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Telefon/Fax:
+4021 334 4110/4111
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Șoseaua Virtuții 19D
București - Sector 6, ROMÂNIA

Evoluție prin Inovare
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PRACTICĂ
INTERSHIP - OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE PENTRU
STUDENȚI ȘI VIITORI STUDENȚI
Veniți să descoperiți alături de NOI ce înseamnă
INOVAREA DESCHISĂ, conceptul de dezvoltare
utilizat de companii precum Tesla, Google, Boston
Dynamics, Siemens.

JOB
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2021

2022
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21
20

ÎMPREUNĂ, studenți și profesori, suntem parteneri în

LO

LOCURI DE PRACTICĂ

Ă

Tehnologii Informaționale și de Comunicații; Spațiu și Securitate;
Energie și Management de Mediu; Bioeconomie.

30

VREI SĂ FACI PRACTICĂ SAU SĂ TE ANGAJEZI LA NOI?

Vă așteptăm să acumulați EXPERIENȚĂ alături de NOI
în dezvoltarea de produse și tehnologii inovatoare, în unele dintre
cele mai importante domenii multidisciplinare ale viitorului:
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Telefon/Fax:
+4021 334 4110/4111
Email:
contact@wing.ro
Adresă:
Șoseaua Virtuții 19D
București - Sector 6, ROMÂNIA
Website: wing.ro
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OPORTUNITATE
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PROIECTE MAJORE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
WING - UPB
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SUNTEM UN PARTENER
IMPORTANT DE CERCETARE AL
Avem 6 proiecte majore curente în colaborare.

Centru de cercetare, dezvoltare &
inovare
Suntem Centru de cercetare, dezvoltare &
inovare, creăm cunoștințe noi și contribuim
la progres dincolo de stadiul actual al
tehnicii.
Înțelegem procesul de inovare și
complexitatea nivelurilor de maturitate
tehnologică, care trebuie parcurse pentru a
genera inovații.

Centru de transfer tehnologic
Suntem Centru de Transfer Tehnologic
acreditat de Ministerul Cercetării, inovării și
digitalizării, conectam știința cu piața.
Facem
posibile
parteneriate
între
universități, mediul privat, societatea civilă
și autoritățile publice, creștem start-up-uri
și identificăm surse de finanțare în demersul
nostru de susținere a tranziției către o
economie bazată pe cunoaștere.

INOVEAZĂ ACUM!

34 proiecte

Suntem lider de inovare în mediul privat

Poți fi parte din echipa noastră!

Centru de introducere în producție
Suntem Centru de introducere în producție,
valorificăm rezultatele cercetării noastre și
ale partenerilor noștri. Dezvoltăm unități
pentru introducerea în producție de noi
tehnologii și produse.

21 proiecte

15 proiecte
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primii 10 ani

2010

2011
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2017

anteriorii 5 ani
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2019
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2022

următorii 5 ani

2023
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PROIECT INOVATOR

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Sistem inteligent de evaluare și interpretare automată
a comportamentului disimulat pentru personalul din
infrastructuri critice
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

sept. 2021 - dec. 2023

Securitate

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Sistem inteligent de evaluare
a comportamentului
disimulat

Activități de cercetare industrială Proiectarea prototipului de laborator

Director proiect:
Conf. dr. ing. Cosmin Karl BĂNICĂ

Responsabil proiect
din partea UPB:
Conf. dr. ing. Ilona Mădălina COSTEA
Decan - Facultatea de Transporturi

Obiectiv: proiectarea, realizarea, testarea și introducerea pe piață a unui
sistem inteligent de evaluare și interpretare automată a comportamentului
disimulat pentru personalul din infrastructuri critice.

