
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 

Universitatea “Transilvania” din Braşov 
B-dul. Eroilor nr. 29, Braşov - cod 500036 

 Tel.: +40 268 413000, +40 268 412088,  Tel./Fax: +40 268 410525 
www.unitbv.ro 

 

 
 

 
 

PLATFORMA  TRIMA 
 
 
 
 

 
 

RAPORT 
privind activitatea desfăşurată  

în perioada 2006 - 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Director   Prof. dr. ing. Gheorghe MOGAN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BRAŞOV, 2009 



 2

 
 

1.    Date de identificare PFCI 
 
 

 
Denumire   
 

TRIMA - TEHNICI ŞI TEHNOLOGII DE REALITATE VIRTUALA APLICATE ÎN 
INGINERIE, MEDICINĂ ŞI ARTĂ 

 
 
Instituţia gazdă  
 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
 
 
Adresa,  
 

B-dul Eroilor, 29, 500036, Braşov 
 
Tel./Fax   
 

0268 418967 
 
 
 
 
 
Director    
 

Prof. dr. ing. Gheorghe MOGAN 
 
 
 
 
Pagina web   
 

www.unitbv.ro/TRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
2. Definirea Platformei TRIMA 

 
2.1 Scopul şi principalele obiective       

Obiectivul principal  
Platforma TRIMA are drept scop dezvoltarea unei structuri de formare şi cercetare în domeniul 

Realităţii Virtuale, cu aplicaţii în inginerie, medicină şi artă, arhitectură, turism şi servicii, care să 
reprezinte un centru de excelenţă naţional şi European în domeniu, pe deplin integrat în spaţiul European 
al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  
Obiectivele  de formare ale platformei sunt: 
a. Dezvoltarea unui set de programe educaţionale interdisciplinare, corelate cu cele mono-disciplinare, 

în colaborare cu Universităţi de prestigiu din România şi din Uniunea Europeană, stabilind astfel un 
standard ridicat în domeniu pe plan naţional şi European. 

b. Dezvoltarea unei  infrastructuri adecvate pentru cercetare şi instruire la nivel postgraduate, prin 
implementarea următoarei generaţii de interfeţe utilizator în sistemele computerizate, bazată pe 
tehnicile multimodale/multisenzoriale ale tehnologiei Realităţii Virtuale. Acest lucru va conduce la 
realizarea unor medii şi condiţii de cercetare la nivelul celor din Uniunea Europeană, câştiguri 
financiare atractive, integrare totală şi sentimentul apartenenţei la comunitatea ştiinţifică 
internaţională prin participare regulată la marile evenimente ştiinţifice din domeniu de pe mapamond 
precum şi la capacitatea de promovare a unei schimbări radicale a percepţiei în ceea ce priveşte 
opţiunea pentru o carieră de cercetare.  

c. Dezvoltarea unei colaborări susţinute cu industria la nivel local şi european în domeniul educaţiei şi 
instruirii la nivel masteral, doctoral şi postdoctoral contribuind astfel semnificativ la realizarea 
obiectivelor Agendei de la Lisabona în România „Jobs and Growth”.  

Obiectivele ştiinţifice şi tehnologice ale platformei TRIMA sunt: 
d. Dezvoltarea de aplicaţii practice, bazate pe tehnicile realităţii virtuale implementate, în inginerie. 
e. Dezvoltarea de aplicaţii practice, bazate pe tehnicile realităţii virtuale implementate, în medicină. 
f. Dezvoltarea de aplicaţii practice, bazate pe tehnicile realităţii virtuale implementate, în artă, 

arhitectură, turism şi servicii. 
În aceste scopuri, toate activităţile de cercetare derulate în cadrul platformei, desigur şi în cadrul 

tezelor de doctorat în curs fac parte dintr-o viziune pe termen lung de realizare a unei interfeţe 
multimodale în mediu imersiv 3D care să integreze următoarele modalităţi de interacţiune între utilizator 
şi sistemul computerizat:  pentru input – tracking, gesturi şi voce etc. şi pentru output – 3D visual 
stereoscopic imersiv, haptic (retur de forţă kinestetic şi touch) şi 3D audio etc. 

 
2.2 Descrierea componentei formative 
În cadrul catedrelor participante la platforma TRIMA până în anul universitar 2008-2009 au 

funcţionat mastere şi şcoala doctorală cu un nivel dezvoltat de inter-disciplinaritate, după cum urmează: 
1. Mecatronică aplicată în Robotică (catedra Design de Produs şi Robotică) 
2. Modelarea avansată a sistemelor mecanice (catedra Design de Produs şi Robotică ) 
3. Urgenţe medico-chirurgicale (catedra de Chirurgie) 
4. Inginerie Software în Informatică  (catedra de Automatică) 
5. Sisteme şi tehnologii Informatice (catedra de Automatică) 
Începând cu anul universitar 2009-2010 consecinţă a infrastructurii şi expereienţei de cercetare şi didacică 
acumulată prin platforma TRIMA s-au dezvoltat condiţiile necesare pentru dereularea următoarelor 
mastere de aprofundare şi cercetare: 
6. Informatică virtuală aplicată (catedra Design de Produs şi Robotică, în curs de acreditare, (Anexa 02) 
7. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice avansate (catedra Automatică, în curs de 
acreditare, (Anexa 02). 

În Anexa 02 se prezintă programele de studiu ale masterelor în curs de acreditare precum şi 
disciplinele din cadrul programelor de licenţă acreditate care se derulează anual în cadrul catedrelor 
participante la Platforma TRIMA. Ele reprezintă o ofertă integrată a formării interdisciplinare pentru 
cercetare, bază de recrutare a platformei a doctoranzilor cu frecvenţă şi a cadrelor didactice tinere. Anual 
au fost integraţi în cadrul programelor de cercetatre absolvenţi pentru activitatea de cercetare în cadrul 
şcolii doctorale sau pentru filiera de cadru didactic-cercetător (Anexa 07). 

În cadrul Departamentului de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi Robotică prin şcoala 
doctorală din Universitatea Transilvania activează un număr de 5 (Anexa 07) conducători de doctorat în 
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domeniile Inginerie Mecanică, Ingineria Sistemelor şi Inginerie Industrială, temele de doctorat din ultimii 
4 ani fiind îndreptate către tehnologia Realităţii Virtuale şi a aplicaţiilor sale (Anexa 17). O prioritate 
absolută o are doctoratul cu frecvenţă pentru consolidarea nucleului de cercetare al platformei cu resurse 
umane cu pregătire înaltă în vederea accesării şi deveniri centru de excelenţă la nivel naţional. 

Studenţii la Master sunt, de asemenea, integraţi în activităţile de cercetare pentru contractele 
desfăşurate în cadrul platformei (inclusiv studenţii găzduiţi în cadrul schimburilor Erasmus), facilitând în 
acest fel formarea lor ca cercetători performanţi în domeniul platformei. 

În programele de studiu ale masterelor platformei  sunt incluse discipline care sunt direct legate de 
obiectivele ştiinţifice şi tehnice ale platformei TRIMA (Anexa 02). Prin asigurarea infrastructurii 
platformei TRIMA precum şi prin dezvoltările ulterioare realizate cu ajutorul acesteia se asigură condiţii 
optime teoretice şi, mai ales, practice de derulare a acestor discipline, ca şi compatibilitatea cu 
infrastructurile şi cooperarea cu centrele din spaţiul academic European (Anexa 13). 

În cadrul platformei funcţionează o grupă a şcolii doctorale din Universitatea Transilvania din 
Braşov care în perioada 2006-2008 include un număr de peste 20 doctoranzi cu frecvenţă frecvenţă 
(Anexa 01, Anexa 17). Activităţile de formare din cadrul şcolii doctorale sunt acoperite de conducătorii 
de doctorat din echipa platformei (prof. Doru Talaba, prof. Gh. Mogan, prof. Prof. Ionel Stareţu, prof. 
Francisc Sisak, Prof. dr. ing Csaba Antonya ), sau alţi conducători de doctorat colaboratori din catedrele 
respective (Prof. Aurel Jula, Prof. Emil Chişu, prof. Dan Ştefan) pe domeniile Inginerie Mecanică, 
Ingineria Sistemelor şi Inginerie Industrială grupate în două module: 
Modul de specialitate – cuprinzând discipline centrale pentru teza de doctorat, cum ar fi: Tehnologii de 
Realitate Virtuală, Softuri performante CAD-CAE-CAM (CATIA), Interacţiunea multimodală haptică şi 
vizuală 3D, Robotică medicală şi de intervenţie, Sisteme automate, Bazele Roboticii, Metoda Elementului 
Finit, Dinamica sistemelor multicorp, Programare avansată în C++, Inteligenta artificiala (Sisteme 
expert), Sisteme senzoriale in robotică (vision), Realitate virtuală, Comanda si controlul sistemelor 
robotizate, Programare microcontrollere, Sisteme haptice inerţiale, Psihologia cognitiva in raport cu 
mersul uman, Sisteme haptice, Captarea si procesarea semnalelor neurologice etc.  
Modulul de pregătire complementară prin care se asigură o pregătire generală pentru cercetare prin 
frecventarea următoarelor cursuri: Managementul informaţiei şi comunicării în cercetare, Creativitate şi 
inventică, English language in Science, Resurse în activitatea de cercetare, Managementul proiectelor de 
cercetare la nivel naţional şi internaţional. 

