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Subiecte de licenţă / dizertaţie 2022-2023

Specializarea: Informatică engleză, informatică română, 
AIDC, IACD, etc

OBSERVATII: Lucrările se adresează studenţilor (licenţă/master) de la Română sau 
Engleză. Cunoaşterea limbii engleze este însă esenţială pentru parcurgerea materialelor 
bibliografice.

În particular, se va lucra PE TOT PARCURSUL ANULUI (subiectele sunt de aşa natură 
încât nu pot fi completate în timp mai scurt).  Studenţii ce lucrează cu mine îşi vor aloca 
2 ore pe saptămână pentru un seminar special, PLUS timpul necesar lucrului la subiectul 
ales!  

Coordonator: Adrian Crăciun, adrian.craciun@e-uvt.ro   (e-mail)

Nr Tema Detalii Obs

1 Applications of Groebner Bases The method of Groebner bases is an 
algorithmic method in multivariate 
polynomial rings, introduced by 
Bruno Buchberger in 1965. It has 
numerous applications in polynomial 
ideal problems (ideal membership, 
ideal inclusion), solving systems
of polynomial equations, etc. 
Groebner bases proved useful in many
domains: algebraic geometry, 
functional analysis, coding theory, 
cryptography, program verification, 
symbolic
summation, theorem proving, 
combinatorics, graph theory. The 
algorithm is implemented in many 
computer algebra systems 
(Mathematica, Maple, CoCoA, 
Macaulay, Singular, etc.).

The purpose of this thesis is to 
explore possible applications of 
Groebner bases (theorem proving in 
geometry, solving systems of 
equations, etc.). 

Lice
nta, 
dizer
tatie



Previous knowledge: logic, 
mathematical thinking, algebra, 
computer algebra systems,  
programming (C++, C, or 
Mathematica, Maple, etc).

2 Logical Frameworks
A logical framework is a formal meta-
language for deductive systems. The 
primary tasks supported in logical 
frameworks to varying degrees are
* specification of deductive systems,
* search for derivations within 
deductive systems,
* meta-programming of algorithms 
pertaining to deductive systems,
* proving meta-theorems about 
deductive systems.

The purpose of thesis is the study of 
the formalism and its applications.

Lice
nta, 
dizer
tatie

3 Higher Order Unification and Matching
Higher-order unification is the 
problem: given an equation t = u 
containing free variables, is there a 
solution substitution \sigma˜ such that
t\sigma˜ and u\sigma˜ have the same 
normal form? The terms are drawn 
from the simply typed lambda 
calculus. Higher order matching is the
particular instance: when the term u is
closed, can t be pattern matched to u? 
Although higher-order unification is 
undecidable (even if
free variables are only second-order), 
higher-order matching was 
conjectured to be decidable by Huet. 

The aim of this thesis is to study the 
theoretical foundations and to 
implement higher order 
unification/matching, and apply the 
implementation in relevant examples.

Lice
nta, 
dizer
tatie

4 Visualization methods for large 
libraries of mathematical knowledge

There are several formalize 
mathematical knowledge bases 

Lice
nta, 



available (e.g. the Mizar library, 
HELM). There are many computer-
supported systems for doing 
mathematics. Yet these had little 
impact the way mathematicians work.
This has partly to do with the fact that
these systems are hard to use. The aim
of this thesis is to investigate 
techniques to make large knowledge 
bases of mathematics easier to 
navigate: define and implement 
(visual) tools to navigate/explore such
knowledge bases.  

dizer
tatie

5 Computer Supported Theorem Proving 
using Isabelle

Isabelle is a generic proof assistant. It 
allows mathematical formulas to be 
expressed in a formal language and 
provides tools for proving those 
formulas in a logical calculus. The 
main application is the formalization 
of mathematical proofs and in 
particular formal verification, which 
includes proving the correctness of 
computer hardware or software and 
proving properties of computer 
languages and protocols.

Lice
nta, 
mast
er

6 Propositional satisfiablity – recent 
approaches

We look at the implementation of  
clause redundancy methods (LPR, 
SPR, PR). 

Lice
nta, 
mast
er

7 Algorithms in computer algebra Implement fundamental algorithms 
in Computer Algebra (polynomial 
GCD, polynomial factorization, )

Lice
nta, 
mast
er

8 Satisfiability modulo theories Extend satisfiability solving by 
theories. Either look at existing SMT 
solvers or implement from scratch. 

Lice
nta, 
mast
er

9 Topics proposed by students I will also accept to supervise topics 
proposed by students, provided that 
I'm in position to do so, i.e. topics 
covered are logic, logic programming,
constraint solving, theorem proving, 
computer algebra.

Lice
nta, 
dizer
tatie



Subiecte de LICENȚĂ, 2022-2023 

Specializarea: Informatică-* 

Coordonator: Teodor-Florin Fortiș  (florin.fortis@e-uvt.ro) 

Odată cu alegerea unei teme, este necesară înscrierea pe classroom, cod: morzp4i 

N
r 

Titlu tema Detalii Obs 

1 Augmented/X
R tour. 

Platformă web pentru gestiunea unor vizite la diferite 
instituții. Sunt avute în vedere vizite la grădini zoologice 
și/sau muzee de artă. Prin intermediul platformei se dorește 
îmbogățirea experienței rezultată dintr-o vizită “normală”. 
Recomandată integrarea cu Google Maps sau soluții similare. 

Toate temele 
presupun 
dezvoltarea de 
API-uri REST.  
 
Alegerea 
tehnologiilor se 
va realiza după 
ce studenții 
realizează o 
analiză inițială 
a aplicațiilor 
  

2 My XR 
experiment. 

Platformă web pentru gestiunea experimentelor în cadrul 
unei platforme de tipul ExperimentariumTM și planificarea 
unor activități tematice.  
Aplicație web, posibil și interfață mobilă. 

3-
5 

Teme bazate 
pe AFrame.io 
sau Three.js 

Diferite teme pentru dezvoltarea unor aplicații folosind 
WebXR, cu destinație 3D/VR și/sau AR (de exemplu, 
dezvoltarea unor experimente bazate pe arcu.be) 

6-
8 

Teme bazate 
pe Blockly 

Diferite teme bazate pe blockly 
(https://developers.google.com/blockly/). Exemple de 
subiecte: dezvoltarea unei abordări vizuale pentru algoritmi 
simpli (Tema #6), dezvoltarea unei abordări vizuale pentru 
probleme modelabile în geogebra (Tema #7), integrarea 
mathjax pentru aplicații matematice interactive, (Tema #8) 
dezvoltarea de specificații OpenAPI, etc. 

9-
1
2 

Modelare și 
simulare -- 
Fizică 

Trei teme care au în vedere dezvoltarea unor platforme 
pentru modelarea și simularea unor probleme/experimente 
de mecanică (legile mișcării) (Tema 9), mecanică 
(statică/dinamică) (Tema 10),  termodinamică (Tema 11), 
electricitate (Tema 12)  

1
3-
1
5 

Teme la 
alegere 

Alte teme, propuse de studenți, cu cerințe similare temelor 
1-12, folosind o serie de biblioteci C, inclusiv CAF – 
(https://www.actor-framework.org), 
webassembly/emscripten. 

 



Popovici Adriana – adriana.popovici@e-uvt.ro 

Denumire temă Descriere temă Specializare 

1. Procesarea spațială a 
imaginilor digitale 

 
 

Termenul de domeniu spațial se referă la panul 
imaginii în sine, iar metodele de procesare a 
imaginilor din această categorie se bazează pe 
prelucrarea directă a pixelilor dintr-o imagine. 
Două direcții principale ale procesării spațiale 
sunt transformările de intensitate și filtrarea 
spațială. Se vor studia și implementa tehnici 
specifice tematicii propuse. 

IR/IA 

2. Procesarea imaginilor 
color 

 
 

Utilizarea culorii în procesarea imaginilor este 
motivată de doi factori importanți. Primul, 
culoarea este un descriptor puternic ce 
simplifică procesul de identificare și extragere a 
unui obiect dintr-o scenă. Al doilea, oamenii 
pot discerne mii de nuanțe și intensități de 
culoare, comparativ cu doar două duzini de 
nuanțe de gri. Vor fi prezentate și implementate 
tehnici care ilustrează gama de metode 
disponibile pentru procesarea imaginilor color. 

