
Nr ech Nume Program Prom

1 DUMITRESCU Andrei
Proiectarea unui dispozitiv pentru curățarea - uscarea încălțămintei 
la intrarea în locuință

ION D. Alexandru-Daniel CIMA 2018
Stabilirea specificatiilor si elaborarea cartii produsului pentru 
dispozitiv pentru curățarea-uscarea încălțămintei la intrarea în 
locuință

POPA A. Georgiana Alina IAAC 2017
Fabricarea-testarea prototipului, omologarea, comercializarea si 
reciclarea unui dispozitiv pentru curatarea - uscarea incaltamintei la 
intrarea in locuinta

TUDOR E. Silviu-Eugen CIMA 2017
Managementul proiectului si marketingul strategic al unui dispozitiv 
pentru curatarea - uscarea incaltamintei la intrarea in locuinta

2 DUMITRESCU Andrei
Dispozitiv de transport marfă dotat cu sistem de frânare și cadru 
multifuncțional

NEAGU I. Gabriela CIMA 2018
Managementul proiectului si elaborarea cartii pentru produsul 
Dispozitiv de transport marfă dotat cu sistem de frânare și cadru 
multifuncțional

POPESCU C. Bogdan-ConstantinDIPI 2018
Dezvoltarea conceptuala, ergonomica si a designului unui Dispozitiv 
de transport marfă dotat cu sistem de frânare și cadru multifuncțional

ŞUŞEANU I. Marius Ovidiu IAAC 2018
Proiectarea detaliata structurala si fabricarea prototipului Dispozitiv 
de transport marfă dotat cu sistem de frânare și cadru multifuncțional

TURCU D. Ştefan- Alexandru IEMA 2018
Studiu de piata si omologarea, utilizarea, comercializarea si reciclarea 
unui Dispozitiv de transport marfă dotat cu sistem de frânare și cadru 
multifuncțional

3 DUMITRESCU Andrei Dispozitiv de ștergere eficientă a parbrizului

BULEARCĂ I. Liviu Mihai CIMA 2018
Stabilirea specificatiilor si elaborarea cartii pentru produsul Dispozitiv 
de ștergere eficientă a parbrizului

ENACHE S. Ionica CIMA 2018
Managementul proiectului pentru produsul Dispozitiv de ștergere 
eficientă a parbrizului

GRIGORE M. Florina IEMA 2018
Marketing strategic si analiza economica pentru produsul Dispozitiv 
de ștergere eficientă a parbrizului

ICHIM M. Alina DIPI 2018
Proiectare conceptuala pentru produsul Dispozitiv de ștergere 
eficientă a parbrizului

TEODORESCU M. Florin AlexandruIEMA 2018
Fabricarea si omologarea unui Dispozitiv de ștergere eficientă a 
parbrizului

TOMOZEI V. Răzvan Cosmin IAAC 2018
Proiectare detaliata si concluzii pentru produsul Dispozitiv de ștergere 
eficientă a parbrizului

4 GHICULESCU Daniel
Cercetări privind realizarea unui sistem de avans pentru 
microelectroeroziune asistată de ultrasunete

BERBECE D. Laurenţiu CIMA 2018
Stabilirea specificatiilor, omologarea, utilizarea, comercializarea si 
reciclarea pentru un sistem de avans pentru microelectroeroziune 
asistată de ultrasunete

CRISTEA I. Bogdan-Ionuţ INPN 2018
Proiectarea detaliata, fabricarea - testarea prototipului si elaborarea 
cartii produsului pentru un sistem de avans pentru 
microelectroeroziune asistată de ultrasunete

GHIONEA M. Mădălin INPN 2018
Managementul proiectului si proiectarea conceptuala pentru un 
sistem de avans pentru microelectroeroziune asistată de ultrasunete

5 GHICULESCU Daniel
Cercetări privind realizarea unui cap rotativ de electroeroziune 
asistată de ultrasunete

GHERASIM C. Andrei-Sorin INPN 2018
Proiectarea detaliata si fabricarea - testarea prototipului cap rotativ 
de electroeroziune asistată de ultrasunete

HARITON E. Ionut CIMA 2018
Managementul proiectului si stabilirea specificatiilor pentru un cap 
rotativ de electroeroziune asistată de ultrasunete

ILIESCU S.S. George Andrei INPN 2018
Proiectarea conceptuala, analiza economica si cartea produsului 
pentru un cap rotativ de electroeroziune asistată de ultrasunete
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STOIAN C. Florin - Eugen CIMA 2018
Marketing strategic, omologarea, utilizarea, comercializarea si 
reciclarea produsului cap rotativ de electroeroziune asistată de 
ultrasunete