În cadrul proiectului, este stabilită
o combinație unică a celor mai
recente tehnici biometrice și tehnici
de prelucrare a biosemnalelor
cu abordare RN pentru analiza
în timp real a emoțiilor și
comportamentului.
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W-ISS-E

PROIECT INOVATOR

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Instalație energetică de generație nouă destinată
asigurării suportului energetic în infrastructuri critice
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

oct. 2021 - dec. 2023

Securitate

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Instalație energetică pentru
infrastructuri critice

Activități de cercetare industrială Proiectarea prototipului de laborator

SYSTEM 2,5 Kw
12Vcc

Director proiect:
Prof. dr. ing. Octavian Mihai GHIȚĂ
Prodecan - Facultatea de Inginerie Electrică

H2

-

+

1/2

2H -

Anode

Power generator

o2

Prof. dr. ing. Radu Florin PORUMB

48Vcc

230Vca

Responsabil proiect
din partea UPB:

Cathode

H2O

Internet

Combustion cell

PRIMARY RESOURCE STORAGE
PROCESS MONITORING / AUTOMATION

AC consumer 220Vc.a.

GSM / Satellite network

DC consumer 24Vc.c.

Obiectiv: realizarea și introducerea pe piață a unui produs tehnologic inovator
destinat creșterii rezilienței infrastructurilor critice, prin asigurarea unui suport
energetic multi-sursă bazat pe celule de combustie cu hidrogen și generatoare
electrice pe benzină.

Soluția reprezintă un suport inteligent, flexibil și customizabil în funcție de
sarcina deservită, proiectat să reziste în diverse scenarii de testare din punctul
de vedere al duratei de funcționare, la diferite temperaturi ale mediului ambiant
și în diferite locații greu accesibile.
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PROIECT INOVATOR

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Soluție inovativă de optimizare a productivității
utilizatorilor prin monitorizarea multi-modală a
activității și a profilelor
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

sept. 2021 - dec. 2023

Tehnologii informaționale
și de comunicații

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Soluție de optimizare a

Activități de cercetare industrială -

productivității muncii

Stabilirea specificațiilor funcționale și
nonfuncționale

Director proiect:
Conf. dr. ing. Mihai DASCĂLU

Responsabil proiect
din partea UPB:
Prof. dr. ing. Răzvan RUGINIȘ
Prodecan - Facultatea de Automatică și Calculatoare

Obiectiv: realizarea și introducerea pe piață a unei soluții integrate inovatoare
centrate pe eficientizarea și optimizarea productivității angajaților unei
companii, prin monitorizarea activă și comprehensivă a activitații și a
interacțiunii acestora la nivelul mai multor canale de comunicație.

Soluția va furniza un panou de administrare cu vedere integrată inovatoare
a activităților de utilizare și a interacțiunii utilizatorilor/angajaților unei
companii pentru sporirea concentrării acestora în sarcinile companiei.
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PROIECT INOVATOR

Sistem IT inovativ bazat pe inteligență artificială și
realitate augmentată pentru evidența și mentenanța
structurilor complexe de resurse și mijloace fixe ale
companiilor și instituțiilor
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

dec. 2019 - iun. 2022

IT, Energie,
Industria de apărare

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Sistem IT inovativ pentru
evidența și mentenanța
resurselor

Activități de dezvoltare experimentală Proiectarea și realizarea prototipului

Obiectiv: creșterea gradului de colaborare între întreprinderi centrate pe
domeniul TIC prin realizarea unei platforme bazate pe inteligență artificială și
realitate augmentată pentru evidența și mentenanța structurilor complexe de
resurse și mijloace fixe ale companiilor și instituțiilor, cu rolul de a eficientiza
activitatea echipelor de mentenanță din teren.

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Director proiect:
Prof. dr. ing. Octavian Mihai GHIȚĂ
Prodecan - Facultatea de Inginerie Electrică

Modulul inovator de prognozare va oferi previziuni exacte privind cererea de
lucru pe teren, inclusiv capacitatea de a evalua și de a aplica factori externi
care influențează cererea de încărcare.
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PROIECT INOVATOR

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Sistem inteligent mobil de conversie a resurselor proprii și
de optimizare a consumului de energie pentru producători
cu potențial ridicat de poluare
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

iun. 2020 - iun. 2023

Tehnologii de depoluare

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Sistem mobil de optimizare a

Activități de cercetare industrială -

consumului de energie

Realizarea prototipului de laborator

Director proiect:
Prof. dr. ing. Cristian DINCĂ
Facultatea de Energetică
Director - Departamentul de Producerea și Utilizarea Energiei

Responsabil proiect
din partea UPB:

Prof. dr. ing. Anton HADAR

Obiectiv: dezvoltarea unei soluții mobile inovatoare de conversie a energiei
prin gazeificarea deșeurilor rezultate din activitațile fermelor și crescătoriilor
avicole și porcine.