IR/IA 

3. Recunoașterea obiectelor 
 
 

Conceptul principal al recunoașterii  obiectelor 
din imagini digitale este “învățarea” pe baza 
unor modele de probă. În lucrare vor fi descrise 
și implementate astfel de tehnici de învățare. 

IR/IA 

4. Segmentarea imaginilor 
 

Segmentarea împarte o imagine în regiunile sau 
obiectele sale constitutive. Nivelul de detaliu la 
care este adusă subdiviziunea depinde de 
problema care trebuie rezolvată. Vor fi 
prezentați și implementați algoritmi de 
segmentare. 

IR/IA 

5. Programare grafică în 
Visual C++ 

Programarea Windows se bazează pe 
metodologia orientată obiect. Scrierea unei 
aplicații Windows implică un număr însemnat 
de detalii, dintre care, o mare parte, sunt 
furnizate de funcțiile și modul de organizare 
încorporate în compilator și sistemul de 
operare. Se propune dezvoltarea unei aplicații 
Windows grafice, de tip Document-
Reprezentare. 

IR/IA 

6. Dezvoltarea unei aplicații 
Windows în Visual C++ 

Visual C++ este un mediu de dezvoltare 
integrat (IDE), produs al firmei Microsoft. 
Dispune de instrumente pentru dezvoltarea și 
depanarea codului C++, în special codul scris 
pentru Windows API, DirectX și .NET.  

IR/IA 



Subiecte de licență 2022-2023 
 

Specializarea: Informatică 
 
Coordonator: Conf. dr. ing. Ciprian Pungilă (ciprian.pungila@e-uvt.ro) 
 
Nr Tema Detalii Obs Specializare 

1 Implementation of 
pattern-matching 
algorithms on the GPU 

Implementarea unuia sau mai multor 
algoritmi pentru regăsirea de șabloane (texte) 
folosind programarea GPU (CUDA sau 
OpenCL). 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, algoritmică, calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

2 Implementation of 
multiple pattern-
matching algorithms on 
the GPU 

Implementarea unuia sau mai multor 
algoritmi pentru regăsirea de șabloane (texte) 
folosind algoritmi consacrați (Aho-Corasick, 
Commentz-Walter, Wu-Manber, etc.) pe 
GPU (CUDA sau OpenCL). 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, automate finite deterministe, 
algoritmică, calcul paralel 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

3 Implementation of 
similarity measures on 
the GPU 

Implementarea a cel puțin 3 măsuri de 
similitudine folosind programarea GPU 
(CUDA sau OpenCL). Realizarea unui profil 
de performanță a implementărilor. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, măsuri de similitudine, algoritmică, 
calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

4 Implementing data 
compression on the 
GPU 

Implementarea a cel puțin un algoritm de 
compresie a datelor folosind programarea 
GPU (CUDA sau OpenCL). Realizarea unui 
profil de performanță versus varianta single-
core CPU. 
Cunoștințe necesare: algoritmi de compresie 
(Huffman, Lempel-Ziv, etc.), structuri de 
date avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

5 Big data processing on 
the GPU 

Implementarea a cel puțin un algoritm de 
procesare a datelor mari (“big data”), la 
alegere, folosind programarea GPU (CUDA 
sau OpenCL). Realizarea unui profil de 
performanță versus varianta single-core 
CPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 



avansate, arbori, calcul paralel 

6 DNA processing on the 
GPU 

Implementarea a cel puțin un algoritm de 
procesare a secvențelor DNA, la alegere, 
folosind programarea GPU (CUDA sau 
OpenCL). Realizarea unui profil de 
performanță versus varianta single/multi-core 
CPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

7 Data forensics on the 
CPU/GPU 

Implementarea mecanismelor de analiză 
statică și/sau dinamică de date pentru 
securitate IT/criminalistică IT/recuperarea de 
date. Realizarea unui profil de performanță 
versus varianta single/multi-core CPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

8 Threat detection 
through static/dynamic 
data/code analysis 

Implementarea mecanismelor de analiză 
statică și/sau dinamică a datelor (sau a 
codului executabil) pentru detecția 
programelor malițioase (e.g. a virușilor). 
Implementarea paralelă a aceluiași algoritm, 
eventual cu suport GPU. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, arbori, calcul paralel 

Dificultate: 
medie 

IR / IA / IE 

9 Secure permission-
based blockchain 
implementation 

Implementarea unui mecanism de tip 
blockchain pe bază de permisiuni, folosind 
criptografie asimetrică pe bază de cheie 
publică/privată. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, rețele de calculatoare, criptografie 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

10 Secure permission-less 
blockchain 
implementation with 
eco-friendly footprints 

Implementarea unui mecanism de tip 
blockchain fără permisiuni, folosind 
criptografie asimetrică pe bază de cheie 
publică/privată, cu sistem eco-friendly pentru 
moneda digitală de bază. 
Cunoștințe necesare: structuri de date 
avansate, rețele de calculatoare, criptografie 

Dificultate: 
ridicată 

IR / IA / IE 

 
 
 
      



1. Spătaru Adrian (adrian.spataru@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 

1. Aplicații descentralizate 

 

Scop: Crearea de aplicații care oferă transparență și 
trasabilitate pentru fonduri și bunuri   

Implementare:  Folosirea Ethereum, Smart Contracts, 
tehnologiilor peer-to-peer, limbaje de programare 
variate 

Obs:  Se acceptă propuneri din partea studenților. 
Propunerile trebuie sa prezinte avantajele folosirii unui 
blockchain în locul metodelor convenționale. Exemple 
relevante: CryptoKitties, FileCoin, OPUS  

Max 5 studenți 

IR/IA/IE 

2. Aplicație educațională 
pentru programare 

Scop: Crearea unei aplicații web care oferă posibilitatea 
de a parcurge material de laborator și trimiterea de 
soluții folosind diverse limbaje de programare (Python, 
C/C++). Aplicația va trebui să evalueze și puncteze 
automat soluția și să ofere statistici cu privire la 
numărul de accesări, numărul de soluții trimise, etc.  

O altă componentă a aplicației, ce poate fi dezvoltată de 
un alt student, va aborda detecția de plagiarism.  

Implementare: Servicii Web, Baze de date, Pipeline 
execuție cod 

 

Obs:  Exemplu relevant: Stepik 

IR/IA/IE 

3. Componente pentru un 
Cloud descentralizat 

Scop: Crearea unor componente ale unui sistem 
distribuit, descentralizat, care monitorizează și aplică 
politici pentru servicii Cloud care rulează pe 
calculatoare personale participante în rețea.  

Implementare: algoritmi distribuiți, blockchain, 
criptografie, trusted execution environments  

 

Obs:  Temă de cercetare, max 3 studenți 

IR/IA/IE 



4.  Aplicații psihometrice Scop: Crearea de aplicații care folosesc dispozitive 
Brain Computer Interface pentru a măsura reacțiile 
cortexului vizual în prezența  stimulilor.  

Implementare: interfațarea cu un API specific 
dispozitivului 

Obs:  Obiectivele aplicației vor fi definite împreună cu 
doctoranzi ai departamentului de Psihologie.  

Exemple: afișarea mai multor imagini, masurarea 
atenției acordate fiecărei imagini, măsurarea vitezei de 
reacție (de exemplu clipitul), etc.  

 

 



Bachelor and Master Theses 
Specialization: All Bachelor and Master Specializations 
 
 
 
Remarks:  
1. All theses must be written in English. 
2. Usage of Latex (Beamer) is mandatory. 
3. If conclusive results are obtained: 

a. they will be sent for publication at students’ symposia, workshops, conferences 
b. teams of students will be encouraged to participate in innovation programs for students (e.g. 

Innovation Labs https://www.innovationlabs.ro) 
4. To work with me: 

a. you must show and prove outstanding academic record (current GPA greater than 8.50) 
b. you must show disponibility in meeting regularly (weekly or bi-weekly) and tackling research 

problems 
c. be open to check the business opportunity of the problem you are working on, so you should 

show interest in entrepreneurship and innovation 
5. I also supervise projects proposed by students, but they should be related to my interests and to the topics 
proposed: 

a. Formal Methods, in particular Static Software Verification; 
b. Automated Theorem Proving, in particular First-Order Theorem Proving; 
c. Software Engineering 
d. Symbolic Computation, in particular Polynomial Algebra; 
e. Distributed Computing, in particular Cloud and Big Data Computing. 