6 ALUPEI Ovidiu Cercetari privind dezvoltarea unei prize multifunctionale

BĂLAN I. Ionel- Cosmin CIMA 2018
Cercetari privind dezvoltarea unei prize multifunctionale - Proiectare 
detaliata, fabricare si testare prototip functional, omologare produs

CĂȚOIU I. Constantin IAAC 2018
Cercetari privind dezvoltarea unei prize multifunctionale - Stabilirea 
specificatiilor, proiectare conceptuala, analiza economica

7 DOICIN Cristian
Dispozitiv wireless pentru managementul instalatiilor de sonorizare 
si iluminat in imobile

ANDREI C.N. Costinela-ŞtefaniaIEMA 2018
Fabricarea prototipului unui dispozitiv wireless pentru managementul 
instalatiilor de sonorizare si iluminat in imobile si elaborarea 
manualului de utilizare a acestuia

BĂBEANU V. Valentin IAAC 2018
Modelarea numerica si stabilirea specificatiilor unui dispozitiv 
wireless pentru managementul instalatiilor de sonorizare si iluminat 
in imobile

CIUPITU M. Mădălina IEMA 2018
Marketing strategic si managementul proiectului de dezvoltare a 
produsului dispozitiv wireless pentru managementul instalatiilor de 
sonorizare si iluminat in imobile

PARASCHIV F. Marius IPFP 2018
Proiectarea conceptuala si de detaliu a unui dispozitiv wireless pentru 
managementul instalatiilor de sonorizare si iluminat in imobile

CHIRIȚĂ M. Mihai Marian IEMA 2018
Analiza economica a unor variante de dezvoltare a produsului 
dispozitiv wireless pentru managementul instalatiilor de sonorizare si 
iluminat in imobile

8 SINDILA Gheorghe
Cercetari privind conceptia si realizarea unui prelungitor automat cu 
tambur

DRAGOMIR A. Roxana GeorgianaIEMA 2018
Cercetari privind conceptia si realizarea unui prelungitor automat cu 
tambur. Managementul proiectului

ISTRATE T. Adriana-Mariana IEMA 2018
Cercetari privind conceptia si realizarea unui prelungitor automat cu 
tambur. Calculul economic

ULMEANU I. Petronel Cătălin IPFP 2018
Cercetari privind conceptia si realizarea unui prelungitor automat cu 
tambur. Omologarea prototipului

VINTILOIU I. Rodica-Simona IAAC 2018
Cercetari privind conceptia si realizarea unui prelungitor automat cu 
tambur. Proiectare conceptuala si detaliata

ZAHARIA T. Radu George IPFP 2018
Cercetari privind conceptia si realizarea unui prelungitor automat cu 
tambur. Fabricarea si testarea prototipului
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9 IONESCU Nicolae Dispozitiv inteligent pentru udarea plantelor de apartament

GUȚU Gh. Gheorghiță-Petrișor IEMA 2018
Dezvoltarea unui dispozitiv inteligent pentru udarea plantelor de 
apartament - marketing strategic si omologarea produsului

HUICULESCU C. Magda-VictoriaDIPI 2018
Stabilirea specificatiilor si proiectarea conceptuala a unui dispozitiv 
inteligent pentru udarea plantelor de apartament

STOINEA M. Alex-Cătălin IAAC 2018
Proiectarea detaliata, fabricarea si testarea unui dispozitiv inteligent 
pentru udarea plantelor de apartament

VADUVA V. Elena-Cerasela IEMA 2018
Analiza economica si comercializarea unui dispozitiv inteligent pentru 
udarea plantelor de apartament

TOBOȘ I. Mădălina IEMA 2018
Dezvoltarea produsului dispozitiv inteligent pentru udarea plantelor 
de apartament - managementul proiectului si drepturi de proprietate 
intelectuala

10 DOICIN Cristian
Cercetari privind dezvoltarea unei platforme mobile pentru 
colectarea si transportul indoor al deseurilor

ANGHEL Gh. Cătălina IAAC 2018
Stabilirea specificatiilor produsului ”Platforma mobila pentru 
colectarea si transportul indoor al deseurilor” si stabilirea strategiei 
de marketing
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ONCESCU I. Mihai Francisc INPN 2018
Proiectarea conceptuala privind o platforma mobila pentru colectarea 
si transportul indoor al deseurilor, omologarea, comercializarea si 
reciclarea acesteia

PANDUROAICA N. Robert - FlorinINPN 2018
Proiectarea si testarea unei platforme mobile pentru colectarea si 
transportul indoor al deseurilor

PĂSĂRICĂ N. Nicoleta - LoredanaIAAC 2018
Managementul proiectului de dezvoltare a produsului ”Platforma 
mobila pentru colectarea si transportul indoor al deseurilor” si analiza 
economica a unor variante constructive

