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Birloi Florian-Cristian Proiectarea unei 
aplicaţii online cu 
baze de date 

Estimarea calitatii 
unei aplicatii cu baze 
de date 

 

Bivolaru Iulia Dezvoltarea unei 
aplicatii WEB cu baze 
de date 

Analiza caracteristicii 
de fiabilitate 

fiabilitate, arhitectura 
pe nivele, interfata 
utilizator, baza de 
date, serviciu 

Blaga Ioana Bianca Dezvoltarea unei 
aplicatii Web cu baze 
de date 

Analiza caracteristicii 
de generalitate 

analiza,turism,.NET,si
stem,generalitate 

Brad Marius Dezvoltarea unei 
aplicatii web cu baze 
de date 

Analiza complexitatii  

Bratulescu Alexandra Dezvoltarea unei 
aplicaţii Web cu baze 
de date 

Analiza caracteristicii 
de generalitate 

 

Buturuga Oana 
Cristina 

Dezvoltarea unei 
aplicatii WEB cu baze 
de date 

Analiza generalitatii 
aplicatiei WEB 

generalitate, comert 
electronic, design, 
web, continut 

Calin Gabriel Aplicatie mobila 
suport pentru 
invatarea geografiei 

Studiu privind 
fiabilitatea aplicatiei 
mobile 

fiabilitate, mobil, 
recunoastere, forme, 
culori 

Conache Maria Dezvoltarea unei 
aplicatii mobile pentru 
turismul online 

Studiul privind 
complexitatea 
aplicatiilor mobile 
pentru turism online 

complexitate, mobil, 
turism, servicii, 
eficienta 

Cristache Andra Dezvoltarea unei 
aplicatii informatice 
mobile pentru 
asistenta personala 

Studiu privind 
complexitatea 
aplicatiilor mobile 
pentru asistenta 
personala 

Android, stabilitate, 
eficienta, trasabilitate, 
complexitate 

Cristescu Amelia Dezvoltarea unei 
aplicatii mobile de 
realitate augmentata 
- suport pentru turism 

Studiu privind 
fiabilitatea aplicatiilor 
mobile de realitate 
augmentata suport 
pentru turism 

fiabilitate, realitate 
augmentata, turism, 
procesare imagini, 
algoritmi 

Croitoru Madalina SISTEM 
INFORMATIC DE 

Analiza caracteristicii 
de generalitate 

Model-View-
Controller, 



MANAGEMENT Framework, .NET, 
adaptabilitate, 
independenta 

Csibi Flavius-Petru Aplicatie mobila 
pentru un ghid turistic 

Studiu privind 
fiabilitatea 

mobil, locatie, 
fiabilitate, harta, 
pozitie 

Dima Ramona Dezvoltarea unei 
aplicatii android 
pentru analiza 
activitatilor sportive 

Studiu privind 
complexitatea 
aplicatiilor mobile 
pentru asistenta 
sportiva 

Aplicatie Mobila, 
sport, analiza, 
optimizare, algoritm  

Dinu Daniel Aplicatie mobila 
pentru 
managementul 
pacientilor in clinici 
private/spitale 

Studiu asupra 
generalitatii 

iOS Frameworks, 
MVC, REST API, 
Management, 
arhitectura 
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Diță Florentin-
Alexandru 

Soluție m-learning 
pentru învățarea unei 
limbi străine utilizând 
realitatea augmentată 

Analiza complexității 
aplicațiilor m-learning 
pentru învățarea unei 
limbi străine 

complexitate, m-
learning, realitate 
augmentată, 
învățarea unei limbi 
străine, procesare 
imagini 

Dinu Nicoleta Cristina Sistem informatic 
pentru managementul 
activităţii de vanzare din 
cadrul unei companii 

Studiu privind 
securitatea 
produsului software 

sistem, securitate, 
software, java, 
calitate 

Dragnea Costin Aplicatie web de 
comert electronic cu 
instrumente de 
accesibilitate pentru 
persoane cu 
dizabilitati de vedere 

Analiza caracteristicii 
de generalitate 

accesibilitate,  comert 
electronic, dizabilitati, 
design, web. 



Enăchescu Mihaela-
Irina 

Utilizarea web-ului 
semantic în social 
media 

Analiza complexității 
tehnologiilor web-ului 
semantic 

complexitate, web 
semantic, ontologie, 
RDF, limbaje de 
interogare  

Funieru Lidia Mihaela Sistem informatic de 
recunoastere 
automata a 
numerelor de 
inmatriculare  

Studiu privind 
fiabilitatea unui 
produs software de 
recunoastere 
automata a 
numerelor de 
inmatriculare 

fiabilitate, 
recunoastere 
automata, model, 
sistem, procesare 
imagini 

Georgescu Theodor-
Nikolas 

Sistem de gestiune al 
unui restaurant 

Analiza complexitatii 
bazei de date 

Restrictii de 
integritate, 
mentenanta, sistem 
informatic, calitate 

Gogoi Vasile-Mirel Masurarea calitatii 
aplicatiilor de 
eLearning 

Gradul de acoperire 
al unei discipline in 
aplicatia de 
eLearning 

grad de acoperire, 
eLearning, calitate, 
disciplina, mediu 
virtual. 