În cadrul laboratoarelor care fac parte din platforma TRIMA sunt pregătite şi folosite pentru 
formare la nivel de master şi doctorat un mare număr de lucrări de laborator de înaltă tehnicitate dintre 
care se amintesc:  
1. Simularea şi pilotarea unei celule flexibile robotizate utilizând mediul virtual CAVE.  
2. Programarea unei celule flexibile robotizate de manufacturare şi asamblare prin utilizarea mediilor 

virtuale. 
3. Retur de forţă Haptic 3 DOF pentru manipularea obiectelor virtuale. 
5. Simularea comportării unei hale industriale la acţiunea cutremurelor în mediul virtual. 
6. Interfaţă de Augmented Reality pentru testare şi prototipare virtuală. 
7. Simularea unui mecanism cu retur de forţă în mediu virtual. 
8. Interfaţă de realitate virtuală pentru soft-urile CAD comerciale. 
9. Testarea produselor pe standul MTS de tip Hidropuls. 
10. Sistem integrat de dispozitive haptice pentru simularea returului de forţă ale sistemelor de conducere a  
automobilului. 
11. Planificarea roboţilor mobili din medii de fabricaţie flexibile. 
12. Programarea conitivă a roboţilor 
13. Percepţia vizuală în medii virtuale.  

În afara programelor de cercetare finanţate prin proiecte care sunt implementate de echipe de proiect 
constituite în raport cu necesităţile, platforma TRIMA include şi programe de cercetare individuale la 
nivel de doctorat sau postdoctorat care, pe lângă obiectivele de instruire a cercetătorilor, au drept scop 
deschiderea unor noi domenii de competenţă ale platformei, în vederea valorificării prin noi contracte şi 
proiecte (Anexa 01). În acest context, în cadrul platformei TRIMA s-au desfăşurat activităţi de formare şi 
cercetare în următoarele direcţii  principale: inginerie virtuală (prototipare, planificare, robotică, 
mentenanţă); robotică; servicii de realitate augmentată (inspecţie, protecţie, companie); artă (instrumente 
virtuale de creaţie artistică în sculptură şi arhitectură, muzeu virtual, divertisment); training – 
implementarea RV ca tehnică modernă de instruire vocaţională superioară (medici, ingineri, arhitecţi, 
psihologi, artişti). 
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2.3 Descrierea componentei de cercetare ştiinţifică 
În cadrul FP6, domeniul Realităţii virtuale a fost cuprins în prioritatea IST a prgramului FP6 la 

subdomeniul “Interfeţe multimodale” (“Multimodal Interfaces”) care are ca obiective „să dezvolte 
interfeţe naturale şi uşor de utilizat care să comunice inteligent prin diverse modalităţi…” punând accent 
pe „interacţiunea naturală dintre oameni şi mediul fizic sau virtual, prin intermediul interfeţelor 
multimodale care sunt autonome şi capabile să înveţe şi să se adapteze comportamentului şi intenţiilor 
utilizatorului, în medii în schimbare dinamică. Acestea trebuie să prezinte interacţiuni nelimitate, robuste 
şi ergonomice, să recunoască reacţiile utilizatorului şi să le răspundă în mod inteligent şi natural” care 
se continuă în FP7 în cadrul aceleiaşi priorităţi cu subdomeniul “Dispozitive de simulare, vizualizare, 
interacţie şi medii combinate”. De asemenea, Realitatea Virtuală a constituit şi subiectul unor apeluri 
comune IST&NMP pentru a se cuprinde ariile de aplicaţie ale Realităţii Virtuale din domeniul industrial. 

În anul 2001 Comisia Europeană a lansat prima competiţie destinată participării noilor ţări asociate 
(NAS) în proiectele FP5 aflate în derulare, pentru aria tematică "Competitive and Sustainable Growth”. 
Apelul a fost denumit „Call for proposals to extend existing contracts to include partners from the ‚Newly 
Associated States’” (sau NAS1 call). Apelul a fost publicat pe site-ul www.cordis.lu/fp5, cuprinzând 
inclusiv lista proiectelor ale căror coordonatori acceptaseră extinderea proiectelor. Grupul de cercetare de 
la Universitatea Transilvania din Braşov coordonat de Prof. Doru Talabă şi Prof. Gh Mogan a conceput o 
propunere de participare în proiectul GROWTH - IMS – IRMA - „A Configurable Virtual Reality System 
for Multi-Purpose Industrial Manufacturing Applications”. Proiectul IRMA a fost aprobat şi de 
organizaţia inter-regionala IMS (Intelligent Manufacturing Systems), astfel încât parteneriatul a cuprins 
trei regiuni,  EU, Japonia şi Elveţia. Proiectul IRMA a fost finalizat în 2004, rezultatele fiind prezentate în 
faţa experţilor Comisiei Europene (Berna, Februarie 2004), precum şi reprezentanţilor IMS (Tokyo 
ianuarie 2004 - http://dpr.unitbv.ro/irma/ ). 

Al doilea apel dedicat ţărilor asociate în cadrul FP5 a fost publicat în 20 Septembrie 2001 cu termen 
de depunere a proiectelor în 31 Ianuarie 2002 pentru trei dintre priorităţile tematice ale FP5 între care 
Competitive and Sustainable Growth. 

Titlul apelului a fost Joint call for proposals to support the integration of 'Newly Associated States' 
(NAS2) în the European research area şi a fost dedicat susţinerii centrelor de excelenţă din ţările asociate 
pentru integrarea în spaţiul European de cercetare (ERA) 

În cadrul acestui apel Catedra DPR a prezentat o propunerea cu titlul ADEPT – Advanced Computer 
Aided Design of Ecological Products and Technologies integrating green energy sources, coordonatori  
Prof Gh. Mogan şi Prof. D. Talabă. Proiectul a fost conceput pentru o durată de 3 ani (1 dec. 2002- 30 noe. 
2005), cu un buget de 198.800 Euro, având ca obiect măsuri acompaniatoare pentru susţinerea şi 
facilitarea participării catedrei DPR în ERA. Din punct de vedere ştiinţific, proiectul a vizat crearea unei 
noi componente de cercetare în catedra DPR prin consolidarea ariei de cercetare în domeniul CAD-CAE, 
prototipare virtuală dar şi extinderea cercetărilor în domeniul ecodesign 
(http://dpr.unitbv.ro/adept/adept.htm ). 

Rezultatele proiectului ADEPT s-au concretizat în derularea de teze de doctorat în cooperare cu 
parteneri Europeni (IFMA Clermont Ferrand, Fraunhofer Stuttgart, Heriot Watt University, Universidad 
del Pais Vasco etc),  organizarea  unei şcoli de vară finalizată cu publicarea unei cărţi editate la editura 
Springer (eds. Talabă D., Roche T. Product engineering: ecodesign, technologies and green energy 
sources, Springer 2004, ISBN 1-4020-2932-2), editarea unei monografii la nivel national (ed. Prof. 
Gheorghe Mogan, ECOMECA ISBN (10) 973-635-839-9, crerea unei reţele Europene de cooperare cu 
industria denumită EUI-Net, care ulterior a fost finanţată separat de câtre CE prin proiectul Erasmus EUI-
Net cu suma de 336.000 Euro (2004-2007), precum şi promovarea altor proiecte de cooperare cu 
partenerii, ceea ce a ridicat gradul de implicare al catedrei în spaţiul European de cercetare (ERA). 

În anul 2004 Comisia Europeană a lansat în cadrul FP6 încă un apel dedicate centrelor de excelenţă 
din ţările candidate (ACC2). Pentru acest apel echipa de cercetare Robotică, CAD/CAE şi Realitate 
Virtuală a propus un nou proiect cu titlul VEGA - Virtual rEality în product desiGn And robotics care a 
fost aprobat şi se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu 1 mai 2005 (www.project-vega.ro), cu un 
buget de 900.000 Euro (coordonator proiect Prof. Doru Talabă, contractor proiect Prof. Gheorghe Mogan). 
Proiectul  fost aprobat, în clasamentul la nivel naţional, propunerea VEGA a laboratorului de cercetare în 
CAD-CAE şi Realitate Virtuală situându-se pe locul doi. Obiectivul proiectului îl constituie Creşterea 
capacităţii de cercetare a Catedrei DPR în domeniul Realităţii Virtuale aplicate în proiectarea 
produselor şi roboticii prin Stabilirea unor cooperări puternice şi durabile cu centre de excelenţă din 
Europa şi parteneri industriali majori din regiune şi industria Europeană bazat pe o infrastructură de 
cercetare competitivă.  
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Ca urmare a succeselor înregistrate în cadrul european de cercetare FP5-FP6 prin proiectele IRMA, 
ADEPT şi VEGA, laboratorul de cercetare Robotică şi Realitate Virtuală a fost inclus, de asemenea, ca 
partener în proiectul FP6-NoE „INTUITION” dedicat creării unei reţele Europene de excelenţă în 
domeniul Realităţii Virtuale. Reţeaua este finanţată cu 6 mil. Euro pentru perioada 2004-2008 şi grupează 
practic toate centrele de excelenţă Europene în domeniul Realităţii Virtuale. 

În plus, ca posibilitate de integrare europeană a activităţilor de formare şi cercetare din cadrul 
platformei TRIMA, se remarcă şi coordonarea de către laboratorul Robotică şi Realitate Virtuală, prin 
Prof. Doru Talabă şi Prof. Sergiu T Chiriacescu, a reţelei Europene de cooperare între universităţi şi 
industrie EUI-Net care include 75 parteneri din 29 de ţări (www.eui-net.org ).   