 
Remark! Based on previous experience, many students did not show up, without announcing or having 
childish excuses, at the meetings in which we discuss the progress of their thesis. To avoid any 
misunderstandings, I state already that at 3 such happenings you will have to find another supervisor. 
 

Nr Topic Observations 

1. Symmetry Breaking for the Cloud 
Resource Allocation Problem (1-2 theses) 
 

Suppose you want to buy, at the lowest cost, virtual machines (VM) with 
certain CPU, memory, storage, from cloud providers which are geographically 
distributed. This is an NP-hard problem which can be formalized as a 
constraint satisfaction problem and solved using exact algorithms. The 
problem exhibits symmetries which makes the search for solution to consider 
already visited solutions, as well as parts of the search tree which are 
symmetric to already visited parts.  
The aim of this project is to implement symmetry breaking methods from the 
paper [1] in the MANeUveR framework 
(https://merascu.github.io/links/MANeUveR.html, [2]) in order to make the 
problem above amenable to be solved in practice.  
Difficulty: medium/high 
Requirements: Programming: Python; Math: computational logic, in 
particular the notions taught in the lectures Logic for Computer Science, 
Formal Methods in Software Development, Special Topics in Artificial 
Intelligence. 

3. Graph Neural Networks for combinatorial 
optimization problems (1-2 theses) 

The project aims to apply Graph Neural Networks for optimization problems 
coming from cloud resource provisioning (see topic 1 above) [3].  
Difficulty: high 
Requirements: Programming: Python; Math: computational logic, in 
particular the notions taught in the lectures Logic for Computer Science, 
Formal Methods in Software Development, Special Topics in Artificial 

https://www.innovationlabs.ro/
https://merascu.github.io/links/MANeUveR.html


Intelligence; graph theory, machine learning, operational research 
(optimization). 

5. Binarized Neural Networks. Training and 
Verification 
(2 theses; preferably students who worked 
together during university projects) 

Deep learning is everywhere. It has been shown its practical application in a 
variety of fields, image recognition, natural language processing, 
recommendation systems, autonomous driving, just to name a few. Deep 
learning algorithms are mainly used as a black-box and hence difficult to 
debug. In fact, the main criticisms to deep learning algorithms are uncertainty 
and unexpected behavior on adversarial examples.  
When we talk about safety-critical systems, it is important that correctness 
guarantees exist. This leads to the application of formal verification to deep 
neural networks (DNNs), that is, given a DNN and a specification, is there a 
proof that the DNN satisfies the specification for all inputs? Not surprisingly, 
the main challenge of applying formal methods to the verification of DNNs is 
scalability. This is because verification is a non-trivial problem: DNNs are 
large (high number of neurons and layers) and involve activation functions 
which are non-linear and non-convex. These make the problem NP-complete. 
We offer three theses for studying three different verification approaches. The 
theses should contain a comprehensive state-of-the-art as well demo with at 
least one of the tools from the state-of-the-art. The demo will ensure 
reproducibility of the results obtained by state-of-the-art [4], [5].  
Difficulty: high 
Requirements: Programming: Python; Math: Logic, linear algebra and 
statistics 

References 
[1] J. C. Régin and M. Rezgui, “Discussion about constraint programming bin packing models,” in AAAI 
Workshop - Technical Report, 2011. 
[2] M. Eraşcu, F. Micota, and D. Zaharie, “Scalable optimal deployment in the cloud of component-based 
applications using optimization modulo theory, mathematical programming and symmetry breaking,” J. Log. 
Algebr. Methods Program., vol. 121, 2021. 
[3] Q. Cappart, D. Chételat, E. B. Khalil, A. Lodi, C. Morris, and P. Velickovic, “Combinatorial 
optimization and reasoning with graph neural networks,” CoRR, vol. abs/2102.09544, 2021. 
[4] N. Narodytska, “Formal analysis of deep binarized neural networks,” in IJCAI International Joint 
Conference on Artificial Intelligence, 2018. 
[5] N. Narodytska, S. P. Kasiviswanathan, L. Ryzhyk, M. Sagiv, and T. Walsh, “Verifying Properties of 
Binarized Deep Neural Networks,” in Proceedings of the Thirty-Second {AAAI} Conference on Artificial 
Intelligence, (AAAI-18), the 30th innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-18), and the 8th AAAI 
Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence (EAAI-18), New, 2018, pp. 6615–6624. 



 

Cira Cristian (cristian.cira@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Decentralized applications  The application must serve an open community (anyone can join 
without much prior authorisation) and use a decentralized network ( 
blockchains such as Ethereum or Cardano) to validate, transport and 
store all transitions that make up the functionality of the app. 
Prerequisites: Blockchain technology, Smart Contracts, Web2.  
Max 6 students 

Any hardworking 
student 

 



 

Mihai Chis (mihai.chis@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Coordonate baricentrice si 
aplicatii 

Dezvoltarea unui modul in Geogebra pentru determinarea 
coordonatelor baricentrice ale punctelor in raport cu un triunghi de 
referinta si determinarea ecuatiilor pentru drepte si cercuri. 

IR/IA/IE 

2 Elemente de algebra 
computationala si aplicatii 

Baze Groebner si aplicatii la rezolvarea sistemelor de ecuatii 
algebrice 

IR/IA/IE 

3 Elemente de teoria codurilor 
si aplicatii 

Descrierea unor clase de coduri si aplicatii ale acestora IR/IA/IE 

 



 

Drămnesc Isabela (isabela.dramnesc@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică 
aplicată (IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1 Resolution in Propositional Logic 
and in First Order Predicate Logic: 
Case studies 

Propositional logic, first order predicate logic main properties and limitations. 
Normal forms and clausal form of formulae. 
Algorithms on formulas in prenex normal form: Skolemization and 
Herbrandization.  
Description of the resolution procedure, SLD resolution.  
Related work (Prover9, Vampire). 
Case studies and implementation in Prolog (or in Mathematica). 

IR/IA/IE 

2 Case studies in natural style 
proving and sequent calculus using 
theorem provers  

Mathematical logic. 
Natural style proving and sequent calculus. 
Related work on tools and systems for constructing proofs in natural style and 
in the sequent calculus for propositional logic and first-order logic with equality 
(Sequent Calculus Trainer, the Theorema system). 
Generating automated proofs in Theorema. 

IR/IA/IE 

3 Designing and developing games 
in Prolog 

The Logic Programming paradigm. Prolog. 
Designing and developing (adventure, chess) games in SWI-Prolog. 

IR/IA/IE 

4 Case studies in generating and 
solving logic puzzles in Prolog 

Constraint Logic Programming in Prolog. Principles.  
Logic puzzles. Automation of solving logic puzzles. Implementation in SWI-
Prolog. 

IR/IA/IE 

 



 

Fortiș Alexandra Emilia  (alexandra.fortis@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată 
(IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1. Aplicații educaționale 
pentru terminale mobile 

Tema: Dezvoltare de materiale educaționale interactive care să ofere 
acces la suport teoretic, parte demonstrativă și exemple și parte de 
aplicații și testare. Aplicațiile vor fi disponibile pe terminale mobile 
(telefoane, tablete), funcționale indiferent de sistemul de operare al 
dispozitivului. Aplicațiile vor fi dezvoltate pentru discipline STEM, 
pentru nivel preuniversitar (gimnaziu și liceu). 

Limbaje: App Inventor, Android, etc. 

IR, IA, IE 

2. Studii comparative relativ 
la software educațional 

Tema de sinteză, cu analiza unor limbaje de programare 
educaționale. Se vor analiza funcționalitatea, integrabilitatea, 
avantajele și dezavantaje utilizării ca instrument educațional a 
limbajelor alese, din perspectiva tendințelor moderne aplicabile în 
procesul educațional, la nivel global.   

Limbaje: GeoGebra, FreeMath, maxima, etc 

IR, IA, IE 



3. Medii de simulare pentru 
dinamica zborului 
avioanelor fără pilot 

Tema: Utilizarea de limbaje de programare de nivel înalt, capabile să 
gestioneze sistemele dinamice complexe care modelează zborul 
diferitelor tipuri de avioane fără pilot. 

