostol Calin Ionica

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		11 noiembrie 2015

		Cercetari privind stadiul actual al marketingului cultural

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		30

		Cozma Rodica Maria (Bogza)

		Inginerie și management

		BACALI Laura 

		11 noiembrie 2015

		Managementul riscurilor bancare utilizand instrumente de business intelligence

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		31

		Murar Mircea

		Inginerie și management

		BRAD Stelian 

		23 noiembrie 2015

		Intelligent Information Management in Rapid Adaptive Robotic Systems using Reconfigurable Control Units with Plug-and-produce Capability

		POSDRU /159/1.5/S/137070





Inginerie mecanică și mecatronică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Lehene Tiberiu Romi

		Inginerie mecanică

		BEJAN Mircea 

		21 ianuarie 2015

		Cercetări privind îmbunătățirea caracteristicilor mecanice ale pieselor turnate din aliaje de aluminiu

		 



		2

		Galdau Bogdan

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		3 aprilie 2015

		Cercetări privind dezvoltarea unui robot paralel modular destinat tratamentului de brahiterapie

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		3

		Tot Alin Cosmin

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		24 august 2015

		Studii și cercetări asupra poluantului sonor produs de surse liniare, cu diminuarea acestora prin folosirea materialelor fonoabsorbante

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		4

		Bonțiu (Pop) Alina Bianca

		Inginerie mecanică

		LOBONȚIU Mircea 

		30 octombrie 2015

		Calitatea suprafețelor la așchierea aliajelor de aluminiu cu freze cilindro-frontale

		POSDRU /6/1.5/S/18



		5

		Covaciu Florin Alexandru

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		13 noiembrie 2015

		Simularea, comanda ți acționarea roboților paraleli pentru brahiterapie

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		6

		Chiorean Radu

		Inginerie mecanică

		HĂRDĂU Mihail 

		21 noiembrie 2015

		Studiul prin metode optice al comportamentului termo-mecanic al microstructurilor

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		7

		Rotaru Nicolae - Florin

		Inginerie mecanică

		VAIDA Liviu Ioan 

		11 decembrie 2015

		Cercetări și contribuții în diagnoza cutiilor de viteze mecano-hidraulice ce echipează automobilele

		POSDRU /159/1.5/S/134378





Științe umaniste

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Costea (Dorle) Maria Alina 

		Filologie

		ACHIM Gheorghe 

		27 martie 2015

		Intelectualul român interbelic și tentația ideologiei de dreapta

		 



		2

		Scopet (Piscoran) Nastaca

		Filologie

		ACHIM Gheorghe 

		20 noiembrie 2015

		Ion Băieșu. Studiu monografic

		 



		3

		Cândea Dana Monica

		Filologie 

		GLODEANU Gheorghe 

		18 septembrie 2015

		Ipostaze ale feminității în jurnalul intim românesc

		 



		4

		Cîmpean Daniela

		Filosofie

		VIDAM Teodor 

		12 aprilie 2015

		Fundamentele gândirii filosofice și juridice la Eugeniu Sperantia

		 



		5

		Suciu Mihaela Laura

		Filosofie

		VIDAM Teodor 

		12 aprilie 2015

		Problematica etică în viziunea filosofică a lui Bertrand Russel

		 



		6

		Petran Iuliana Cristina

		Filosofie

		VIDAM Teodor 

		12 noiembrie 2015

		Intuiția – metodă de cunoaștere în gândirea lui Henri Bergson

		 



		7

		Chira Victor Ioan

		Filosofie 

		DUNCA Petru 

		24 septembrie 2015

		Fenomenologia puterii lui Michel Foucault

		 



		8

		Leonte Ana Daniela 

		Filosofie 

		DUNCA Petru 

		24 septembrie 2015

		Coordonate ale filosofiei politice la Noam Chomsky

		 



		9

		Artiomov Ecaterina

		Filosofie 

		DUNCA Petru 

		25 septembrie 2015

		Conceptualizări filosofice ale totalitarismului ca fenomen social-politic

		 



		10

		Mureșan Cornel

		Filosofie 

		DUNCA Petru 

		25 septembrie 2015

		Fundamentele filosofice ale autorității politice

		 






2016


Automatică şi Calculatoare

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Oprișa Ciprian

		Calculatoare și tehnologia informației

		SEBESTYEN PAL Gheorghe

		7 iunie 2016

		Machine learning techniques for the analysis and detection of malicious software

		 