Platforma TRIMA face parte din cele doua reţele de excelenţă în domeniul Realităţii Virtuale din 
Europa, finanţate în cadrul programului FP6: INTUITION şi ENACTIVE 

• FP6 NoE – INTUITION. Aceasta reţea, coordonată de ICCS (Institute of Computers and 
Communications Systems) Atena este finanţată cu 6 mil. Euro şi are 64 parteneri între care şi 
Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) laboratorul de CAD CAE şi RV din cadrul 
platformei TRIMA (buget alocat pentru UTBv – max 280.000 Euro). Reţeaua are drept scop 
integrarea structurarea cercetării domeniului Realităţii Virtuale cu aplicaţii asupra locului de 
muncă al viitorului (future workspaces). UTBv este partener în proiect şi membru în reţea, cu 
implicare substanţiala în WG2.10 „Virtual Reality în engineering” WG2.11 „Augmented Reality” 
şi WG2.6 „Haptic interfaces” 

• FP6 NoE – ENACTIVE. Aceasta reţea coordonată de Şcoala Superioară Santa Anna din Pisa 
(partenerul strategic al platformei TRIMA), include 22 de parteneri şi este finanţată cu 5 milioane 
Euro. Obiectivul general al Reţelei ENACTIVE este de organiza comunitatea de ceretare 
multidisciplinara in scopul structurării cercetărilor pentru noua generaţie de interfeţe 
om+calculator numite Enactive Interfaces. 

În afara integrării platformei TRIMA în cele două reţele de excelenţă stabilite în Europa în domeniu, 
prof. Doru Talabă este iniţiatorul şi coordonatorul reţelei tematice „EUI-Net – European University – 
Industry Network” (www.eui-net.org ) care are drept scop crearea unui cadru european de cooperare între 
universităţi şi industrie, atât în domeniul cercetării cât şi cel al instruirii. Reţeaua susţinută prin proiectul 
Erasmus cu acelaşi nume cu buget de 560.000 Euro (2004-2007) şi cuprinde 71 parteneri din  toate ţările 
UE şi asociate. EUI-Net a fost declarat proiect prioritar la Comisia Europeană şi va continua cu depunerea 
unui nou proiect în octombrie în valoare de 2,6 milioane de Euro pentru înfiinţarea unui Observator 
European EUI-Net cu sediul în România la Braşov care să coordoneze activităţile la nivel European şi să 
ofere în mod regulat comisiei Europene rapoarte şi sinteze în acest domeniu de mare importanţă. 
Plaforma TRIMA va beneficia de finanţare şi în acest cadru şi va fi promovată ca un prim „case study” în 
cadrul reţelei EUI-Net. 

Evenimente ştiinţifice organizate de departamentul de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi 
Robotică cu suportul Platformei TRIMA 

1. În 18-19 Mai 2006, platforma TRIMA a organizat un Workshop European „Virtual Reality – 
Technology and Applications” (Anexa 05) cu participarea masivă a industriei locale internaţionale (INA, 
Schaefler, Siemens, LMS International, IBM, Canam Steel Romania, Autoliv etc.)  la care 80% din 
lucrări au fost prezentate de participanţi din Uniunea Europeană, provenind din 10 ţări. Paleta 
tehnologiilor şi a aplicaţiilor prezentate au demonstrat pe deplin multidisciplinaritatea domeniului 
Realităţii Virtuale, care constituie subiectul prezentei propuneri (pentru detalii - http://www.project-
vega.ro/news/workshop_2006_may.html). în cadrul acestui Workshop, prezentările doctoranzilor care fac 
parte din platformă au ilustrat abordarea multi-disciplinară a platformei TRIMA: Interfaţa multimodală 
pentru CAD (la care se combina ştiinţele cognitive cu ingineria şi informatica pentru a defini cel mai 
confortabil mod de interacţiune a utilizatorului cu sistemul CAD pentru operaţiile tipice de proiectare din 
practică), conceperea şi realizarea unor sisteme multimodale co-localizate (la care realizarea senzaţiei de 
„co-locatie” haptică audio şi vizuală este esenţială pentru realizarea unor intervenţii chirurgicale), 
„Fabricaţie virtuală” – utilizată pentru planificarea automată a asamblare la fabricaţie ca şi de 
dezasamblare la reciclare în cadrul strategiilor de ecodesign, etc. 

2. În 9-10 noiembrie 2006 platforma TRIMA a participat la organizarea cele de-a 8-a ediţii a 
Simpozionului naţional PRASIC (Anexa 05) cu precădere dedicat folosirii calculatorului în activităţile de 
proiectare incluzând şi tehnicile Realităţii virtuale. Această manifestare a fost un bun prilej de diseminare 
a activităţilor de cercetare din cadrul Platformei TRIMA la nivel naţional atât prin lucrările publicate cât 
şi prin vizitarea de către participanţi  a laboratoarelor. 
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3. În perioda 30 mai – 6 iunie 2007 prin implicarea platformei TRIMA, s-a derulat în localitatea 
Chania (Grecia) cea de-a doua ediţie a Institutului de Studii Avansate (Advanced Study Institute -ASI),  
Product Engineering: Tools and Methods based on Virtual Reality (Anexa 05). ASI, iniţiat în 2004 de 
către Universitatea Transilvania din Braşov sub coordonarea Prof. Doru Talabă şi prof. Gheorghe Mogan, 
este conceput ca o activitate de instruire la nivel înalt în domeniul ingineriei produsului. Cunostinţe 
avansate în domeniu, neprezentate altundeva sunt prezentate în formă de tutoriale de către lectori de 
prestigiu internaţional. ASI nu este intenţionat să fie o conferinţă internaţională sau un simpozion, ci mai 
degrabă un curs intensiv scurt de înalt nivel care să contribuie la diseminarea cunostinţelor şi la formarea 
contactelor ştiinţifice internaţionale. Predarea în ASI este îndreptată către cercetători la nivel postdoctoral 
cu un nivel de cunostinţe corespunzător care doresc să înveţe despre dezvoltările recente în domeniul de 
ştiinţă ales. ASI are definită o programă analitică multidisciplinară care acoperă toate aspectele relevante 
ale tematicii. Cei mai reputaţi oameni de ştiinţă ai Europei vor fi invitaţi să ţină prelegeri. Cursanţii, 
studenţi doctoranzi în faze avansate ale programului doctoral şi cercetători la nivel postdoctoral din 
Europa şi de peste Ocean,  vor fi încurajaţi să prezinte propriile contribuţii în sesiunile de după amiază. 
Prima ediţie a avut loc în 2004 şi a fost dedicată Eco-design-ului şi surselor de energie regenerabilă. A 
doua ediţie a ASI, Chania’ 2007, a fost dedicată Tehnologiilor de Realitate Virtuală în Sisteme Inteligente 
de Fabricaţie. şi de această dată paleta tehnologiilor şi a aplicaţiilor prezentate au demonstrat pe deplin 
multidisciplinaritatea domeniului Realităţii Virtuale, care constituie subiectul principal al platformei 
TRIMA (detalii - http://www.project-vega.ro/news/asi_vega_2007). La acest eveniment au participat 15 
lectori invitati (Anexa 5) cei mai reprezentativi specialişti în Realitate Virtuală din Europa şi USA. În 
cadrul acestei ediţii ASI au fost prezentate lucrări ştiinţifice şi de specialişti din ţară de la Universitatea 
Tehnică din Timişoara şi Universitatea Ovidius din Constanţa. Şi în cadrul acestui eveniment, prezentările 
doctoranzilor care fac parte din platformă au ilustrat abordarea multi-disciplinară a platformei TRIMA. 
Atât lucrările prezentate de  lectori precum şi cele prezentate de doctoranzi  sunt publicate intr-o lucrare 
cotată ISI în Ed. Springer (Anexa 05). 

4. Workshop-ul Reţelei Europene de Excelenţă INTUITION împreună cu proietul VEGA, 40 
participanţi din toate centrele de  excelenţă Europene au avut ocaţia să viziteze laboratoarele TRIMA, cu 
un ecou deosebit de pozitiv. Ca urmare a acestui Workshop, numeroase proiecte FP7 se află în prezent în 
pregătire în diverse variante de consorţium. 