Limbaje: Matlab, Octave, Scilab 

IR, IA, IE 

4. Algoritmi numerici pentru 
prelucrare de imagini 

Tema: Analiza și implementarea de algoritmi numerici folosiți în 
prelucrarea diferitelor tipuri de imagini. 

Limbaje: Matlab, Mathcad, Mathematica, etc 

IR, IA, IE 

5. Analiza seturilor mari de 
date  

Tema: Prelucrarea de seturi mari de date, alegerea instrumentelor 
potrivite pentru analiza, interpretare a rezultatelor și posibilități de 
integrare a acestora cu alte instrumente, în context Machine 
Learning. 

Limbaje: R, Maple, etc. 

IR, IA, IE 

6. Algoritmi specifici 
geometriei computaționale 

Implementări de algoritmi din geometria computațională, cu aplicații 
concrete: sisteme de informații geografice, proiectare asistată de 
computer, grafică computerizată și robotică.  

Limbaje: GeoGebra, CGAL, etc 

IR, IA, IE 

7. Teme propuse de studenți În concordanță cu domeniile mele de expertiză IR, IA, IE 



 

Ivașcu Todor (todor.ivascu@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Sistem de monitorizare a 
mediului ambiental 

Realizarea unui sistem inteligent care să monitorizeze în timp real 
un mediu ambiental (casă, clădire de birouri, etc.). Pe baza unor 
senzori (senzor PIR, senzor fum, senzor gaze, senzor temperatură) 
sistemul trebuie să recunoască schimbările din mediul monitorizat. 
În funcție de caz/pericol (incendiu, scurgeri de gaze sau intrare prin 
efracție), sistemul va informa utilizatorul și va alarma, în mod 
automat fără intervenția utilizatorului, serviciile corespunzătoare. 
Sistemul trebuie să ofere și o aplicație mobilă/web pentru a-i 
permite utilizatorului accesul de la distanță, pentru a citi valorile 
senzorilor dar și de a interacționa cu mediul monitorizat. 
 
Cunoștințe: JAVA, Rețele de senzori, Arduino, RaspberryPI, 
Android 

IR, IA 

2 Sistem inteligent pentru 
simularea activităților într-un 
mediu ambiental 

Realizarea unui sistem inteligent care să simuleze realizarea unor 
activități într-un mediu ambiental (casă, clădire de birouri, etc.). Pe 
baza activităților simulate sistemul va trebui să stocheze datele unor 
senzori aflați în mediul simulat (senzor curent, senzor apă, etc). 

IR, IA 



Datele vor fi stocate într-o bază de date. Sistemul trebuie sa permită 
adăugarea dinamică a mediilor ambientale (ex: adăugare cameră, 
adăugare clădire) și a senzorilor disponibili în aceste medii. 
Scenariile generate vor fi salvate într-un fișier pentru a putea fi 
rulate fără a fi necesară o nouă definire a scenariilor. 
 
Cunoștințe: Java, JADE, MySQL, XML.  

3 Reducerea consumului de 
energie electrică într-un 
mediu ambiental 

Dezvoltarea unui sistem ambiental adresat persoanelor vârstnice 
fără cunoștințe în informatică și tehnologii noi. Sistemul trebuie să 
se integreze și să comunice cu aparatele electrocasnice deja 
existente în mediul ambiental, care nu sunt neapărat “smart”. 
Sistemul trebuie să învețe din observație și după un anumit timp să 
se adapteze la nevoile utilizatorilor și să devină pro-activ. Cu 
ajutorul aplicației se dorește scăderea consumului de energie 
electrică dar și de a crea un habitat mai prietenos. Utilizatorii vor 
interacționa cu sistemul cu ajutorul unei aplicații mobile. 
 
Cunoștințe: JAVA, JEE, Rețele de senzori 

IR, IA 

4 Sistem inteligent pentru 
recunoașterea activităților 
într-un mediu ambiental 
asistat 

Dezvoltarea unui sistem inteligent capabil să recunoască activitățile 
persoanelor din cadrul unui mediu ambiental. Sistemul va colecta 
date de la mai mulți senzori ambientali pentru a analiza 
comportamentul / rutina zilnică a utilizatorului. Scopul sistemului 
este de a detecta potențiale probleme / tulburări în comportamentul 
utilizatorului sau tipare de viață nesănătoase și de a anunța automat 
utilizatorul sau personalul medical. 
 
Cunoștințe: JAVA, Rețele de senzori, WEKA 

IR, IA 



5 Sistem inteligent de irigare Realizarea unui sistem inteligent care sa gestioneze un sistem 
eficient de irigare pentru un teren (gazon, gradină,  teren agricol, 
etc.). Sistemul trebuie sa opereze în timp real, să acceseze serviciile 
de prognoză a vremii (Weather Channel, Yahoo Weather, etc.) și să 
decidă când și dacă trebuie să ude terenul. Pe baza unor senzori de 
umiditate, distribuiți în mai multe zone ale terenului, sistemul 
trebuie să livreze doar cantitatea necesară de apă pentru fiecare zonă 
aparte. Utilizatorii vor interacționa cu sistemul cu ajutorul unei 
interfețe grafice de pe dispozitivele mobile. 
 
Cunoștințe: JAVA, JESS, Rețele de senzori 

IR, IA 

 



 

Conf. Dr. Kaslik Eva (- eva.kaslik@e-uvt.ro) 

 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată 
(IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1 Topics proposed by students 
Topics should have (at least) some connection to numerical methods, 
optimization, probabilities, statistics, mathematical modelling.   

toate 

2 Metaheuristic optimization 
Different types of nature-inspired algorithms are investigated for solving 
unimodal and multimodal optimization problems. Most real-world optimization 
problems are highly nonlinear and multimodal, under various complex 
constraints. Even for a single objective, sometimes, optimal solutions may not 
exist at all. In general, finding an optimal solution or even sub-optimal 
solutions is not an easy task. 

At least two metaheuristic algorithms should be analyzed and compared to 
classical frameworks like genetic algorithms, tabu search, and simulated 
annealing. Performance of the algorithms should be examined by applying it to 
standard benchmark problems.  
 

toate 

 



 

Reja Mario (mario.reja@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Netlink in FreeBSD Netlink is a linux kernel interface used for communication between 
userspace and kernel processes. This thesis aims to port Netlink 
over to FreeBSD. 

IR 

2 FUSE filesystem This thesis aims to implement a filesystem in userspace (preferably 
using a “safe” language like Rust) for a UNIX-like kernel (Linux, 
FreeBSD, OpenBSD). 

IR 

3 Network Configuration 
Libraries in 
FreeBSD/OpenBSD 

Build a libip* to enable programmatic configuration of the firewall, 
implement basic functionality to add rules and configure NAT 
instances.  

IR 

 



 

Marin Mircea (mircea.marin@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică 

(IR)/ 
Informatică 

aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Detectia clicilor maximale in 

grafuri neorientate. 

Analiza algoritmilor de detectie a clicilor maximale; implementarea 

algoritmului Bron-Kerbosch si variatii ale acestuia; studii de caz. 

Dificultate: medie 

Cunostinte necesare: notiuni de baza din teoria grafurilor; 

programare in Java 

IR/IE/IA 

2 Termination of rewrite-based 

computation 

In mathematics, computer science, and logic, rewriting is the 

process of replacing subterms of a formula with other terms, using 

rewrite rules. A term rewrite system (TRS) is a set of rewrite rules 

which provide many possible ways to change one term to another. 

This thesis is about proving that rewriting some TRSs terminates, 

that is, there are no terms that can be rewritten forever. The proof 

method relies on the finding of a reduction order which is 

compatible with the rules of the TRS.  

The  thesis will comprise a survey of the most important reduction 

orderings for TRSs; concrete implementations of reduction 

strategies; some case studies. 