		2

		Rodilă Diana Denisa

		Calculatoare și tehnologia informației

		GORGAN Dorian 

		7 iunie 2016

		Efficient development and execution of environmental applications on high performance parallel and distributed computing infrastructures

		 





Construcţii și instalații

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Chirițescu Magellan

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		15 aprilie 2016

		Utilizarea precomprimarii la elemente prefabricate lungi din beton solicitate preponderent la compresiune cu încovoiere

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		2

		Frățilă Emil

		Inginerie civilă

		KISS Zoltan Iosif

		15 aprilie 2016

		Vibrațiile planșeelor supuse acțiunilor dinamice

		POSDRU /107/1.5/S/78534



		3

		Feciu Iulia

		Inginerie civilă

		BRUMARU Mariana 

		11 iunie 2016

		Studiul performanțelor termice, energetice și economice ale clădirilor de locuit reabilitate termic

		 





Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Brândușoiu Ionuț Bogdan

		Inginerie electronică şi telecomunicații

		TODEREAN Gavril 

		15 ianuarie 2016

		Metode de predicție a evoluției numărului de abonați în industria de telecomunicații mobile

		 





Ingineria Materialelor şi a Mediului

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Țărean Cristina

		Ingineria mediului

		RUSU Tiberiu

		22 aprilie 2016

		Studii și cercetări privind strategiile și politicile energetice din România în contextul dezvoltării durabile

		 





Inginerie Electrică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Buda Constantin

		Inginerie electrică

		MAIER Virgil 

		15 ianuarie 2016

		Managementul rețelelor electrice de distribuție în condițiile implementării sistemului SCADA

		 



		2

		Ciupe Adriana

		Inginerie electrică

		ROMAN Nicolae Marius

		17 martie 2016

		Contribuiții privind realizarea unui sistem de monitorizare și prelucrare virtuală a semnalelor ECG

		 



		3

		Simon Dan Ionuț

		Inginerie electrică

		ȚOPA Vasile

		10 iunie 2016

		Reliability improvement of DMOS power switches which operate under repetitive thermal cycling

		 



		4

		Dumitrașcu Daniel

		Inginerie electrică

		BĂLAN Horia Cornel 

		28 iunie 2016

		Sincrofazorii și aplicațiile lor - tehnologie de bază pentru o rețea inteligentă

		 



		5

		Varodi Traian

		Inginerie electrică

		BĂLAN Horia Cornel 

		28 iunie 2016

		Monitorizarea întrerupătoarelor de înaltă tensiune  prin tehnica Dynamic Time Warping (DTW)

		 





Inginerie industrială și management

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Tofană Vasile Gabriel

		Inginerie industrială

		POPA Marcel Sabin

		22 ianuarie 2016

		Cercetări asupra influenței microgeometriei la burghie din carburi metalice în procesele de așchiere

		 





Inginerie mecanică și mecatronică

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Cocorean Dragoș

		Inginerie mecanică

		PÎSLĂ Doina Liana

		4 martie 2016

		Dezvoltarea de noi roboți paraleli pentru brahiterapie

		POSDRU /159/1.5./S/137516



		2

		Curtean Răzvan

		Inginerie mecanică

		LUPEA Iulian 

		15 aprilie 2016

		Contribuții la studiul vibrațiilor aleatoare ale automobilelor

		 



		3

		Cîmpan Marinel

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		16 aprilie 2016

		Studii și cercetări de mentenanța utilajelor pe platformele de exploatare petrolieră

		 



		4

		Lăpușan Ionela Lavinia

		Inginerie mecanică

		ARGHIR Mariana 

		16 aprilie 2016

		Studii și cercetări privind poluarea fonică în mediul industrial

		 



		5

		Teleky Bernadette

		Inginerie mecanică

		BĂLAN Mugur Ciprian 

		24 mai 2016

		Valorificarea energetică prin producție de hidrogen a procesului de fermentare anaerobă a biomasei

		POSDRU /159/1.5./S/137516





Științe umaniste

		Nr. crt.

		Numele şi prenumele 

		Domeniul

		Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

		Data susținerii tezei

		Titlul tezei de doctorat

		Proiect



		1

		Marian (Maxim) Gina Florentina

		Filologie

		GLODEANU Gheorghe 

		22 ianuarie 2016

		Panait Istrati și vocația povestirii

		 