5. The 4th International Conference on Robotics, ROBOTICS’08 
http://dpr.unitbv.ro/conferinte/robotica08  a fost organizată de Catedra Design de Produs şi Robotică prin 
Departametul de cercetare Informatică industrială Virtuală şi Robotică. În cadrul acestei manifestări 
ştiinţifice cu peste 100 de participanţi (15 din străinătate), specialişti din medii universitare şi industriale, 
a fost introdusă pentru prima dată o secţiune de Realitate Virtuală aplicată în Robotică care a fost 
apreciată. Totodată cu această ocazie au fost vizitate laboratoarele TRIMA  
Sinteza programelor de cercetare derulate în cadrul platformei TRIMA 

Înfiinţat în urma unei activităţi intense a echipei de cercetare condusă de Prof. Doru Talabă şi Gh. 
Mogan, Departamentul Informatică Industrială Virtuală şi Robotică s-a afirmat într-un timp scurt ca o 
forţă de cercetare de talie Europeană, având o activitate intensă şi de success în cadrul de cercetare FP5, 
FP6 cu cooperări semnificative pe plan internaţional, atât în ceea ce priveşte activitatea de cercetare cât şi 
activitatea de instruire pentru cercetare la nivel de Master. A câştigat numeroase competiţii lansate de 
Comisia Europeană pentru centre de excelenţă în tarile asociate în cadrul FP5 şi FP6 şi este inclus 
deja în spaţiul European al cercetării prin apartenenţa la reţeaua NoE de excelenţă INTUITION 
din domeniul Realităţii Virtuale, precum şi prin coordonarea unei reţele Europene de cooperare cu 
industria, EUI-Net. Dotat cu o bază materială de ultima oră la nivelul centrelor de excelenţă Europene, 
având o capacitate demonstrată de accesare constantă a fondurilor Europene, în special, în 
Programul Cadru de cercetare al CE, Departamentul de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi 
Robotică este implicat permanent în promovarea de proiecte FP6, FP7, CEEX, PN inclusiv în calitate de 
coordonator şi are puternice legături de cooperare cu industria pe plan local (Siemens, LMS, Autoliv, 
INA Schaefler, Canam Steel Romania, IBM, Electrolux etc.), având astfel frumoase perspective de 
dezvoltare în viitor. 

Sintetic, activităţile Departamentul de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi Robotică derulate 
prin proiecte având la bază infrastructura TRIMA, sunt sintetizate în următoarele următoarele programe 
de cercetare: FP5 ADEPT – în domeniul CAD; FP5 IRMA – în domeniul Realităţii Virtuale în CAE; FP6 
VEGA – în domeniul Realităţii Virtuale; FP6 INTUITION – reţea europeana de excelenţă în domeniul 
Realităţii Virtuale; Reţeaua tematică Erasmus EUI-Net – Reţea europeană de cooperare universităţi – 
industrie; CEEX –I, MERVI aplicaţii ale Realităţii Virtuale în domeniul medicinii; CEEX –II, VIRPE 
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aplicaţii CAD în domeniul Realităţii Virtuale; PN, IDEI – IREAL aplicaţii în domeniul Prototipării 
Virtuale a automobilelopr; PN, Parteneriate - TOMIS aplicaţii ale Realităţii Virtuale în domeniul 
turismului; CNCSIS A - OCSIMOP - Optimizarea constructiva si simularea virtuala a structurilor 
mecatronice modulare articolate utilizabiule ca protese si teleteze pentru bratul uman; PN, IDEI – 
PROROB: Proiectarea cognitivă a roboţilor din celulele flefibile de fabricaţie; PN, IDEI – INCOGNITO: 
Interacţiunea cognitiva om - mediu virtual pentru aplicatii de inginerie. 

Aceste programe  au conturat cercetarea în cadrul Departamentul de cercetare Informatică Industrială 
Virtuală şi Robotică în jurul scopului de a crea şi demonstra o interfaţă generică multimodală pentru 
aplicaţii în ingineria produsului. Acesta va constitui un rezultat notabil şi de mare interes la nivel 
mondial, în special pentru ariile de aplicabilitate ale soft-urilor de proiectare (CAD, CAE, CAM etc.). 
Pentru a atinge acest scop, eforturile au fost concentrate pe două direcţii majore: 

• Dezvoltarea tehnologiei – pentru conceperea şi integrarea de configuraţii de Realitate Virtuală 
viabile, software şi hardware, care să ofere facilităţi de interacţiune multimodală atât pentru 
funcţiile de intrare cât şi de ieşire într-un mod cât mai apropiat de modul natural de interacţiune 
umană. 

• Dezvoltarea aplicaţiilor – pentru conceperea, proiectarea şi implementarea de aplicaţii ale 
interfeţelor de Realitate Virtuală în inginerie (Robotică, CAD/CAE şi domenii de fabricaţie etc.), 
medicină, artă şi turism care să integreze interfeţele multimodale dezvoltate anterior. 

În acelaşi timp, eforturile au fost şi sunt concentrate şi asupra: 
• Dezvoltării resurselor umane 
• Dezvoltarea infrastructurii. 

 
 2.4 Descrierea caracterului interdisciplinar al Platformei TRIMA 

Domeniul Realităţii Virtuale prin dezvoltarile teoretico-experimentale este profund interdisciplinar, 
atât d.p.d.v. tehnologic (inginerie mecanică, calculatoare, automatică, ergonomie, ştiinţe cognitive etc.) 
cât şi din punct de vedere al aplicaţiilor pe care le vizează: inginerie, medicină, training profesional, arte, 
turism etc. În acest scop, platforma de formare şi cercetare interdisciplinară TRIMA  reuneşte grupuri de 
laboratoare de formare şi cercetare arondate la trei catedre din Universitatea “Transilvania” din Braşov 
(Design de Produs şi Robotică, Automatică şi Chirurgie), acoperind toate competenţele necesare prin 
participarea unor colective specializate de cadre didactice, studenţi (doctoranzi, studenţi la master, 
postdoctoranzi) şi personal auxiliar, într-o concepţie integrată. 

Toate activităţile de cercetare ştiinţifică în derulare (Anexa 01) sau care se vor dezvolta în viitor 
(planificare pro-operatorie în ortopedie şi muzeu virtual), corespund unor cercetări interdisciplinare 
(inginerie virtuală, medicină virtuală, alte aplicaţii în mediu virtual: turism, servicii etc.), iar calitatea lor 
este certificată, inclusiv de recunoaşterea din partea mai multor colective cu preocupări similare din 
Europa, care au participat la manifestările specifice domeniilor platformei TRIMA (Workshop-ul VEGA 
şi Advanced Study Institute - Anexa 05) au prezentat principalele lor activităţi în aceste domenii ( INRIA 
Grenoble, Universitatea de Ştiinţe Aplicate Berna, Fraunhofer Stuttgart, COAT Basel, TNO Delft, Scala 
Superioara Sana Anna Pisa, Technical University of Delft etc). 

Toate activităţile şi inovaţiile tehnologice din cadrul platformei TRIMA caracterizate de un înalt nivel 
de interdisciplinaritate se încadrează perfect în priorităţile de cercetare stabilite pe plan naţional ca şi în 
cele stabilite pe plan European în cadrul programelor FP6 (IST- Interfeţe multi-modale) şi FP7 (aria 
tematică 3: Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, respectiv, priorit.3.1.6. Dispozitive de simulare, 
vizualizare, interacţiune şi medii combinate; Challange 2 Cognition, Interaction, Robotics).  

Infrastructura precum şi resursele umane din cadrul platformei TRIMA sunt posibil a fi utilizate şi 
pentru activităţi de cercetare din cadrul altor platforme interdisciplinare din universitate şi din ţară. În 
acest sens s-a elaborat protocolul cadru de cooperare din Anexa 10. În plus, sunt statuate  colaborări 
concrete cu parteneri din ţară (Universitatea Tehnică din Timişoara şi Universitatea Ovidius din 
Constanţa) şi din străinătate în cadrul proiectelor derulate în cadrul platformei 
(http://dpr.unitbv.ro/TRIMA). 

 
2.5 Reglementari instituţionale aplicabile platformei; proceduri iniţiate 
Platforma TRIMA s-a dezvoltat în cadrul Departamentelor de cercetare Informatică Industrială 

Virtuală şi  Robotică (D10) şi Sisteme pentru controlul proceselor (D11) acreditate la nivelul 
Universităţii Transilvania din Braşov ca urmare a procesului de restructurare a cercetării ştiinţifice 
instituţionale concretizat în Strategia de Cercetare Ştiinţifică pentru perioada 2008-2012 (Anexa 12).  
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Coordonarea activităţilor de cercetare precum şi adminstrarea echipamentelor de cercetare din cadrul 
platformei TRIMA s-a realizat prin Departamentul de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi  
Robotică (Anexa 09) 

Funcţionarea platformei se face având la bază Statutul din Anexa 13 prin care se asigură accesul liber 
al studenţilor şi cadrelor didactice necesitând doar o înscriere formală într-o echipă de cercetare a unui 
laborator. Pentru o bună comunicare şi transmitere eficientă a informaţiilor legate de activităţile derulate 
în cadrul platformei s-a realizat pagina web http://dpr.unitbv.ro/TRIMA. 

Consiliul director al Platformei TRIMA se întruneşte ori de câte ori este nevoie (Anexa 14). În plus, 
au loc săptămânal reuniuni ştiinţifice extinse, în cadrul cărora doctoranzii îşi prezintă activitatea, 
realizările şi problemele de ordin ştiinţific, într-un cadru formal, cu dezbateri, astfel încât evoluţia 
cercetărilor este urmărită şi dezbătută permanent în colectiv. Referatele şi tezele de doctorat se susţin în 
reuniuni plenare ale platformei, dând astfel o deosebită calitate rezultatelor obţinute şi care sunt 
prezentate apoi public (au fost susţinute public deja 3 teze de doctorat, Anexa 17).  

Infrastructura existentă precum şi resursele umane din cadrul platformei TRIMA sunt posibil a fi 
utilizate şi pentru activităţi de cercetare din cadrul altor platforme interdisciplinare din universitate şi din 
ţară. în acest sens s-a elaborat protocolul cadru de cooperare din Anexa 10. 