Difficulty: medium/high 

IR/IE/IA 



Prerequisites: basic notions of first-order logic+eagerness to learn a 

few more things 

3 Computing	maximal	clique	
partitions	of	an	undirected	
graph 

A clique is a subset of nodes of an undirected graph such that every 
two distinct vertices in the clique are adjacent. A clique partition of 
a graph G with set of nodes V is a partition {C1,…,Cn} of V such 
that every Ci is a clique of G. S={C1,…,Cn} is a maximal clique 
partition of G if there is no clique partition S’={ D1,…,Dm} of G 
such that S¹S’ and for all 1 £ i £ n there exists 1 £ j £ n such that Ci 
Í D j. 

This thesis is about computing all maximal clique partitions of an 

undirected graph. The thesis will contain a survey of the well known 

algorithms for this problem, and implementations of some of them. 

Difficulty: medium 

Prerequisites: basic notions fro Graph Theory; data structures for 

graphs. 

IR/IE/IA 

4 Logic puzzles with Prolog This thesis is about exploring the suitability of logic programming 

to solve logic puzzles, by using SWI-Prolog and its constraint logic 

programming capabilities. 

Difficulty: medium/high 

Prerequisites: programming in SWI-Prolog; getting acquainted with 

the constraint logic programming capabilities of SWI-Prolog 

IR/IE/IA 

5 Teme propuse de studenti În concordanță cu domeniile mele de expertiză IR/IE/IA 

 



Flavia Micota flavia.micota@e-uvt.ro 

 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată 
(IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1 Aplicație de alegere a 
materiilor opționale 

Dezvoltarea unei aplicații WEB care să permită studenților să aleagă materiile 
opționale din fiecare an de  studiu. Aplicația v-a permite alegerea materiilor 
opționale într-un interval de timp și redistribuirea automată a studenților care nu și-
au exprimat opțiunile. 

IR/IA/IE 

2 Algoritmi de planificare a 
producției 

Realizarea unei aplicații care permite compararea performanțelor a cel puțin doi 
algoritmi utilizați într-o problemă de  planificare a producției într-o fabrică. 

IR/IA/IE 

3 Aplicație care folosește 
concepte de gamenification 
și crowdsourcing pentru a 
construi o platformă  de 
învățare 

Realizarea unei aplicații care permite utilizarea de platforme de crowdsourcing (ex. 
PyBossa) pentru a colecta/valida exerciții care să ajute în procesul de dezvoltarea. 
Partea de colectare va tine cont de regulile de gamification pentru a recompensa 
persoanele care adaugă conținut (ex. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2022.826499/full) 

IR/IA/IE 

4 Aplicație de generare a 
statelor de funcții ale unei 
facultății 

Aplicația va permite colectarea datelor referitoare la statele de funcții (ex. 
încărcarea automată a planurilor de învățământ din fișiere pdf/doc) și va permite 
generarea automată a componentei posturilor vacante. Problema poate fi 
formalizată ca o problemă de bin packing în care există câteva constrângeri 
suplimentare legate de componența posturilor profesorilor titulari. 

IR/IA/IE 

5 Teme propuse de studentii   



6 Interacting with Digital Data 
in Motion 

Mobile devices allow people to stay connected, easily access digital data and get 
assistance in different contexts (e.g. health, sport, education). Augmented Reality (AR) 
has the potential to leverage new forms of interaction with mobile devices and digital 
data in a meaningful as well as situated way (e.g. travel destinations, health conditions). 
The goal is create meaningful data visualizations and interactions using AR in the mobile 
context. High fidelity interactive prototypes will be developed and evaluated through user 
studies. The project aims to contribute (a) interactive prototypes for digital data 
visualizations/metaphors in the real world using AR technology, and (b) theoretical 
perspectives for how embodied interaction is influenced by AR while being on the move.  
 
Temă este în colaborare cu profesor Stavros Asimakopoulos, University of Ioannina-Ioannina-
Greece. 

IR/IA/IE 

7  Health and Well-being 
through Wearable 
Technologies 
 

This project explores the use of wearable technologies in order to inform the design of 
future interventions in the area of health and well-being. The main research questions 
are: can novel design solutions be developed to achieve sustainable health for users? 
can mechanisms such as persuasive design and gamification be used to affect 
sustainable health behaviour? The project will follow a user-centred design (UCD) 
approach. The project aims to contribute (a) novel theoretical perspectives and user 
interface designs on wearable technologies, and (b) knowledge on persuasive strategies 
for health and well-being of wearable users.  
 
Temă este în colaborare cu profesor Stavros Asimakopoulos, University of Ioannina-Ioannina-
Greece. 

IR/IA/IE 

8 Hybrid Realities in Home 
Office 
 

This project addresses the evolution of the hybrid notion of a physical-digital office as it 
relocating into our homes. Hybrid work spaces that utilize Extended Reality technologies 
are able to expand the work space beyond the boundaries of the computer or 
smartphones. The project will examine (a) how can the home office be designed to be 
hybrid, digitally augmented, virtually enriched in order to support individual work and 
collaboration, (b) what is the potential of Virtual and Extended Reality to extend the 
current state of technologies for home office, and (c) what are the ethical implications of 
re-configuring workplaces at home through technology. The project anticipates to 
contribute interaction design concepts and prototypical implementations of home office.  
 

IR/IA/IE 



Temă este în colaborare cu profesor Stavros Asimakopoulos, University of Ioannina-Ioannina-
Greece. 

 



 

CRISTINA MINDRUTA  (cristina.mindruta@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică aplicată 
(IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1 Utilizare WebRTC API. Studiu de 
caz 

Se va dezvolta o aplicație pentru comunicare în timp real pe web. Pentru 
aceasta se vor folosi servicii disponibile în WebRTC APIs. 

https://webrtc.org/ 

IR, IA, IE 

2 Aplicație web pentru creare 
asistată a unui CV. 

 

 

 

Se va dezvolta o aplicație web pentru creare CV.  Aplicația va permite creare 
de CV specializat pentru un anumit domeniu. Pentru fiecare domeniu 
considerat va oferi structura corespunzătoare și suportul informational specific. 
De asemenea, va permite extragere de informații personale disponibile în 
internet.  

IR, IA, IE 

3 Aplicație pentru creare, aplicare și 
evaluare personalizată de teste. 

Se va dezvolta o aplicație pentru creare de teste cu răspuns unic, cu răapunsuri 
multiple și teste grilă. Aplicația va realiza evaluarea automata a răspunsurilor. 
Pentru aceasta va permite definirea de variante personalizate de evaluare a 
răspunsurilor.   

IR, IA, IE 

 



 

Darian Onchis  (darian.onchis@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere team Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică 
aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Gestionarea identității și 
accesului utilizatorilor 
folosind tool-uri open source 

Gestionarea unui server Keycloak, inclusiv API-ul și interfața 
grafică. Adaptor de aplicație Keycloak: un set de biblioteci pentru a 
apela serverul. Se vor folosi cunoștinte de PHP și server de internet 
e.g. Apache, IIS. 

IR, IA 

2 Kubeflow pentru XAION XAION este printre primele platforme pentru competiții de 
inteligență artificială explicabilă (XAI) dedicate atât educatorilor, cât 
și industriei. Prin acest proiect se dorește integarea cu Kubeflow care 
este un software dedicat implementării fluxurilor de lucru de învățare 
automată (ML) pe Kubernetes. 

IR, IA 

3 Integrare Moodle pentru 
selecție cursuri 

Dezvoltarea unui plugin de Moodle pentru a reuși integrarea mai 
multor sisteme Moodle și dezvoltarea unui catalog comun de cursuri. 
Se necesită cunoștinte de programare PHP și cunoștinte de LMS 
(Learning management system) și LTI (Learning Tools 
Interoperability). 

IR, IA 

4 Prelucrare audio cu telefonul 
mobil 

Recunoaștere melodie și gen muzical sau prelucrarea sunetelor 
respiratorii. Se vor folosi limbajul Python, biblioteca Librosa și 
Tensorflow Lite. Datele se vor prelua de pe kaggle.com 

IR, IA 



5 Asistenți virtuali pentru 
suport platformă de tip 
campus virtual 

Implementarea unui asistent virtual complex în limbajul Python și 
încorporarea lui în pagini web. Se va folosi platforma NLTK, Flask 
și Dash. 

IR, IA  

6 Aplicație mobilă în medicină Implementare unei aplicații mobile pentru aplicații în medicină. Se 
are în vedere colaborarea cu medici din Timișoara. Se va folosi React 
Native care este un cadru de aplicații mobile open-source folosit 
pentru a dezvolta aplicații pentru platformele Android, Apple și 
Windows. 

