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LISTA PROPUNERILOR DE TEME DE DIPLOMĂ PENTRU PROGRAMUL DE STUDII 

ELECTROMECANICĂ – LICENȚĂ ZI (LELMZ) 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele  

conducătorului științific  
Tema propusă pentru proiectul de diplomă 

Numele studentului 

căruia i-a fost alocată 

tema 

1 
Conf. dr. ing. Ionescu Octavian 

(4 locuri alocate / 5 teme propuse) 

Sistem de monitorizare a greutății unei platforme și transmiterea periodică a 

datelor pe telefoane inteligente 

 

Sistem de injecție a polimerului lichid intr-o centrifugă pentru separarea 

materiei solide din digestat 

 

Sistem de mixare automată a materiei prime lichide in rezervoarele de 

alimentare a unei fabrici de biogaz 

 

Sistem de control al producției de energie electrică a unui parc fotovoltaic 

funcție de consumurile interne ale unei capacități de producție 

 

Automatizarea procesului de crimpare a foliei de tutun din cadrul procesului 

de realizare a batonului de tutun necesar în producția țigaretelor fără ardere 

 

2 

Conf. dr. ing. Mihalache Sanda 

Florentina 

(2 locuri alocate/ 2 teme propuse) 

Studiul și proiectarea unui sistem de acționare electrică pentru forajul 

puțurilor, cu turație reglabilă în funcție de duritatea stratului 

 

Sisteme de monitorizare și control a iluminării din domeniul smart building. 

Studiu de caz 

 

3 
Ș. l. dr. ing. Georgescu Liana 

(4 locuri alocate/ 4 teme propuse) 

Studiul și proiectarea alimentării cu energie electrică a unui depozit industrial  

Analiză constructivă și funcțională și elemente de proiectare ale unei stații 

electrice de transformare 110/20/6 kV 

 

Studiu și elemente de proiectare ale unei stații electrice de transformare de 

înaltă tensiune 

 

Studiul și proiectarea alimentării cu energie electrică a unei stații de 

comprimare gaze 

 

4 
Ș. l. dr. ing. Săvulescu Alexandru 

(6 locuri alocate/ 6 teme propuse) 

Studiul, proiectarea şi realizarea unui sistem automat de irigare și ventilare a 

unei sere 
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Studiu teoretic și experimental asupra posibilităților de creștere a energiei 

electrice generate de panourile fotovoltaice 

 

Studiul, proiectarea și realizarea unui sistem automat de dozare a vopselurilor  

Studiul, proiectarea şi realizarea unui sistem automat pentru controlul 

funcțiilor specifice unei locuințe smart 

 

Studiul și realizarea unui sistem de transport pe bandă rulantă și de selectare a 

produselor 

 

Studiul, proiectarea și implementarea unui sistem de acționare electrică pe o 

trotinetă clasică 
 

 

Întocmit,  

Conf dr. ing.  Mihalache Sanda Florentina 
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