 
3. Structura Platformei TRIMA 

 
3.1 Laboratoare 
Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară TRIMA  reuneşte laboratoare de cercetare şi 

formare (fig. 1) arondate la trei catedre din Universitatea “Transilvania” din Braşov (Design de Produs şi 
Robotică, Automatică şi Chirurgie), acoperind toate competenţele necesare prin participarea unor 
colective specializate de cadre didactice, studenţi (doctoranzi, studenţi la master, postdoctoranzi) şi 
personal auxiliar din aceste laboratoare, într-o concepţie interdisciplinară integrată. 

 
Laboratoare TRIMA Departamentul de cercetare 

Realitate Virtuală 
Robotică 
Prototipare şi testare  virtuală 
Planificare virtuală în medicină 

Informatică Industrială Virtuală şi 
Robotică 

Platforma 
TRIMA 

Sisteme cognitive de asamblare Sisteme pentru controlul proceselor 
 

Fig. 1  Laboaratoare TRIMA 
 
Laboaratoarele dezvoltate prin platforma TRIMA se face în cadrul Departamentelor de cercetare 

Informatică Industrială Virtuală şi  Robotică şi Sisteme pentru controlul proceselor de pe lângă  catedrele   
Design de  Produs  şi  Robotică  şi, respectiv, Automatică din Universitatea Transilvania din Braşov.  

Platforma TRIMA are la dispoziţie 8 săli (Anexa 16) în care se desfăşoară activităţi în legătură cu 
tematica propusă şi în care urmează să fie dezvoltate activităţile preconizate pentru viitor. În primele două 
săli GP3 (100 m2) şi GP1 (90 m2) sunt amplasate echipamentele de RV şi Robotică şi se desfăşoară 
cercetări teoretice şi experimentale cu aplicaţii în inginerie, respectiv, robotică. La acestea se adăuga 
sălile didactice dotate cu calculatoare performante GI3 (80 m2 ) şi sălile pentru doctoranzii cu frecvanţa 
GI9 (30 m2) şi GI10 (36 m2). Celelalte săli sunt localizate în cadrul Facultăţii de Medicină, Catedra de 
Chirurgie, şi la Facultatea Ingineria Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, catedra Automatică,  cu suprafaţa 
de 40 m2, respectiv 50 m2, dotate cu o serie de echipamente de formare generale şi o parte din 
echipamentele achiziţionate prin Platforma TRIMA.  

Laboratorul Realitate Virtuală 
Locaţie: GP3 
Responsabil laborator: prof. dr. ing. Doru TALABA  
Obiective:  
Conceperea, proiectarea şi integrarea de configuraţii de Realitate Virtuală viabile, software şi hardware, 
care să ofere facilităţi de interacţiune multimodală atât pentru funcţiile de intrare cât şi de ieşire într-un 
mod cât mai apropiat de modul natural de interacţiune umană. 
Conceperea, proiectarea şi implementarea de aplicaţii ale interfeţelor de Realitate Virtuală în inginerie 
(Robotică, CAD/CAE şi domenii de fabricaţie etc.), medicină, artă şi turism care să integreze interfeţele 
multimodale dezvoltate anterior. 
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Infrastructura: 
I. Echipamente de calcul – softuri/valoare/an fabricaţie/nr. buc.: 
a. Sisteme de calcul Dual processor 2xAMD Opteron 852, 8 GB DDR, SDRAM, LCD 19’, valoare 
24.000 Euro/2006/4 buc. 
b Laptop Fujitsu-Siemens (AMD ATHLON 64, Procesor 4000+488, 1Gb RAM, 100 Gb HDD) /80.000 
Euro/2006/23 buc. 
c. Sisteme de calcul AMD 64 3500+ 1GB DDRAM, 120 Gb HDD, Monitor LCD 19`)/20.000Euro/2006 
/4 buc (1 buc. integral din TRIMA). 
d. Sisteme de calcul (Pentium 4 2,2GHz, 512Mb RAM, 80 Gb HDD, Monitor Sony 17`)/12500 
Euro/2006/6 buc ; 
e. Softuri:CATIA V5R16 (integral din TRIMA), Autocad 2000, Inventor 5, Nastran, Matlab,  
Patran, Maple V, Immersion – virtual hand SDK, Bitmanagement – BScontact VRML sdk, 
/125000Euro/2006. 
II. Echipamente de realitate virtuală/valoare/an fabricaţie/nr. buc.: 
a. Sistem de Realitate Virtuală CAVE reconfigurabil cu 4 ecrane proiecţie (fig. 2) unic în ţară, de 
valoare considerabilă la nivel naţional şi competitiv la nivel internaţional, 200.000 Euro /2006/1 buc. 
b. Dispozitiv haptic cu 7 grade de libertate Spidar (fig. 3) integrat în CAVE unic în ţară, de valoare 
considerabilă la nivel naţional şi competitiv la nivel internaţional (al 3-lea în Europa), valoare 
70.000 Euro /2006/1 buc (include servomotoare Maxon achiziţionate din TRIMA).  
c. Cască vizualizare stereoscopică cu opţiune „see-trough” TRIVISIO unică în ţară, de valoare 
considerabilă la nivel naţional şi competitiv la nivel internaţional, valoare 38.000 Euro/ 2005-1 buc 
d. Mănuşă cu  senzori Cyber Glove unică în ţară /2005/ 17000 Euro/1 buc. 
e. Senzori magnetici de urmărire a mişcării corpurilor 6DOF Ascension Flock of Bird, unici în ţară, 
valoare 5000 Euro/ 2003/ 2 buc. 
f. Dispozitiv haptic PHANTOM unic în ţară, valoare 18.000 Euro /2005/1 buc. 
g. Mănuşi cu senzori Fakespace/2000 Euro/2003/1 buc. 
k. Mănuşi cu senzori P5/150 Euro/ 2003/1 buc 
l. Cască vizualizare stereoscopică 5DT HMD unică în ţară, valoare 5000 Euro, 800/2003/1 buc. 
m. Joystick Microsoft Sidewider/100 Euro, 2003/1 buc. 
n. Spacemouse 3D Connexion/500 euro, 2005/1 buc. 
p. GyroRemote RF200/200 Euro, 2003/1 buc. 
 
 

 
 

Fig. 2 Sistem de vizualizare CAVE 
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Fig. 3 Sistem de interacţiune retur haptic cu 7 dof 
Laboratorul Robotică 

Locaţie: GP2, GI3 
Responsabil laborator: prof. dr. ing. Gheorghe MOGAN  
Obiective: 
Conceperea, proiectarea şi integrarea de structuri robotice (fixe şi mobile), software şi hardware, care să 
ofere facilităţi de interacţiune cognitivă cu mediile reale şi colaborare cu medii virtuale specifice. 
Conceperea, proiectarea şi implementarea de aplicaţii industriale şi de servicii ale structurilor robotice 
(fixe şi mobile). 
Infrastructura 
I. Echipamente de calcul – softuri/valoare/an fabricaţie/nr. buc.: 
a. Sisteme AMD 64 3500+ 1GB DDRAM, 120 Gb HDD, Monitor LCD 19`)/15.000Euro/2006 /6 buc. 
e. Softuri: Robot application Builder, Web Ware Server, Robot Studio 5.06, EPLAN Electric P8 (integral 
din TRIMA)  
II. Echipamente de Robotică/valoare/an fabricaţie/nr. buc: 
a. Celulă flexibilă integrată (fig. 4), de valoare considerabilă la nivel naţional şi competitivă la nivel 
internaţional valoare 225.000 Euro cuprinzând: Robot ABB 1600/2006/1 buc (upgrade din TRIMA); 
Robot ABB 2400 (upgrade din TRIMA) /2006/1 buc.; maşină de frezat cu comandă numerică CONCEPT 
MILL 155/2006/1 buc; Strung cu comandă numerică Concept turn 155/2006/1 buc;  Sistem de inspecţie 
prin videocamere VISION Sony tip XC – ST 50 CE/2006 (upgrade din TRIMA)/1 buc; Conveior /2006/1 
buc; dispozitiv de complianţă activă SHUNK/2006/1 buc., Senzor de forţă JR3 (integral din TRIMA) 
echipament de programare prehensor (integral din TRIMA)/2007/1buc. 
b. Robot IBM Scara/ valoare 8.000 Euro/ 2005 /1 buc. 
c. Robot Newmat valoare 12.000 Euro /1993/1 buc.  
d. Robot de sudare CLOSS, valoare 6000 Euro/1999/1buc. 
e. Set module mecatronice cu sisteme de acţionare  MAXON (partial din TRIMA) valoare 28.000 Euro 
/2006/ 1 buc. 
f. Prehensor antropomorf inteligent BH8-262 (fig. 4) /351290 lei/2007/2buc (integral din TRIMA). 
g. Sistem de roboţi mobili PATROLBOT, Pioneer 3-DX, Pioneer 3-AT/ 487878 lei/2007/9 buc. 
(integral din TRIMA), cu sistem ethernet de interfaţare (integral din TRIMA). 
h. Sistem module roboţi LEGO MINDSTORMS/3981 lei/2006/3 buc. 
i. Sistem de module de actionare si senzori/11846 lei/2007/1 buc. 