IR, IA 

 



Teme Lucrări de Licență 

Anul universitar 2022-2023 

 

Coordonator:  Daniel POP, daniel.pop@e-uvt.ro 

 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică 
aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1 Identificarea automata a sabloanelor de proiectare in cod 

open-source 

• Identificarea sabloanelor de proiectare intr-o 
baza de cod existent este un pas important 
inspre o intelegere cat mai buna a codului, 
pentru o mentenanta de calitate in viitor 

• Scop: utilizarea uneltelor pentru analiza 
automata de cod si identificarea automata de 
sabloane 

• Obiective: familiarizarea cu astfel de unelte, 
experimente pe cod open-source 

• Cerinte: Java/C++ 
• Vezi si: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa
d;jsessionid=5DACF427FA66AC5083A2888029
52FE2F?doi=10.1.1.75.3386&rep=rep1&type=
pdf 

 

IR / IA / IE 

2 Sistem pentru recomandarea de jurnale/conferinte • Pe baza unui abstract al unei lucrari, sistemul 
sa ofere recomandari cu privire la 
conferinte/jurnale potrivite pentru publicare 

IR / IA / IE 

 



• Similar cu recomandari cu privire la 
music/movie 

• Informatii despre conferinte preluate din 
WikiCFP.com  

3 Vizualizarea datelor in aplicatii Web ● Realizarea unei aplicatii Web care afiseaza 
seturi de date folosind diverse tipuri de grafice 
(charturi), cum ar fi bar chart, stacked bars, 
pies, multi-line chartrs, spider nets etc 

● Datele pot fi afisate atat in grafice statice cat si 
in grafice animate (de ex, evidentierea unor 
tendinte intr-o perioada de timp) 

● Focusul este pe partea de front-end 
● Se pot realiza si studii comparative 
● Utilizarea unei biblioteci JavaScript, cum ar fi 

ChartJs, eCharts, Google Charts, NG2 Charts, 
FusionCharts etc 

• https://www.udacity.com/blog/2016/03/12-
best-charting-libraries-for-web-
developers.html 

IR / IA / IE 

 



 

1. Sancira Monica (monica.tirea@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Tema Detalii Specializare 

1. Aplicatii ale sistemelor inteligente 
– Analiza evolutiei pietelor de 
capital/ Analiza evolutiei Bitcoin 

 

Intelligent Systems based on Stock 
Market Analysis/ Bitcoin Analysis 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei tehnice si 
seriilor de timp, retele neuronale 

• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Inteligenta artificiala, Algoritmi 

IR, IA, IE 

2. Sistem de analiza a datelor non-
structurate de tip text 

 

Text Mining ans Statistical 
Analysis for Non-Structured Text 
Data 

• Mining the Social Web 
• News Articles 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei textului 
• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Programare, Algoritmi de prelucrare a textului, Algoritmi de 
analiza a datelor 

IR, IA, IE 



3. Sistem de analiza a riscului aplicat 
asupra unei investitii pe piata de 
capital 

 

Financial Risk Management 
System 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei riscului 
• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Programare, Algoritmi de analiza a riscului, Algoritmi de analiza a 
optimizarii unui portofoliu de investitii, Inteliganta artificiala, Probabilitati si 
statistica 

 

4. Sistem de recomandare pentru: 

• Turism 
• Transport 
• Optimizare portofoliu de 

actiuni/bitcoin 

Recommendation System for: 

• Tourism 
• Transport 
• Portfolio optimization 

Lucrarea trebuie sa cuprinda: 

• Studiul teoretic al modelelor si metodelor aferente analizei tehnice si 
seriilor de timp 

• Descriere aplicatie. Teste. Comparatii 

Deprinderi: Programare, Metode de recomandare, Algoritmi de determinare a 
drumului cel mai scurt, Algoritmi de analiza a optimizarii unui portofoliu de 
investitii, Inteliganta artificiala, Probabilitati si statistica 

IR, IA, IE 

5. Alte subiecte pot fi acceptate la 
propunerea studentului  

Other topics could be accepted 
based on student's proposal 

 IR, IA, IE 

 



 

1. Zaharie Daniela (daniela.zaharie@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică 
aplicată (IA)/ 

Informatică engleză 
(IE) 

1 Simularea unor procese biologice/ 
Biological processes simulation 

Scop: Evaluarea unor modele (de exemplu difuzie) și framework-uri specifice 
utilizate în simularea unor procese biologice (de exemplu procese de evoluție a 
tumorilor) și implementarea unui simulator care să permită calculul unor 
parametri, analiza influentei parametrilor modelului asupra rezultatelor și 
vizualizarea proceselor de evoluție a parametrilor (număr metastaze, rata 
creșterii tumorilor, etc); 
 
Necesită cunoștințe din domeniul modelării matematice (ecuații diferențiale, 
metode numerice și statistică) 
 
Implementare:  R  
 
Bibliografie : 
• Anvari S, et al. Computational Models and Simulations of Cancer Metastasis. 

Archives of Computational Methods in Engineering 2021. 
https://doi.org/10.1007/s11831-021-09554-1 

 
• Posibilitatea de a include si Agent based modeling (ABM): pachete NetlogoR, 

SpaDes.  
Exemplu ABM: 
https://github.com/discoleo/R/blob/master/Stat/ABM.Models.Particles.R 

 
Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 



2 Simularea unor procese de difuzie 
/ Simulation of diffusion processes 

Scop:  implementarea în R a unor modele de difuzie si percolatie și analiza 
rezultatelor unor simulări bazate pe aceste modele. Necesită cunoștințe de 
modelare matematică. 
 
Implementare:  R (Cod de start: 
https://github.com/discoleo/R/blob/master/Stat/Percolation.R) 
 
Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 

3 Generator de obiecte grafice 
pentru biologie și chimie/ 
Generator of graphical objects for 
biology and chemistry 

Scop:  Extinderea pachetului R BioShapes cu funcții de generare/transformare/ 
combinare a unor obiecte grafice specifice ilustrării unor modele/procese 
biologice sau chimice (ex. celule, particule virale, tesuturi). 
Necesită cunoștințe de geometrie și grafică. 
 
Implementare: R (se extinde un pachet inițiat în cadrul unei lucrări de licență din 
2022). Necesită identificarea unor pachete relevante, extinderea functionalitatii 
acestor pachete și automatizarea generării de diagrame pentru diverse procese 
tisulare sau celulare; 
 
Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA/IE 

4 
Instrumente software pentru 
analiza similarității semantice în 
limba română 

Scop:  construirea un dicționar comprehensiv cu termeni medicali în limba 
română generarea de legaturi semantice între termeni. Resurse care pot fi 
utilizate:  Wiktionary,  colectii de texte specifice (de ex. din domeniul medical). 
Necesită cunoștințe de text mining (măsuri de similaritate sintactică/semantică, 
tehnici de clustering și de topic modelling). Proiectul va include functii de 
vizualizare a rețelei de similaritate semantică. 

Implementare:  limbaj de programare la alegere (Java, C#, Python) 

Obs:  colaborare cu dr. Leonard Mada 

IR/IA 



5 
Aplicație web pentru 
monitorizarea și partajarea 
informațiilor privind istoricul 
medical  

 

 

Scop:  realizarea unei aplicații web care să permit partajarea istoricului medical 
între pacient și medici specialiști. Istoricul medical se referă la evenimente de 
tipul consultațiilor, internărilor, investigațiilor. Proiectul pornește de la o 
aplicație realizată în cadrul unei lucrări elaborate în 2022 care este specifică 
pentru medici de familie. Se urmărește extinderea aplicației cu noi facilități și 
adaptarea pentru specificul comunicării cu medici specialiști. 

Tehnologii:  React, JavaScript, Firebase 

Obs: colaborare cu dr. Felix Mic 

IR/IA/IE 

6 Tehnici de vizualizare și analiză a 
datelor colectate prin dispozitive 
de monitorizare a glicemiei 

Scop:  implementarea unei aplicații care să permită vizualizarea și analiza 
seriilor de date în scopul identificării unor anomalii și a efectuării de predicții. 
Necesită cunoștințe de statistică și familiarizare cu metode de prelucrare a 
seriilor temporale. 
 
