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Activitatea de cercetare a dr. ing. Luige Vlădăreanu este fundamentală și aplicativă, focalizată pe 

domenii de interes privind controlul în timp real al sitemelor dinamice cu aplicații în robotică și 

mecatronică; (http://iftomm.net/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=392&Itemid=29

0), human-robot (H2R) interaction systems; machine-to-machine (M2M) interfaces; prediction; machine 

learning; advanced intelligent control; intelligent sensor systems;  intelligent decision support systems; 

(https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/advanced_intelligent_control),IoT technologies, 

cyber-physical systems, IT Industry 4.0 /5.0 concept, industrial systems in the 5G digital age, intelligent 

sensors applied to rescue robots, firefighting robots, rehabilitation robots, domestic robots, versatile 

intelligent portable platforms (https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2799).  

Este președinte al Societății de Robotică din Romania, filiala București, 137 membrii în 2020 

(http://www.robotics-society.ro/filiale/bucuresti.pdf ), director al Centrului Tehnologic de Transfer și 

Inovare în Robotică și Tehnologii Avansate - CITT-ROB.TA, m.c. al ARA (American-Romanian Academy), 

membru al The International Institute of Acoustics and Vibration, Auburn University, USA.  

A publicat peste 356 articole indexate WoS (76) / BDI şi în Proceedings ale conferinţelor 

internaţionale, cu peste 1.750 citări. Participari la peste 50 conferințe internaționale. Este autor, editor a 

peste 40 cărţi / capitole de carte publicate în edituri prestigioase din ţară şi strainătate (Springer, CRC 

Press, Taylor & Francis, Hindawi, Ed. Academiei, etc.). Editors-in-Chief, Proceedings of the SISOM 2007-

2019, 13 ediții dintre care edițiile 2015-2019 ”Gest Editor” publicate ca numar special în revista indexată 

BDI Acta Electrotehnica (https://ie.utcluj.ro/acta-electrotehnica.html). Proceedings SISOM indexat USA. 

Autor a 17 brevete de invenţie, dintre care 3 EPO. Premiat cu peste 25 medalii de aur la expoziții 

internationale Geneva, Bruxel, Barcelona, Moscova, Varșovia, București, etc.). Distincție ”FINIS CORONAT 

OPUS, Diploma of Commander in Scientific Research”, acordată de Belgium Government (2014). 

Membru comisiei de doctoral Paris-Saclay, Université de Versailles, în comisii de acordare titluri 

academice Jeddah University, Saudi Arabia Kingdom. Doctorat in co-tutela cu University of New Mexico, 

USA. Referend în peste 20 comisii de doctorat la universitațile UPB, UTCN, AFA, UniTBv, UAV Arad, etc. 

Vice-President, Plenary Speaker/Invited Lecturer, Special Session Chair la peste 30 conferințe 

internaționale (MIT Cambrige, Houston, Paris, Staffordshire, Melbourne, Tokyo, Varsovia, Viena, etc.). 

Este membru în “Editorial Board”/reviewer pentru reviste internaţionale cu factor mare de impact 

Sensors (3.275 WOS / 5.8 CiteScore SCOPUS), Neutrosophic Sets and Systems, I J Robotics and Automation 

Technology, etc.  Vice-President al asociației știintifice UASTRO International Universitary Associationfor 

Science and Technology. Certificat de Excelență în Cercetare, SIR 2000, Guvernul României, ANCSI. 

Premiul Academiei Române ”Trăian Vuia” (2016) pentru un grup de aticole ștințifice în mecanica solidului. 

Coordonează doctorat în cadrul SCOSAAR din 2009 în ariile temetice menționate mai sus. Are 7 

doctoranzi care au obținut titlul de doctor în științe  și 5 doctoranzi în programu de pregătire doctorală. 
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A fost/este director şi coordonator a peste 20 granturi de cercetare-dezvoltare 

(finantațe EU H2020, FP7, cooperare bilaterala Fudan University (în top 100 universități 

din lume) / Yanshan University cu realizarea „Joint Laboratory of Intelligent 

Rehabilitation Robot”, POC –fonduri EU, MEC/UEFISCDI, fonduri private, etc.). 
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