Laboratorul Prototipare şi Testare Virtuală 
Locaţie: GP3, GI3 
Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Csaba ANTONYA 
Obiective: 
Conceperea, proiectarea şi integrarea de sisteme de prototipare şi testare virtuală, software şi hardware, 
care să ofere facilităţi evoluate în dezvoltarea de produse. 
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Conceperea, proiectarea şi implementarea de aplicaţii industriale de prototipare şi testare virtuală.  
Infrastructura 
I. Echipamente de calcul – softuri/valoare/an fabricaţie/nr. buc.: 
a. Sisteme de calcul 2 NET Pro E840A AMD 64 3500+ 1GB DDRAM, 120 Gb HDD, Monitor LCD 
19`)/34704 lei/2006 /12 buc. (integral din TRIMA); Soft Pro SENSE educaţional/5768 lei/2006 (integral 
din TRIMA). 
e. Softuri: Kit pentru prelucrare grafica 3D/8944 lei/2006 (integral din TRIMA); Kit supraveghere 
video/9982 lei/2007 (integral din TRIMA). 
 IV. Echipamente de testare (denumire/valoare/an fabricaţie/nr. buc.): 
b. Stand modular SIEMENS (fig. 6, stânga sus şi jos), pentru testare (prototipuri reale şi virtuale) de  
componente şi subansamble cu mişcare de rotaţie  unic în ţară şi competitiv la nivel internaţional, valoare 
110.000 Euro /2004/ cu traductori  moment- viteză HBM TW20/200Nm/2 buc.; traductori de forţă HBM 
U9B/20kN/2 buc.; traductori de vibraţii PCB 356A15 - condiţionere de semnal aferente pentru acc. de 

  
 

   
 

Fig. 5 Sistem de roboţi mobili 

    
 

Fig. 4 Celulă flexibilă cu 2 roboţi ABB, 2 maşini CNC şi prehensoare inteligente 
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Fig. 6 Sisteme de testare prototipuri fizice (imaginile de sus) şi virtuale cu realitate augumentată (imaginea 
de jos)

până la +/- 490m/s2/2 buc.; punte tensometrică HBM, sistem Spider8 SR55-4,8 kHz cu patru canale/1 
(integral din TRIMA); placă de achiziţie Keithley KPCI-1800/1; placă de achiziţie AdWin-Light/1buc. 
c. Sistem de testare de tip HIDROPULS  MTS (fig. 6, dreapta sus) cu două module de acţionare/90000 

 
 

Fig. 7 Platforma Stewart de simulare 
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Euro/2000/1 buc. 
d. Platforma Stewart (fig. 7) de tip MOOG (unică în ţară) 256199 lei/2007/1buc. (integral din TRIMA). 
e. Sistem de identificare geometrică MicroScribe G2X/14730/256199 lei/2006/1buc. (integral 
dinTRIMA). 
f. Sistem frana cu pulberi de fier/63000 lei/2007 (integral dinTRIMA). 
f. Multifunctional de tiparire 2828/2817 lei/2006/1 buc. (integral din TRIMA). 
g. Sistem de identificare a mişcărilor Full Body Motion CaptureMultifunctional/39489 lei/2008/1 buc. 
(integral din TRIMA). 

Laboratorul Planificare virtuală în medicină 
Locaţie: KP1 
Responsabil laborator: Prof. dr. med. Aurerl MIRONESCU 
Obiective: 
Conceperea, proiectarea şi integrarea de sisteme de planificare operaţii chirurgicale, software şi hardware, 
care să ofere facilităţi evoluate de siguranţa . 
Conceperea, proiectarea şi implementarea de aplicaţii de planificare a operaţiilor chirurgicale.  
Infrastructura: 
I. Echipamente de calcul – softuri/valoare/an fabricaţie/nr. buc.: 
a.  Laptop Fujitsu-Siemens (AMD ATHLON 64, Procesor 4000+488, 1Gb RAM, 100 Gb HDD) /80.000 
Euro/2006/1 buc. 
b. Sisteme de calcul (Pentium 4 2,2GHz, 512Mb RAM, 80 Gb HDD, Monitor Sony 17`)/12500 
Euro/2006/2 buc ; 
e. Softuri: Sistem monitorizare prin videoconferinţa/16859 lei/2008 (integral din TRIMA). 
IV. Echipamente de instruire şi planificare (denumire/valoare/an fabricaţie/nr. buc.): 
a.  Sistem de simulare si instruire pentru intervenţii laparoscopice (fig. 8, stânga) compus din sistem de 
instruire virtuală cu retur haptic cu 5 dof şi 5 dispozitive pelvitrainer/364735 lei/2008 (integral 
dinTRIMA). 
b. Sistem Cisto-Nefro-Uretro-Laparoscopic (fig. 8, dreapta) compus din Cisto – Nefroscop Compact 
pediatric, Cistoscop complet standard, Ureteroscop flexibil cu accesorii, Litotriptor cu Ultra Sunete, 
Sistem laparoscopie – toracoscopie/369793 lei/2008 (integral dinTRIMA). 
c. Sistem comunicaţie interactiv prin videocnferinţă/38467 lei/2008 (integral din TRIMA). 
 

Laboratorul Sisteme cognitive de asamblare  
Locaţie: VIII 7 
Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Francisc SISAK 

                      
 

Fig. 8 Sistem de planificare operaţii chirurgicale
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Obiective: Conceperea, proiectarea şi integrarea de sisteme cognitive de realizare a operaţiilor de 
asamblare, software şi hardware, care să ofere facilităţi evoluate de fabricaţie. 
Conceperea, proiectarea şi implementarea de aplicaţii de asamblare a produselor.  
Infrastructura: 
I. Echipamente de calcul – softuri/valoare/an fabricaţie/nr. buc.: 
a.  Laptop HP (AMD ATHLON 64, Procesor 4000+488, 1Gb RAM, 100 Gb HDD) /11200 lei/2008/2 buc. 
(integral din TRIMA). 
b. Sisteme de calcul (Pentium 4 2,2GHz, 512Mb RAM, 80 Gb HDD, Monitor Sony 17`)/4500 
Euro/2006/3 buc ; 
e. Softuri: Pachet software de analiza si procesare de imagini, Pachet software programare robot/2008 
(integral din TRIMA). 
IV. Echipamente de asamblare cognitivă (denumire/valoare/an fabricaţie/nr. buc.): 
a.  Sistem flexibil de asamblare robotizată (fig. 9) compus din: unitate de tranfer liniar (control şi 
programare independentă şi integrată în sistem cu PLC Siemens, depozit de piese prismatice, senzori de 
detectare: magnetici, inductivi si capacitivi, 24 canale I/O), unitate de alimentare cu piese prismatice, 
unitate de alimentare cu piese cilindrice (depozit  de piese, module de antrenare pneumatica pentru 
manipularea pieselor şi a senzorilor, senzori de detectare: magnetici, inductivi si capacitivi, 24canale I/O); 
unitate de asamblare robotizată (robot cu 5 grade de mobilitate, sarcina manipulata 2-3 kg, precizia de 
poziţionare 0,02 mm, interfete paralela si seriala,  numarul de I/O minim 32, viteza de deplasare TCP, 
minim 2 m/s, prehensor cu 2 degete cu detector de prezenţă acţionat pneumatic); unitate de inspecţie 
vision  (camera video, sistem de iluminare, color cu posibilităţi de generare de noi funcţii)/464098 
lei/2008 (integral dinTRIMA). 
b. Sistem de monitorizare ZIGBEE/40661 lei/2007 (integral dinTRIMA). 
c. Kit pneumatic compresor 38 dB, 200l/23428 lei/2008 (integral dinTRIMA). 
d. Sistem de măsurare şi aparat masura si control marimi electrice/13239 lei/2007 (integral dinTRIMA). 

 
 3.2 Resursa umană de bază a Platformei TRIMA  
 Fiecare laborator al platformei TRIMA are un coordonator, care este inclus şi în structura de 
conducere a platformei TRIMA şi anume Consiliul Director care are următoarea componenţă: 
1. Prof. Gheorghe Mogan – director platforma TRIMA, coordonator al Depatamentului de cercetare 
Informatica industrială virtuală şi Robotică  şi responsabil Laborator Robotică 
2. Prof. Doru Talabă – director de cercetare al platformei TRIMA şi responsabil laborator  Realitate 
Virtuală. 
3. Prof. Francisc Sisak – Director de formare în cadrul platformei TRIMA şi director laborator Sisteme 

 
 

Fig. 8. Sistem flexibil de asamblare robotizată
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cognitive de asamblare ;  
4. Conf. Aurel Mironescu – director administrativ în platforma TRIMA, director al laboratorului 
Planificare virtuală în medicină. 
5. Prof. Stareţu Ionel – Secretar ştiinţific al platformei TRIMA. 

În afara acestor poziţii, prin intermediul platformei TRIMA s-au instruit pentru cercetare peste 35 de 
cercetători (cadre didactice, doctoranzi cu frecvenţă, masteranzi, postdoctoranzi, Anexa 07) şi 7 personal 
auxiliar (personal tehnic, şi administrativ). În plus, în cadrul platformei TRIMA se derulează proiecte de 
diplomă şi de disertaţie studenţi undergraduate (aprox. 10/an de la specializările din cadrul Universităţii 
Transilvania şi 2/an de la IFMA Clermont-Ferrand şi Universitatea din Belford prin schimburi 
ERASMUS). 

 
4. Raport finaciar 

 
4.1 Sinteza execuţiei bugetare în raport cu planul de realizare iniţial 

1. Valoare totală a proiectului, finanţată de la buget: 2 975 000 lei (Anexa 15) 
2. Valoare contractului pentru anul 2006, finanţată de la buget: 277000 lei (Anexa 15) 
3. Valoarea contractului pentru anul 2007, prvăzut iniţial: 1300000 lei (Anexa 15 ) 
4. Valoarea contractului pentru anul 2007, finaţată de la buget 226000 lei (Anexa 15) 
5. Valoarea contractului pentru anul 2008, finanţată de la buget 2472000 (Anexa 15) 
6. Valoarea totală cheltuită 2006-2008: 2973922 lei. 