Limbaj de programare: Python 

IR/IA/IE 

7-8 Aplicații interactive pentru 
asistarea deciziei medicale 

Scop: implementarea unei aplicații web/ dispositive mobile care să permit 
generarea unor reguli de decizie în contextual diagnosticului medical pornind 
de la o bază de cunoștințe (criterii prestabilite și informații preluate din 
literatura de specialitate) și de la valori ale unor parametri specifici. Se pune 
accent pe prezentarea vizuală a regulilor de decizie. 
Variante: 

a) Diagnosticarea diabetului insipid și identificarea opțiunilor de tratament  
(informatii de natură medicală: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7966184/pdf/11102_2020_Art
icle_1083.pdf) 

b) Diagnosticarea sindromului metabolic pe baza diferitelor definiții ale 
sindromului metabolic aflate în uz pentru adulți și copii.  

c) Diagnosticul cetoacidozei metabolice și a sindromului hiperosmolar 
hiperglicemic (detalii: https://www.aafp.org/afp/2013/0301/p337.html 

IR/IA/IE 



Limbaj de programare:  la alegere 
Obs: colaborare cu dr. Felix Mic 

 



Lector Dr. Tănasie Adriana Loredana (adriana.tanasie@e-uvt.ro) 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 
Informatică aplicată 
(IA)/ 
Informatică engleză 
(IE) 

1. Corelația datelor – regresia 
multiplă 

Scopul regresiei multiple este de a evidenția relaţia dintre o variabilă dependentă 
(explicată, endogenă, rezultativă) şi o mulţime de variabile independente 
(explicative, factoriale, exogene, predictori).  
Lucrarea va cuprinde: aspectele teoretice, ilustrarea lor prin exemple si realizarea 
unei aplicatii cu interfață grafică folosind și/sau modulele implementate în R. 

IR/IA 

2. Corelația datelor – regresie 
logistică  

Regresia logistică modelează relaţia dintre o mulţime de variabile independente 
(categoriale sau continue) şi o variabilă dependentă (nominală, binară). Metodele 
de regresie logistică se aplică în situațiile în care variabila dependentă este, în cel 
mai simplu caz, binară (Da/Nu, Adevărat/Fals, 0/1 etc). 
Lucrarea va cuprinde: aspectele teoretice, ilustrarea lor prin exemple și realizarea 
unei aplicații cu interfață grafică folosind și/sau modulele implementate în R. 

IR/IA 

3. Dezvoltarea aplicațiilor de 
gestiune folosind tehnologii web 

Folosind diferite tehnologii Web (Php, Html5, CSS, JavaScript,PHP, MySql, 
etc )se vor dezvolta aplicații din diverse domenii (maxim șase teme) 

IR/IA 

4.  Teme la propunerea studentului Diferite subiecte din domeniile: probabilități și statistică, metodelor numerice, 
ecuațiilor diferențiale. 

IR/IA 

 



Asist. Prof. Phd. Ștefănigă Sebastian-Aurelian (sebastian.stefaniga@e-uvt.ro) 

No. Topic Description 

Specialization 
Computer Science (IR)/ 
Applied Computer Science (IA)/ 
Computer Science in English (IE) 

1. Intelligent Contract 
Management System 

Contract automation application. The student will develop a library 
of different approved templates and clauses in place which can be 
automatically assembled based on some criterias associated with 
the contracts, such as region, products, services, or price terms, etc. 
The app will be able to auto-build contracts based on defined 
business rules and bulk data upload. The app will have self-service 
contract module to enable faster time-to-revenue and to reduce legal 
operating expenses.  (web/ mobile) 
Ability to integrate SmartBill features (https://api.smartbill.ro). 
 
E.g.: https://juro.com/learn/contract-automation 

IR/IA/IE 

2. e-Layer - Dispute Romanian 
Traffic Fines 

Application for traffic offenses - the application will provide 
features for traffic complaint according to the EU/ Romanian law. 
This app will have the following features: authenticated user access, 
complete & integrated solution for traffic offence management (file 
a complaint without coming into direct contact with a lawyer/ court, 
provide offence and driver details, redirect to payment gateways, 
the higher traffic authorities can analyze the data and they can take 
necessary measures to create awareness among the public regarding 
traffic discipline). (web/ mobile) 

IR/IA/IE 

3. 

Customer relationship 
management (CRM) platform 
for nonprofits organizations 
 

CRM enables companies to make the move towards being a 
customer centered organization by putting the customer at the 
center of all the information that relates to them and allowing 
authorized people with the organization to access the information.  
The platform will provide customer-oriented services for planning, 
developing, maintaining and expanding customer relationship. The 

IR/IA/IE 

mailto:sebastian.stefaniga@e-uvt.ro
https://api.smartbill.ro/
https://juro.com/learn/contract-automation


platform will be capable to provide the following features: services 
and groups facilities, event & check-in, contributions tracking, self-
verification, self-registration, access restrictions, data importing, 
data export, local & remote backup, dashboards, canvass, 
volunteers’ management, fundraiser, people/ members custom 
fields, training school module. (web/ mobile) 

4. 

X-ray body part classification 
 
(Interdisciplinary topic) 
 

Classifying a body part from an x-ray image might seem silly, but 
having it automated can be a key for all the world around deep 
learning in medical imaging. In many hospitals, when a physician 
orders multiple imaging exams one accession number is created for 
each body part (eg. knee, ankle, and leg), but the registration for the 
correspondent images are often incorrect within each accession 
number. That is a major concern because if you want to extract a 
knee dataset from PACS filtering by the Study Description, you 
will often extract exams with multiple body parts and sometimes 
extract empty exams. Also, if you create a model to classify some 
diseases in one body part, model deployment in clinical practice 
will be almost impossible. The algorithm you are challenged to 
create should be able to automate the identification of the body part 
in the image, making it possible to create more datasets and deploy 
pipelines. 
 
Databases: 

x https://www.cancerimagingarchive.net/collections 
x https://www.kaggle.com/competitions/unifesp-x-ray-body-

part-classifier/data 

IR/IA/IE 

5 

Dental Implant System 
Classification 
 
(Interdisciplinary topic) 

Classifying dental implants in X-ray images using machine learning 
- in this study students are aimed to use panoramic X-ray images to 
classify and clarify the accuracy of different dental implant brands 
via neural networks with transfer-learning strategies. For objective 
labeling, you will use over 10000 implant images of minimum 3 
implant systems from digital panoramic radiographs obtained from 

IR/IA/IE/ Master 

https://www.cancerimagingarchive.net/collections
https://www.kaggle.com/competitions/unifesp-x-ray-body-part-classifier/data
https://www.kaggle.com/competitions/unifesp-x-ray-body-part-classifier/data


patients who underwent dental implant treatment at Faculty of 
Dental Medicine, Timisoara. 
 
E.g: 

x https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S20010370193
04179 

x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22689351 
x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7407934 

 

6 
DermoSkin app 
 
(Interdisciplinary topic) 

A smartphone-based skin lesions classification using neural 
networks - automatic evaluation of the computerized 
dermatographism tissular lesions. The app will help the patient and 
dermatologists to identify the type of disease from the affected 
region’s image at the initial stage of the skin disease. These 
findings will suggest that the proposed system can help general 
practitioners efficiently and effectively diagnose skin conditions, 
thereby reducing further complications and morbidity. 
 
E.g.: 

x https://arxiv.org/abs/1812.02316 
x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8074091/ 

 

IR/IA/IE/ Master 

7 
SmartMedLab 
 
(Interdisciplinary topic) 

Design and architecture of determination of biological activity on 
cell cultures and screening of bacterial/ antiviral activity using PCR 
analysis. Automated system for real-time PCR analysis (Co-
supervised by Biology-Chemistry Department) 
 
E.g.: 

x https://towardsdatascience.com/optimising-pcr-with-
automated-primer-selection-using-neural-network-
f6b15d209808 

IR/IA/IE/ Master 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037019304179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037019304179
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22689351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7407934/
https://arxiv.org/abs/1812.02316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8074091/
https://towardsdatascience.com/optimising-pcr-with-automated-primer-selection-using-neural-network-f6b15d209808
https://towardsdatascience.com/optimising-pcr-with-automated-primer-selection-using-neural-network-f6b15d209808
https://towardsdatascience.com/optimising-pcr-with-automated-primer-selection-using-neural-network-f6b15d209808


x https://academic.oup.com/nar/article/32/22/e178/2375678?l
ogin=true 

8 

Forensic studies. Automatic 
analysis and evaluation of 
bone structure using 
histomorphometry. 
 