11 TONOIU Sergiu Sisteme de confort și siguranță pentru biciclete

FAITĂR M. Lorena Elena CIMA 2018
Marketingul strategic al Sistemelor de confort și siguranță pentru 
biciclete

ILIE Şt. Adrian-Bogdan DIPI 2018
Fabricarea - testarea prototipului produsului și elaborarea cărţii 
produsului Sistem de confort și siguranță pentru biciclete

NAGY A.B. Nimrod IEMA 2018
Proiectarea conceptuală a Sistemelor de confort și siguranță pentru 
biciclete

NEAGU C.V. Ioan Cristian IAAC 2018
Proiectarea detaliată a Sistemelor de confort și siguranță pentru 
biciclete

PANAITE I. Alexandra-Ioana IAAC 2018 Managementul Sistemelor de confort și siguranță pentru biciclete 

POPESCU V. George Ştefan CIMA 2018
Stabilirea specificaţiilor, omologarea, utilizarea, comercializarea si 
reciclarea Sistemului de confort și siguranță pentru biciclete

12 IONESCU Nicolae Dozator pentru alimente neambalate

MIEZU M. Denisa - Cristina CIMA 2018
Dozator pentru alimente neambalate - proiectare conceptuala si 
proiectare de detaliu

PÎRVU O. Ștefan-Cristian DIPI 2018
Fabricarea unui dozator pentru alimente neambalate cu tehnologia 
Arduino

RĂDOI R. Lavinia IEMA 2018
Dozator pentru alimente neambalate - management de proiect, 
reciclarea si analiza economica

RADU C. Ionela IEMA 2018
Dozator pentru alimente neambalate - marketing, omolgare si analiza 
economica

STANCIU I. Siminel IAAC 2018 Dozator pentru alimente neambalate - proiectare in detaliu

13 SINDILA Gheorghe
Adaptor pentru maşina de frezat universală verticală (FUV) in 
vederea frezării suprafeţelor inclinate

BUCUR I. Alexandru Marian IPFP 2018
Adaptor pentru maşina de frezat universală verticală (FUV) in vederea 
frezării suprafeţelor inclinate - Proiectarea detaliata

NOROCEA M. Robert-Ionuţ IPFP 2018
Adaptor pentru maşina de frezat universală verticală (FUV) in vederea 
frezării suprafeţelor inclinate - Managementul proiectului si 
elaborarea cartii produsului

POPA N. Ionela IEMA 2018
Adaptor pentru maşina de frezat universală verticală (FUV) in vederea 
frezării suprafeţelor inclinate - Marketing strategic si analiza 
economica

14 OPRAN Constantin Sistem adaptiv de transport si protectie a produselor fragile

BRĂNESCU V. Claudia-Raluca CIMA 2018
Cercetari privind sistem adaptiv de transport si protectie a produselor 
fragile - proiectarea conceptuala si proiectarea detaliata

COCOȘ V. Ionel CIMA 2018
Cercetari privind sistem adaptiv de transport si protectie a produselor 
fragile - marketing strategic al produsului si omologare

15 OPRAN Constantin Canistra POLI-GAS

BECHEANU R.A. Bogdan - Ion CIMA 2018
Cercetarea, proiectarea si executia produsului
"POLI-GAS" - Studiu de piata

CRĂCIUN I. Ionuţ-Aurelian INPN 2018
Cercetarea, proiectarea si executia produsului
"POLI-GAS" - digitalizarea si tehnologizarea produsului

DELCEA I. George IAAC 2018
Cercetarea, proiectarea si executia produsului
"POLI-GAS" - proiectare produs

DUMITRU F. Georgian IAAC 2018
Cercetarea, proiectarea si executia produsului
"POLI-GAS" - fabricare produs 

16 OPRAN Constantin Sistem inovativ de deplasare pe zapada - "TROZAP"

DURBAN I. Ionuț-Adrian INPN 2018
Cercetarea, proiectarea si realizarea unui sistem inovativ de deplasare 
pe zapada - "TROZAP" - proiectare conceptuala si proiectare detaliata



STUPARU G. Marius- Georgian -CosminIEMA 2018
Cercetarea, proiectarea si realizarea unui sistem inovativ de deplasare 
pe zapada - "TROZAP" - marketing strategic si managementul 
produsului

VERDEŞ M.S. Rareş IEMA 2018
Cercetarea, proiectarea si realizarea unui sistem inovativ de deplasare 
pe zapada - "TROZAP" - analiza economica si elaborarea cartii 
produsului
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17 POPA Liliana Studii privind dezvoltarea sistemelor automate de control acces