În anul 2006: 
a. Suma virată de către MEdCI în anul 2006:   277000 lei (Anexa 15) 
b. Valoare de la buget cheltuită în 2006: 276007 (Anexa 03) 
c. Valoarea cofinanţării asigurată de Universitate: 277000 lei (Anexa 04) 

În anul 2007: 
a. Suma virata de către MEdCI în anul 2007:   226000 lei (Anexa 15) 
b. Valoare de la buget cheltuită în 2007: 226000 (Anexa 03) 
c. Valoarea cofinanţării asigurată de Universitate: 226000 lei (Anexa 04) 

În anul 2008: 
a. Valoare virată de către MEdCI în anul 2008: 2472000 lei (Anexa 15) 
b. Valoare de la buget cheltuită în 2008:   2471915  (Anexa 03)  
c. Valoare cofinanţării asigurată de către Universitate: 2472000 lei (Anexa 04).  

 
       
4.2 Contribuţia financiară a Universităţii la dezvoltarea Platformei TRIMA 

Platforma TRIMA a funcţionat cu rezultate foarte încurajatoare şi consecinţă a sprijinului financiar al 
Universităţii prin salarii şi/sau regie pentru cercetătorii implicaţi şi în Infrastructură prin venituri 
proprii:Resurse financiare atrase prin proiecte internaţionale (din surse extrabugetare). Platforma 
TRIMA a fost înfiinţată în primul rând prin utilizarea fondurilor obţinute prin proiecte, în primul rând 
proiecte Europene şi internaţionale. Resursele atrase prin proiecte şi contracte internaţionale a asigurat o 
funcţionare a platformei la parametri Europeni. Proiectele majore ale platformei sunt: proiectul FP6 
VEGA (2005-2008), 900.000 Euro; proiectul FP6 – INTUITION Noe (2004-2008), 280.000 Euro; 
Proiectul Socrates – EUI-Net (2004-2007), 336.000 Euro. În plus, de aceste proiecte Europene, 
laboratoarele platformei TRIMA a mai colaborat în calitate de partener şi la alte proiecte Leonardo şi 
Minerva în valoare de peste 80.000 Euro. În contextul în care proiectele au avut durate contractuale şi 
date de start diferite fondurile atrase în paltforma TRIMA pe baza proiectelor curente, se apreciază ca 
având o medie anuală  de 560.000 Euro. În total, resursele financiare ale platformei TRIMA se estimează 
la suma de 922.250 Euro anual. 

Resurse financiare susţinute de Universitate pentru reabiltarea şi amenajarea  săpaţiilor 
În anii 2007 şi 2008 Universitatea Transilvania a finaţat din fonduri proprii lucrări de reabilitare şi 
amenajare a corpurilor de clădiri şi laboaratoarelor în care se desfăşoară activităţi TRIMA. În Anexa 04 se 
prezintă detaliat contribuţia Universităţii la dezvoltarea platformei TRIMA, ca şi cofinanţare, prin căile 
prezentate mai sus. 

 
4.3 Situaţia echipamentelor 
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Pornind de la unul din obiectivele principale de a crea o infrastructură de cercetare performantă s-au 
selectat echipamente şi componente din ultima generaţie care au caracteristicile tehnice cele mai ridicate. 
Cunoscut fiind faptul că echipamentele de cercetare sunt produse cvasiunice cu preţuri foarte ridicate în 
multe situaţii s-a decis achiziţia de componente cu performanţele maxime şi integrarea acestora cu 
ajutorul specialiştilor proprii şi chiar a unora din exterior. Acest mod de obţinere a instalaţiilor de 
cercetare complexe  se poate exemplifica prin reuşitele  în cazul realizării Sistemului de RV de tip CAVE 
(fig. 2), SPIDAR (fig. 3), a Celulei flexibile robotizate (fig. 4) şi Sistemul de testare (fig. 7). Astfel s-au 
realizat economii de aprox 500.000 Euro dobândindu-se în acelaşi timp o competenţă mărită a membrilor 
echipei de cercetare în dezvoltarea tehnică a sistemelor complexe de cercetare. Pe de altă parte, la 
achiziţionarea de echipamente s-a avut în vedere şi aspectul, foarte important în mediul universitar, al 
folosirii acestora pentru activităţile de formare, la început, pentru studenţii postgraduate şi, în final, pentru 
cei undergraduate.  

Echipamentele achiziţionate în perioada 2006-2008 în cadrul platformei TRIMA (Anexa 03) 
completează echipamentele existente conferind acestora completeţe şi lărgirea domeniilor de 
aplicabilitate. În Anexa 08 se prezintă analiza performanţelor precum şi modurile de integrare. După 
achiziţionarea acestor echipamente platforma TRIMA va fi la nivelul actual de dotare pe plan mondial în 
domeniul Realităţii virtuale aplicate în inginerie, medicină şi artă, conferind competitivitate maximă prin:   
- Compatibilitatea echipamentelor în raport cu obiectivele vizate în vederea lărgirii potenţialului de 

cercetare şi formare  până la un nivel similar cu al unor centre cu preocupări asemănătoare europene şi 
nu numai.  

- Nivel corespunzător al performanţelor, asigurat prin selectarea din ultimele oferte - cele mai competitive 
de pe piaţa, fiind produse de firme recunoscute pe plan internaţional.  

- Complementaritatea echipamentelor achiziţionate în concordanţă cu structura interdisciplinară a 
platformei  urmând să completeze infrastructura existentă, care are deja acest caracter şi este  utilizată în 
această direcţie. 

 
5. Sustenabilitatea platformei 
 

Proiectul VEGA, http://www.project-vega.ro: Obiectivul principal al proiectului VEGA, care a constituit 
baza iniţierii Platformei TRIMA, îl constituie Creşterea capacităţii de cercetare a Catedrei DPR în 
domeniul Realităţii Virtuale aplicate în proiectarea produselor şi roboticii prin Stabilirea unor cooperări 
puternice şi durabile cu centre de excelenţă din Europa şi parteneri industriali majori din regiune şi 
industria Europeană bazat pe o infrastructură de cercetare competitivă.  

Proiectul VEGA îşi propune crearea unei baze de cercetare solidă în acest domeniu în termeni de: 
 (i) Cooperare locală şi Europeană – prin cercetări comune cu partenerii, teze cu dublă coordonare, echipe 
mixte de cercetare pe proiecte de interes comun 
(ii) Resurse umane – prin organizarea de training şi mobilităţi la nivel doctoral  
(iii) Infrastructura – prin achiziţionarea de echipamente performante la DPR 

Proiectul este structurat în jurul creării a 4 microechipe de cercetare în aplicarea Realităţii Virtuale 
pentru: Proiectare şi simulare (WG1), Testare (WG2), Fabricare şi reciclare (WG3) şi Mentenanţă 
(WG4). Aceste echipe constituie coloana vertebrală a proiectului. Pentru crearea infrastructurii necesare, 
bugetul alocat din VEGA a fost de 324.000 Euro. Până în prezent au fost achiziţionate echipamente de 
peste 390.000 Euro care a condus la realizarea unei baze materiale la nivelul celor mai puternice centre de 
excelenţă din Europa pe scheletul celor patru grupuri de lucru: WG1 - Echipament de imersie vizuală tip 
CAVE (fig.8) şi sisteme de retur haptic; WG2-Module mecatronice pentru teste virtuale; WG3 - 2 roboţi 
industriali ABB-perirobotică şi echipamente auxiliare; WG4 - echipamente de realitate mixtă pentru 
teleoperare asistată de RV. 
Proiectul MERVI (MEdiu de Realitate VIrtuală pentru chirurgie ortopedică), Contract CEEX nr. 
114/2006, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Timişoara şi partenerii Industriali SIEMENS 
Braşov şi NRTech Braşov în valoare de 1.500.000 lei. 

În cazul intervenţiilor tradiţionale chirurgicale în ortopedie, mai ales în cazul fracturilor, chiar dacă 
se fac mai multe radiografii (imagini 2D), pot apărea situaţii neprevăzute care pentru soluţionare, având în 
vedere faptul că timpii de gândire şi de documentare sunt foarte reduşi, necesită abilităţi şi o intuiţie 
deosebită ale medicului şi deci apariţia unui factor de risc care poate conduce la prejudicii asupra 
pacienţilor. În ultimul timp, pe plan mondial se fac eforturi intense în vederea reducerii până la zero a 
factorului de risc al intervenţiilor chirurgicale. În acest scop o importantă cale o reprezintă pregătirea 
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minuţioasă în fazele preoperatorii,  „instruirea” prealabilă a echipei de intervenţie chiar pe cazul pe care 
urmează să-l soluţioneze şi generarea unui plan/strategii eficiente de intervenţie. 

