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Profil de cercetare:
Prof. Buiu desfăşoară activităţi de cercetare la frontiera dintre inginerie, robotică şi ştiinţele
biologice cu scopul înţelegerii profunde a mecanismelor de procesare a informaţiilor şi de
adaptare la nivelul sistemelor biologice şi de utilizare a acestor mecanisme pentru crearea de
sisteme de programe pentru sisteme artificiale cu performanţe cognitive şi interactive ridicate,
cum ar fi roboţii. Prof. Buiu acordă un interes aparte sistemelor de interfaţă creier-calculator şi
aplicaţiilor acestora în dezvoltarea de sisteme eficiente utilizate în medicina asistivă şi în
interacţiunea om-calculator.
Aplicaţiile cercetărilor desfăşurate de către Prof. Buiu şi colaboratorii săi se referă la controlul
sistemelor robotice de tip swarm, la interacţiunea cu roboţii umanoizi şi utilizarea acestora
drept companioni sociali, educativi şi adaptivi pentru copii, la dezvoltarea de sisteme robotice
pentru tipărirea de celule vii şi la utilizarea tehnicilor de calcul natural în bioinformatică.

Conducator de doctorat din anul 2011;
- o teză finalizată;
- 3 teze in derulare;
Publicatii stiintifice: 17 monografii / capitole de carte; 92 articole si comunicari stiintifice.
Proiecte de cercetare (selectie, in ultimii 10 ani):
- 2012-2016, ALLSKY, „Staţie audio-video pentru detecţia meteorilor”, PCCA
- 2013-2016, NEWSWARM, „Tehnici bioinspirate pentru asigurarea secutităţii sistemelor
robotice colective”, PCE
- 2008-2011, „Dezvoltarea de arhitecturi cognitive de inspiraţie biologică”, IDEI
- 2006-2008, 3DroboVis, „Dezvoltarea unei platforme autonome controlate într-un mediu 3D
generat folosind vederea stereoscopică”, CEEX
Pozitii de conducere / Apartenenta la organizatii si comitete stiintifice, editorial boards
Membru al IEEE, ACM; Academic Editor la revista PLOS ONE
Teme de cercetare doctorala propuse:
1. Interacţiunea copii-roboţi umanoizi – noi aplicaţii pedagogice: ne propunem găsirea de
noi modalităţi de utilizare a roboţilor umanoizi în interacţiunea cu copii de vârstă
preşcolară şi şcolară, modalităţi care să implice utilizarea de sisteme de recunoaştere a
mişcării, precum şi de sisteme de detecţie şi recunoaştere a emoţiilor, gesturilor şi
intenţiilor utilizatorului. Un exemplu de aplicaţie pentru această temă este predarea
interactivă a muzicii de către un robot umanoid pentru copii de vârstă preşcolară.
2. Controlul distribuit al sistemelor robotice colective: scopul acestui proiect este de
utilizare a avantajelor oferite de către sistemele cu membrane (sisteme P) pentru
dezvoltarea şi implementarea unei arhitecturi de control a sistemelor robotice de tip
swarm (cu foarte mulţi roboţi simpli), arhitectură care să utilizeze la nivelul inferior
sisteme P numerice cu enzime, iar la nivele superioare să utilizeze sisteme P hibride şi
simbolice (cum ar fi coloniile P sau automatele P).

