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a Departamentului de Informatică 

pentru 2012-2016 

 

 

1. Preambul 

 
Strategia privind activitatea de cercetare din cadrul Departamentului de Informatică urmează direcţiile 

principale prevăzute în strategia de cercetare de la nivelul UVT şi al Facultăţii de Matematică şi 
Informatică având ca scop crearea unui mediu de cercetare performant şi atractiv pentru specialişti, în 

particular pentru tinerii cercetători, promovarea excelenţei în ceea ce priveşte rezultatele cercetării 

ştiinţifice şi stimularea competitivităţii în atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale. 

 

2. Organizarea activităţii de cercetare 

 
Activitatea de cercetare în informatică se desfăşoară în cadrul a două entităţi: 

 Centrul de Cercetare în Informatică (http://research.info.uvt.ro) acreditat la nivel naţional. In cadrul 

acestui centru activează 4 grupuri de cercetare: 
o Calcul distribuit şi calcul de înaltă performanţă 

o Sisteme inteligente şi inteligenţă computaţională 

o Teoria calculului 

o Matematici computaţionale 

 Institutul e-Austria (http://www.ieat.ro)  care este un spin-off  constituit în cadrul unui parteneriat 

dintre Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica din Timisoara şi Institutul RISC din Linz, 

Austria. 

 

3. Obiective strategice 

 
Obiective generale la nivelul Facultăţii de Matematică şi Informatică: 

 Intensificarea relaţiilor de cooperare internaţionale şi integrarea în reţele tematice de cercetare in 

domeniile matematicii si tehnologiei informatiei în corelaţie cu priorităţile Uniunii Europene; 

 Dezvoltarea unor relaţii eficiente de parteneriat cu instituţii naţionale şi internaţionale; 

 Stimularea activităţilor de creştere a vizibilităţii cercetării ştiinţifice din Facultatea de Matematică 

şi Informatică prin valorificarea specifică a rezultatelor în reviste de specialitate cu factor de impact 
ridicat şi largă recunoaştere internaţională; 

 Ridicarea impactului internaţional al publicaţiilor proprii. Atragerea unor specialişti reputaţi din 

străinătate ca membri în colectivul de redacţie al Analelor Facultăţii de Matematică şi Informatică, 

Universitatii de Vest, seria Matematică şi Informatică, pentru creşterea exigenţei evaluării 
lucrărilor publicate în aceste reviste; 

 Valorificarea excelenţei în cercetare prin participarea la competiţiile de atribuire a noilor proiecte 

din cadrul programelor naţionale şi internaţionale şi prin implicare în creşterea performanţelor în 

activităţile din mediul socio-economic; 

 Revitalizarea şi revigorarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească prin integrarea în 

colectivele de cercetare a unor studenţi, de la studiile de master şi doctorat; 

 Sprijinirea doctoratelor în cotutelă; 

 Atragerea de studenţi străini la studiile doctorale; 

 Dezvoltarea unor studii de masterat în limbi străine şi a programelor masterale in parteneriat cu 

institute de învăţământ superior din ţară şi străinătate. 

 

http://research.info.uvt.ro/
http://www.ieat.ro/
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DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ. 

 
Obiective specifice activităţii de cercetare de la Departamentul de Informatică: 

 

 Menţinerea şi întărirea parteneriatelor stabilite în cadrul proiectelor europene de cercetare; 

 Identificarea unor teme de cercetare comune şi stabilirea de parteneriate în domeniul cercetării 

cu companii IT din şară şi străinătate; 

 Promovarea infrastructurii de calcul de înaltă performanţă, identificarea de potenţiali utilizatori 

şi identificarea unor noi direcţii de cercetare care exploateze infrastructura existentă; 

 Organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter internaţional şi creşterea nivelului de 

recunoaştere internaţională a conferinţei SYNASC (http://synasc.ro ); 

 Creşterea nivelului calitativ şi promovarea revistei Scalable Computing: Practice and 

Experience (http://www.scpe.org/index.php/scpe ). 

 

4. Direcţii şi teme de cercetare 

 

 Calcul distribuit şi calcul de înaltă performanţă 

o Platforme pentru proiectarea şi execuţia aplicaţiilor în cloud  
o Gestiunea în manieră autonomă a resurselor şi guvernanţă în cloud 

o Ingineria software a aplicaţiilor bazate pe cloud 

o Securitate în cloud 

o Ontologii pentru proiectarea şi regăsirea în manieră semantică a serviciilor software 
o Compunerea şi orchestrarea serviciilor software 

o Aplicaţii ale calculului de înaltă performanţă în prelucrarea imaginilor, grafică, analiza 

datelor, proiectarea sistemelor de detecţie a intruşilor. 
 

 Sisteme inteligente şi inteligenţă computaţională 

o Sisteme multi-agent în rezolvarea problemelor complexe 

o Servicii inteligente şi prelucrarea volumelor mari de date folosind calculul de înaltă 

performanţă 
o Sisteme de recomandare şi de asistare a deciziei bazate pe învăţare automată cu aplicaţii în 

proiectarea, monitorizarea şi distribuirea serviciilor software pe infrastructuri de tip cloud  

o Metaeuristici inspirate de natură cu aplicaţii în planificarea task-urilor în sisteme 
distribuite, auto-scalarea resurselor pentru aplicaţii cloud, estimarea parametrilor în modele 

din biologia computaţională  etc. 

 

 Teoria calculului  

o Metode combinatoriale şi probabiliste în analiza sistemelor complexe 

o Proiectarea şi analiza algoritmilor aproximativi cu aplicaţii în modelarea reţelelor sociale şi 

a celor biologice 

o Programare logică şi programare cu constrângeri 
o Proprietăţi ale limbajelor regulate, automate şi sisteme de rescriere 

o Demonstrare automată şi sinteza algoritmilor 

 

 Matematici computaţionale 

o Modele discrete şi continue – stabilitate, control, bifurcaţii, haos 

o Modele discrete şi continue – aplicaţii în aeronautică şi biologia computaţională 

o Analiza proprietăţilor ecuaţiilor diferenţiale cu ordin fracţionar 
o Analiza dinamicii reţelelor neuronale recurente 

o Metode iterative în rezolvarea sistemelor neliniare 

 

http://synasc.ro/
http://www.scpe.org/index.php/scpe