În cadrul tematicii proiectului MERVI se urmăreşte acoperirea următoarelor două direcţii principale 
(Anexa 06):  
- creşterea acurateţei identificării preliminare a structurii fracturii, factor important mai ales în cazul 

fracturilor de mare complexitate; 
- realizarea unui sistem de planificare şi instruire pe caz a chirurgului şi, în plus, cu această ocazie, 

generarea unui plan optim intra-operator care va fi de un real folos la derularea operaţiei reale.  
Proiectul CEEX - modulul II,  VIRPE - Realitate virtuală pentru ingineria produsului în valoare de 

487951 lei are obiectivele ştiinţifice şi tehnice structurate în jurul a trei scopuri: 
(i) Dezvoltarea unui sistem RV holo-CAVE pentru vizualizarea în mediu imersiv 3D  
(ii) Dezvoltarea unui sistem VRAD (Proiectare Asistată de Realitatea Virtuală) care să integreze 

o interfaţă multimodală şi un software comercial existent 
(iii) Dezvoltarea unei interfeţe pentru aplicaţii de testare virtuală 

Aceste scopuri sunt transpuse în trei teme postdoctorale corespunzătoare şi sunt menite să continue 
cercetările începute în cadrul proiectelor IRMA şi ADEPT şi să stabilească un nou front al cercetării legat 
de factorii umani şi de cei ergonomici în fiecare caz. Pentru fiecare dintre cele trei obiective ale 
proiectului va fi creată o poziţie postdoctorală distinctă. 

Proiectul PNCD - IDEI,  IREAL – Interfaţă cu retur haptic pentru prototiparea virtuală în 
mediu imersiv, în valoare de 1000000 lei, îşi propune explorarea facilităţilor de prezentare a rezultatelor 
analizelor CAE utilizând sisteme imersive cu retur haptic. Aplicaţiile principale constau în prototiparea 
virtuală a sistemelor mecanice acţionate direct de către operatorul uman - de exemplu sistemele mecanice 
de comandă dintr-un automobil (schimbătorul de viteze, semnalizatorul de direcţie, pedala ambreiajului, 
volanul etc). Actualmente aceste sisteme joacă un rol extrem de important în confortul şi ergonomia 
postului de conducere al automobilului modern, fiind necesare îndeplinirea unor condiţii foarte delicate 
pentru îndeplinirea exigenţelor celor mai rafinate gusturi. În prezent, pentru acest scop se efectuează 
analize complexe prin simulări cu ajutorul softurilor CAE, precum şi testarea pe prototipuri reale. În 
prezentul proiect se propune realizarea unui sistem integrat de dispozitive haptice adaptate pentru 
simularea returului de forţă al sistemelor respective. Astfel, printr-o serie de ajustări ale parametrilor de 
proiectare, inginerul va fi capabil să „simtă” direct şi în mod natural efectul acestor modificări asupra 
confortului în acţionarea comenzilor şi depistarea anumitor efecte nedorite sau mai puţin plăcute înainte 
de realizarea prototipului real, ca de exemplu: posibile vibraţii nedorite la eliberarea ambreiajului, o 
instabilitate a semnalizatorului de direcţie în poziţiile specificate, intrarea mai dificilă în anumite trepte de 
viteză etc, în acelasi timp se realizează şi optimizarea şi „reglajul fin” al soluţiei proiectate prin 
posibilitatea testării de către utilizatorul uman a unui număr extrem de mare de prototipuri virtuale, în 
condiţii „naturale”, similare cu acelea din cazul prototipului real. Pentru identificarea aceloraşi probleme 
în prezent se utilizează diagrame de forţe, animaţii sau alte forme de prezentare a rezultatelor care 
necesită un efort intuitiv de interpretare, ce reclamă o îndelungată experienţă în proiectare. Întregul sistem 
va fi înglobat într-un post de conducere dotat şi cu sisteme de vizualizare stereoscopică bazate pe proiecţii 
în cadrul unui simulator auto. 
 Proiectul Simulator Auto - 20098-2011, proiect de cercetare in colabvorare cu prestigioasa 
companie belgiană de software LMS Internaţional, (valoare contract în curs de semnare 45.000 Euro) are 
drept scop realizarea unui simulator auto modern cu implicarea masivă a tehnologiilor de retur haptic la 
comenzile postului virtual de conducere. Proiectul este complementar proiectului IREAL şi va fi 
dezvoltat pe aceeaşi platformă Stewart, deja achiziţionată şi instalată. 
 

6. Perspectiva platformei in intervalul 2009-2012 
 

 Pentru perioada 2008-2012, având la bază resusrsele uane şi infrastructura existentă,  se vor realiza 
următoarele activităţi cu caracter permanent: 
I. Activităţi de formare 
I. 1. Dezvoltarea  în cadrul platformei de proiecte de disertaţie realizate de studenţii masteranzi 
I. 2. Organizarea şi dezvoltarea de activităţi de instruire pentru echipamentele şi pachetele software 

achiziţionate 
I.3. Dezvoltarea de noi programe de doctorat 
I.4. Dezvoltarea de noi cursuri pentru şcoala doctorală 
I.5  Dezvoltare de cursuri în domeniul TRIMA pentru mediul industrial 
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I.6. Dezvoltarea de programe de studii masterale în contextul sistemului Bologna prin extinderea celui 
existent printr-un traseu Planificarea medicala virtuala preoperatorie. 
 
II. Activităţi de cercetare 
II.1. Continuarea activitaţilor în cadrul programelor individuale de doctorat la temele de cercetare  

abordate până în anul 2008 (Anexa 17) 
II. 2. Dezvoltare hard-soft a sistemului de  Realitate Virtuală CAVE cu încă o direcţie de includere a 

platformei Stewart pentru simulări 
II. 3. Dezvoltare interfaţă multimodală pentru soft-uri CAD/CAE cu aplicaţii în ortopedie 
II.4. Dezvoltare bibliotecii cu obiecte de artă virtuale pentru un muzeu virtual 
II.5. Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme hardware şi software pentru monitorizarea proceselor industriale 

în celulele flexibile de fabricaţie 
II.6. Elaborarea unor aplicaţii de pentru video serverele cu IP şi pentru camerele web Logitech în limbajul 

de programare Java 
II. 7. Realizarea unui laborator virtual de realizare a operaţiilor asistate de la distanţă 
II. 8. Aplicaţie pilot de planificare preoperatorie ortopedică în mediul virtual 
II. 8. Achiziţionarea de noi echipamente in vederea upgradarii infrastructurii existente. 

 
7. 7. Rezultate obţinute 

 
În tabelul de mai jos se prezintă realizările în raport cu obiectivele iniţiale din cadrul platformei 

TRIMA, care, în perioada 2006-2008 s-au derulat pe baze contractuale cu MEdCI. 
   
Nr. 
crt. Obiectivul Rezultate  

1 a 
Dezvoltarea de programe doctorale (Anexa  01, Anexa 17) 
Dezvoltarea de programe de studii de masterat naţionale şi internaţionale  
(Anexa 02, Anexa 13) şi monodiscipline (Anexa 02) 

2 b Achiziţia de echipamenteInfrastructura performanta de cercetare  (Anexa 03) 

3 c 

Programe de studii masterale (Anexa 02) au fost concepute consecinta a 
colaborarilor si cooperarii viitoare la nivel de formare cu PSE Siemens Romania si 
LMS International Brasov.  
Organizarea de evenimente ştiinţifice (Anexa 05):  Workshop Simpozionul naţional 
PRASIC’06, Advanced Study Institute, The 4th International Conference on 
Robotics, ROBOTICS’08 

4 d 

Dezvoltarea unor laborator de cercetare de realitate virtuală aplicată şi a unui 
departament de cercetare în domeniu (v. cap. 5, Anexa 09). Dezvoltarea de aplicaţii 
practice în inginerie: CAD-CAE, robotică inspecţie-manufacturare, asamblare, 
testare, automatică urmate de publicarea acestora  
 (Anexa 01, Anexa 06, Anexa 17). 

5 e Dezvoltarea de aplicaţii de identificare în medicină (proiectul MERVI, Anexa 06) 

6 f 
Dezvoltarea unor laboratorde aplicatii de cercetare de in realitate virtuală aplicată şi 
a unui departament de cercetare în domeniuin restaurare urbana (v subcap. 3.1, 
proiectul TOMIS, Anexa 0906) 

 

 

 

Director platforma TRIMA, 

 

Prof. dr. ing. Gheorghe-Leonte MOGAN 
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OPIS ANEXE (pe CD anexat) 

 

Cod anexă Conţinut anexă 

Anexa 01 Programe doctorale individuale 

Anexa 02 Planuri de învăţământ programe de studii masterale şi mono-discipline de licenţă 

Anexa 03 Achiziţia de echipamente 

Anexa 04 Contribuţia Universităţii Transilvania 

Anexa 05 Manifestări ştiinţifice organizate 

Anexa 06 Activităţi de cercetare pe bază de proiecte în laboratoarele TRIMA 

Anexa 07 Membrii echipei de cercetare  

Anexa 08 Performanţele şi integrarea echipamentelor achiziţionate  

Anexa 09 Raport departament de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi Robotică 

Anexa 10 Acord de colaborare platforme 

Anexa 11 Statut platforma TRIMA  

Anexa 12 Documente privind strategia de cercetare a Universităţii şi integrarea 
Departamentului de cercetare în structurile de cercetare din Universitate 

Anexa 13 Document Master Internaţional 
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Anexa 14 Documente de management operativ 

Anexa 15 Contracte anuale şi anexe  

Anexa 16 Ordinul Rectorului privind spaţiile TRIMA 

Anexa 17 Teze de doctorat susţinute, în derulare şi publicaţii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