Iacob Mihaela Sistem informatic 
pentru gestiunea 
activitatii unui spital 

Studiu privind 
generalitatea 

generalitate, sistem 
informatic, 
adaptabilitate,calitate,
modul 

Ioanas Stefan Aplicatie web pentru 
implementarea unor 
servicii electronice 
specifice e-Guvernarii 

Studiu privind 
fiabilitatea software 

e-guvernare, 
automatizare, 
functionalitate, 
fiabilitate, model 

Ivan Paula Redarea vocala a 
documentelor 

Studiu privind 
generalitatea unei 
aplicatii de redare 
vocala a 
documentelor 

recunoasterea optica 
a caracterelor, 
factura,limba romana, 
text, imagine 

Lazaroiu Florin Sistem informatic 
pentru planificarea 
proiectelor 

Analiza complexitatii 
unui sistem informatic 
de planificare a 
proiectelor 

complexitate, drum 
critic, activitati, 
algoritm, metrica 

Mihnea Mihai Aplicatie mobila 
pentru organizarea 
eventimentelor 

Analiza 
complexitatii 
aplicatiilor mobile 
pentru organizarea 
evenimentelor 

 

Miron Diana Aplicatie mobila Analiza portabilitatii  



pentru imbunatatirea 
performantei 
sportivilor 

unei aplicatii mobile 
care ajuta sportivii la 
imbunatatirea 
performantelor 

Mutu Andreea Aplicatie M-learning 
folosind realitatea 
augmentata 

Studiu privind 
fiabilitatea software a 
aplicatiilor M-learning 

calitate, fiabilitate, 
realitate augmentata, 
M-learning, procesare 
imagini 
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Petreasca Sorin Ionut Aplicatie mobila de 
tip jurnal 

Studiu privind 
portabilitatea 

Portabilitate, design, 
mobil, integrat, 
calitate 

Petrencu Stefan 
Ionut 

Sisteme multi agent 
modelate ca 
Institutii Electronice 

Fiabilitate sistem 
multi-agent 

 

Popescu Alexandru 
Cristian 

Sistem informatic 
pentru îmbunătățirea 
activităților cognitive 
pentru indivizi cu 
dizabilități mentale 

Analiza fiabilității 
aplicaților care 
urmăresc 
îmbunătățirea 
activităților cognitive 
pentru indivizi cu 
dizabilități mentale 

generalitate, 
arhitectură, 
portabilitate, mobil, 
analiză, eLearning, 
medic, pacient 

Popescu Cristian Aplicatie web pentru 
automatizare task-uri 

Studiu privind 
dezvoltarea 
aplicatiilor generice 

automatizare, model, 
generic, obligatie, 
utilitate 

Popescu Denisa 
Elena 

Sistem Informatic 
Geografic pentru 
analiza activitatii 
turistice in Romania 

Studiu privind 
fiabilitatea software 

fiabilitate,harta,analiz
a,turism,Romania 

Prodan Ioana 
Alexandra 

Realizarea 
depozitelor de date 

Studiu privind 
generalitatea unui 
depozit de date 

generalitate, 
arhitectura, analiza, 
raportare, 
multidimensional 

Rosoiu Ondina Aplicatie mobila 
pentru recunoasterea 
persoanelor pe baza 

Analiza generalitatii 
unei aplicatii mobile 
de recunoastere 

generalitate, 
aplicatia, mobil, 
recunoasterea 



imaginilor faciala faciala, caracteristica 

Rusu Adrian Sistem informatic 
distribuit pentru 
gestiunea comenzilor 
online a unui 
restaurant 

Studiu privind 
portabilitatea 

 

Rusu Liviu Dumitru  Aplicație  cu baze 
de date pentru 
gestionarea unei 
activități comerciale 

Analiza caracterului 
de generalitate 

Generalitate,interfețe, 
baze de 
date,design,functiona
litate 

Saros-Rogobete 
Mihaela 

Sistem informatic 
pentru testarea 
aplicatiilor web cu 
baze de date  

Studiu privind 
caracteristicile unui 
framework de testare 

 

Sav Adrian-Gabriel Utilizarea aplicațiilor 
inteligente în 
învățarea asistată 

Studiu privind 
portabilitatea 

portabilitate, aplicație, 
matematică, 
framework, învățare 

Schipor Georgiana-
Oana 

Platforma medico-
stiintifica orientata pe 
coordonarea 
traiectoriei de 
sanatate a 
pacientului 

Studiu privind 
caracteristica de 
generalitate a unei 
platforme medico-
stiintifica 

Medic, pacient, 
generalitate, 
sanatate, informatie 

Stefan Dana Cristina Aplicatie web pentru 
comert online 

Analiza complexitatii  

    

    

    

 