DINICĂ I.Al. Mihai-Andrei IEMA 2018
Studii privind dezvoltarea sistemelor automate de control acces - 
proiectare conceptuala, detaliata, fabricare si testare prototip

HABĂRĂ Gh. Ana - Maria - SimonaIEMA 2018
Studii privind dezvoltarea sistemelor automate de control acces - 
marketingul strategic, managementul proiectului si analiza economica

18 SAVU Tom
Cercetari privind realizarea unui dispozitiv pentru asistarea 
orientarii persoanelor nevazatoare

MARIŞ Gh. Claudiu-Vasile IEMA 2018
Managementul proiectului, proiectare conceptuala, proiectare 
detaliata, fabricarea - testarea prototipului produsului dispozitiv 
pentru orientarea deplasarii persoanelor nevazatoare

ROMAN M. Loredana Elena IEMA 2018
Marketing strategic, stabilirea specificatiilor, omologarea, utilizarea, 
comercizalizarea, reciclarea si elaborarea cartii produsului dispozitiv 
pentru orientarea deplasarii persoanelor nevazatoare

19 SINDILA Gheorghe
Dezvoltarea unui sistem de avertizare sonora si optica de control 
pentru trecerile la nivel cu calea ferata

BANZEA L. Andreea Alexandra IPFP 2018
Dezvoltarea unui sistem de avertizare sonora si optica de control 
pentru trecerile la nivel cu calea ferata - Proiectarea, fabricarea si 
testarea prototipului

MATEI M. Georgiana IEMA 2018
Dezvoltarea unui sistem de avertizare sonora si optica de control 
pentru trecerile la nivel cu calea ferata - Marketingul strategic al 
produsului

POPESCU P. Mihaela IPFP 2018
Dezvoltarea unui sistem de avertizare sonora si optica de control 
pentru trecerile la nivel cu calea ferata - Proiectarea detaliata si 
omologarea produsului

STANCIU C. Andreea Cristina CIMA 2018
Dezvoltarea unui sistem de avertizare sonora si optica de control 
pentru trecerile la nivel cu calea ferata - Elaborarea cartii produsului

VASILE I. Cristian Eduard INPN 2018
Dezvoltarea unui sistem de avertizare sonora si optica de control 
pentru trecerile la nivel cu calea ferata - Managementul proiectului

20 SAVU Tom
Cercetari privind realizarea unei platforme mobile autonome pentru 
interior

CĂLIN I.D. Andrei IAAC 2018
Cercetari privind realizarea unei platforme mobile autonome pentru 
interior - proiectarea conceptuala, proiectarea detaliata

DOBRIN I. Alexandra INPN 2018
Cercetari privind realizarea unei platforme mobile autonome pentru 
interior - marketing strategic, omologarea, utilizarea, comercializarea 
si reciclarea produsului

JUGRAVU V.C. Bogdan - AlexandruINPN 2018
Cercetari privind realizarea unei platforme mobile autonome pentru 
interior - stabilirea specificatiilor, fabricarea si testarea prototipului, 
elaborarea cartii produsului

TOADER M. Răzvan Ştefan IEMA 2018
Cercetari privind realizarea unei platforme mobile autonome pentru 
interior - managementul proiectului, analiza economica

21 ROSU Magdalena
Cercetari privind realizarea produsului ghiveci inteligent cu sistem 
de irigare

ZAMFIR C. Răzvan Alin IPFP 2018 Proiectare produs ghiveci inteligent cu sistem de irigare

POPESCU A. Andreea-Roxana IEMA 2018
Studiu de piața și dezvoltări privind produsul ghiveci inteligent cu 
sistem de irigare

22 IONESCU Nicolae Sistem de prelucrare cu microunde in vid

BALTAC T. Alexandra-Daniela INPN 2018
Sistem de prelucrare cu microunde in vid - Marketing strategic, 
fabricare, testare si omologare
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SOARE G. Alexandra-Teodora INPN 2018
Sistem de prelucrare cu microunde in vid - Proiectare conceptuala, 
proiectare de detaliu si analiza economica

23 IONESCU Nicolae Patine cu role pe doua randuri 
PARASCHIV I. Nicoleta CIMA 2018 Patine cu role pe doua randuri

24 ALUPEI Ovidiu Dispozitiv de iluminare locala cu LED-uri

BURGHIU Ana - Maria IPFP 2016
Dispozitiv de iluminare locala cu LED-uri. Stabilirea specificatiilor si 
fabricarea - testarea prototipului produsului

25 BLAJINA Ovidiu Veioza holografica
MARIN M.F. Victor Antonio CIMA 2018 Veioza holografica - Proiectare conceptuala si proiectare detaliata