(Interdisciplinary topic) 

The application of such method integrates together to provide a 
comprehensive set of biological information related to forensic 
studies for Forensic Medicine. Histological examination is one of 
the gold standards for the diagnosis of infectious diseases. Whereas, 
in bone research, radiological testing are used as gold standard to 
diagnose bone fractures or bone loss. Nonetheless, histology, and 
histomorphometry serve as powerful tool in assessing systemic 
skeletal. Histomorphometry is one of the standard method to study 
different cell type activities under normal and diseased condition. 
The scientific community provided a standardized nomenclature 
and method to evaluate bone parameters according to the American 
Society of Bone and Mineral Research (ASBMR). The application 
of bone histomorphometry with molecular data analysis will be able 
to predict/ analyze cellular discrepancies in systemic skeletal 
diseases. The app will be able to extract Density of the Haversian 
Canal: The number of Haversian, Canals found per mm2, Diameter 
of the Haversian Canal: The greatest distance between the walls of 
the Haversian Canal expressed in μm, Diameter of the Haversian 
System (Osteon): The greatest distance between the walls of an 
osteon expressed in μm. 
 
The samples will be obtained from Timisoara Institute of Forensic 
Medicine. 
 
E.g.: 

x https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328
217300765 

x http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022012000300044 
x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26165491/ 

IR/IA/IE/ Master 

https://academic.oup.com/nar/article/32/22/e178/2375678?login=true
https://academic.oup.com/nar/article/32/22/e178/2375678?login=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328217300765
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328217300765
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022012000300044
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26165491/


x https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.006
66/full 

x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8619074/ 

9 

EEG signal analysis and 
classification techniques and 
applications. 
 
(Interdisciplinary topic) 
 

Parametric modelling techniques for time series analysis, and in 
particular the application of autoregressive modelling to the 
analysis of physiological signals such as the human 
electroencephalogram. 
EEG-based brain computer interface using Unicorn Hybrid Black 
device. 
 
E.g.: 

x https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/13504
53395000240 

x https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/4754/htm 
x https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844

02101361X 

Master 

10. Projects proposed by 
students. 

I also supervise projects proposed by students, but they should be 
related to my interests and to the topics proposed: 

x Web Programming, Security & Cryptography, Parallel 
Computing, High Performance Computing, Statistics, 
Neural Networks, AI 

IR/IA/IE/ Master 

 

Usage of Latex (Beamer/ Overleaf is mandatory for all diploma projects. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00666/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00666/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8619074/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/1350453395000240
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/1350453395000240
https://www.mdpi.com/1424-8220/21/14/4754/htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101361X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101361X


Teme Lucrări de Licență 

Anul universitar 2021-2022 

 

Coordonator:  lector dr. Mafteiu-Scai Liviu Octavian, liviu.mafteiu@e-uvt.ro 

 

Nr. 
crt. 

Denumire temă Descriere temă Specializare 
Informatică (IR)/ 

Informatică 
aplicată (IA)/ 
Informatică 
engleză (IE) 

1. Invatarea asistata bazata pe jocuri Chiar si lucruri aparent abstracte precum 

algoritmica sau matematica pot fi invatate prin 

jocuri de calculator, chiar si de catre adulti. 

Candidatul trebuie sa propuna si sa implementeze 

metode noi de predare/invatare folosind elemente 

din teoria jocurilor si din teoria sistemelor 

inteligente de instruire (ITS) 

IR, IA, IE 

(max 2 stud) 

1’. Game-Based assisted learning (gamification) Even seemingly abstract things like algorithms or 

maths can be learned through computer games, 

even by adults. The candidate must propose and 

implement new methods for teaching / learning 

using elements from game theory and from 

intelligent tutoring systems (ITS) 

IE 

(max 2 stud) 



2. Rezolvarea sistemelor de ecuatii folosind tehnici din 

inteligenta artificiala 

In ultimii ani, pe langa metodele clasice de 

rezolvare, au fost propuse si validate metode 

netraditionale, inspirate din inteligenta artificiala 

(algoritmi genetici, programare genetica, etc). 

Candidatul trebuie sa propuna si sa implementeze 

o modalitate de rezolvare a sistemelor de ecuatii 

(liniare si/sau neliniare)  de dimensiuni medii 

(aprox 1000) folosind o metaeuristica noua sau 

una deja existenta 

IR 

IA 

(max 2 stud) 

2’. Solving equations systems using artificial intelligence 

techniques 

In last years, besides classical methods, non-

traditional methods inspired from artificial 

intelligence (genetic algorithms, genetic 

programming, etc.) have been proposed and 

validated. 

The candidate must propose and implement a 

method of solving equations (linear and / or 

nonlinear) of medium size (about 1000) using a 

new or existing metaheuristic. 

IE 

(max 2 stud) 

3 Aplicatii de m-learning  Invatarea asistata folosind dispozitive mobile 

reprezinta activitati frecvente si necesare in 

contextul in care problemele de timp, spatiu si 

resurse financiare sunt tot mai importante pentru 

IA, IA 

(max 3 stud) 



cei dornici sa invete.  

Candidatul trebuie sa propuna si implementeze 

noi metode de instruire  automata intr-un 

domeniu dat, folosind dispozitive mobile. 

3’ m-learning applications Mobile devices aided learning, are frequent and 

necessary activities in present days, where time, 

space and financial resources are very important 

for those who are eager to learn.  

The candidate must propose and implement new 

automatic training methods in a given 

field/domain using mobile devices. 

IE 

(max 3 stud) 

4 Sisteme inteligente de invatare prin jocuri in aplicatii m-

learning  

Sistemele de invatare inteligente (ITS) sunt 

sisteme software care urmăresc să furnizeze 

cursanților instruire imediata și personalizata, la 

fel sau mai bine decât profesorii umani. Scopul 

principal al ITS este de a permite învățarea într-un 

mod eficient, utilizând o varietate de tehnologii de 

calcul. Candidatul va trebui sa propuna un model 

nou de instruire inteligenta prin intermediul unui 

joc pentru un dispozitiv mobil. 

IR, IA 

(max 3 stud) 

4’ Intelligent teaching systems (ITS) through games in m-

learning applications (ITS + gamification + m-learning)) 

ITSs are software systems that are intended to 

provide immediate and personalized training, as 

IE 

(max 3 stud) 



well or better than human teachers may. The main 

purpose of ITS is to enable learning in an efficient 

way using a variety of computing technologies. 

The candidate will have to propose a new model 

of intelligent training through a game for a mobile 

device. 

5 Simulator circuite logice Implementarea unei aplicatii cu interfata grafica 

care sa permita simularea functionarii unui circuit 

logic. Utilzatorul poate construi circuitul prin 

selectarea si interconectarea grafica a portilor 

logice de baza. Gasirea unui circuit echivalent mai 

eficient din punct de vedere al numarului de porti 

utilizate va fi o alta optiune. Reprezentarea grafica 

a circuitului pornind de la expresia logica, 

respectiv gasirea unei expresii logice simplificate 

precum  si reprezentrea grafica a celei din urma ar 

putea fi alte facilitati ale aplicatiei.  

Max 1 stud. 

6 Aplicatii ale recunoașterii starilor emoționale folosind 

dispozitive mobile 

Recunoașterea stărilor emoționale ale utilizatorilor 

umani a atras multa atenție în ultimii ani, în 

principal datorită abundenței aplicațiilor capabile 

să exploateze și să se adapteze la utilizatori. 

Max 2 studenti 

6’ Apps that use recognition of emotional states through The recognition of emotional states of humans  



mobile devices have attracted a lot of attention during the past 

years, mainly due to the abundance of 

environments and applications able to exploit and 

adapt to users. 

Alte subiecte pot fi acceptate la propunerea studentului / Other topics could be accepted after student's proposal 

 