Această soluție va oferi o predicție a cantității de energie existente la client,
prin dezvoltarea unui pachet software de analiză, și va genera, în mod flexibil,
în urma conversiei, fie energie termică, fie energie electrică.
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PROIECT INOVATOR

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Platforme robotice polimorfice autonome pentru sistemul
de servicii din Smart City
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

iun. 2020 - iun. 2023

Sisteme inteligente IoT

Director proiect:
Conf. dr. ing. Cosmin Karl BĂNICĂ

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Platforme robotice autonome

Activitățile de cercetare industrială Realizare subansambluri prototip de
laborator

Responsabil proiect
din partea UPB:
Prof. dr. ing. Sorin Dan GRIGORESCU
Facultatea de Inginerie Electrică
Director - Departamentul Măsurări, Aparate Electrice și
Convertoare Statice

Obiectiv: susținerea investiției private în CDI prin introducerea inovării de
tehnologii și servicii în activitatea proprie a firmei prin realizarea, bazată pe
cercetare în colaborare cu un colectiv de cercetare dintr-o universitate tehnică
de prestigiu, a unei baze de robot polimorfic cu orientare și mișcare liberă sau
asistată în clădiri și areale din Smart City.

Acest proiect contribuie la creșterea capacității UPB de a deveni universitate
antreprenorială.
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PROIECT INOVATOR

PROIECT ÎN PARTENERIAT

Sistem inovativ pentru combaterea transfrontalieră a
terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri
și persoane
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

sept. 2021 - dec. 2023

Securitate

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Sistem inovativ cu drone
pentru monitorizarea
granițelor

Activități de cercetare industrială Stabilirea prototipului de laborator

Obiectiv: inovare de produs bazată pe cercetarea-dezvoltarea unui sistem
pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate și a
traficului ilegal de bunuri și persoane, utilizând platforme aeriene cu autonomie
crescută, care achiziționează informații provenite de la un ansamblu de senzori
în vederea detectării eventualelor evenimente apărute și intervenția rapidă în
zona operațională.

Director proiect:
Conf. dr. ing. Cătălin DUMITRESCU
Responsabil proiect
din partea UPB:
Prof. dr. ing. Petrișor PÂRVU
Prodecan - Facultatea de Inginerie Aerospațială

Proiectul vizează dezvoltarea experimentală, realizarea prototipului și
testarea operațională a unei platforme compuse din vectori aerieni și
a infrastructurii suport la sol, destinată să asigure suportul logistic și
operațional pentru personalul autorităților responsabile de combaterea
transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de
bunuri și persoane în aplicații/misiuni de securitate.
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FLEXTRANSTORE

HORIZON 2020

Platformă integrată pentru creșterea flexibilității în
rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și
injectare masivă de energie din surse regenerabile
IMPLEMENTARE:

DOMENIU DE APLICARE

noi. 2017 - noi. 2021

Energie

REZULTATE AȘTEPTATE

STADIUL ACTUAL

Crearea unui cadru pentru pieța
energetică pan-europene

Finalizat

Obiectiv: creșterea fluxurilor transfrontaliere de electricitate folosind
valorificarea serviciilor de flexibilitate. Proiectul adoptă atât o abordare
națională, cât și una regională, recunoscând necesitatea integrării perfecte
a piețelor naționale, în special în rețeaua de sud-est a Europei, unde lipsește
încă de interconectivitatea ridicată pe care o are restul rețelei europene.

RESPONSABIL PENTRU ROMÂNIA

Responsabil proiect:
Prof. dr. ing. George SERIȚAN

FLEXITRANSTORE vizează întregul lanț de valori energetice. Prin soluții
tehnice noi, dar și prin noi modele de afaceri și reglementări de piață, își
propune să transforme întregul sistem energetic al Europei. Va ajuta la o
penetrare mai mare a SRE în mixul de producție și va facilita crearea unei
piețe pan-europene integrate de energie angro, valorificând flexibilitatea și
sprijinind creșterea fluxurilor transfrontaliere.

