
www.ub.ro 1  

 

   
 
 

 
 
 

INFORMATICA  Nr. 1  Mai 2016 

Buletin informativ 

 

Despre INFORMATICA. Invitaţie la informare… 

Primăvara trecută, treptele intrărilor la metroul din Bucureşti ofereau călătorului un text care ni s-a 

părut foarte inspirat: Fii demodat! Citeşte! 

Desigur, era un îndemn la lectură. Am transportat acest îndemn în domeniul nostru şi am decis sa 

tipărim INFORMATICA, un newsletter care să adune informaţii utile din domeniul Informaticii şi să le 

pună la dispoziţia comunităţii academice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău nu doar online, 

ci şi pe hârtie. De ce? Pentru că spaţiul online a devenit extrem de vast, la fel de vast ca un ocean 

uriaş. Informaţia, anterior selectată şi concentrată, tipărită şi adusă la îndemână, se poate ivi în calea 

cititorului atunci când acesta are nevoie de ea. 

În rubricile acestui buletin informativ vom prezenta evenimente, oportunităţi şi articole ştiinţifice, surse 

de informare, poveşti de succes ale studenţilor şi absolvenţilor noştri, experienţe ale acestora şi multe 

alte informaţii utile.  

Acest newsletter este o iniţiativă a proiectului nostru BLISS: Bacău and Lugano – Teaching 

Informatics for a Sustainable Society, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul 

contribuţiei elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  

Evenimente 

  Aniversare la Academia Română 

Pe 4 aprilie 2016, Academia Română a împlinit 150 de ani de activitate. Fondată în 1866, iniţial sub 

numele de Societatea Literară Română, apoi de Societatea Academică Română, instituţia, definită 

drept cel mai înalt for de cultură şi ştiinţă românesc, primeşte, în martie 1879, titulatura Academia 

Română. 

Simbol al spiritualităţii naţionale încă de la înfiinţarea sa, la foarte scurtă vreme după Unirea 

Principatelor Române, Academia Română se afirmă şi continuă să se definească drept nucleul 

intelectualităţii româneşti. Membrii săi sunt personalităţi ştiinţifice recunoscute şi apreciate naţional şi 

internaţional, cu o deosebită expertiză în domenii dintre cele mai diverse, de la istorie, filosofie şi 

lingvistică, până la fizică nucleară, chimie, biologie macro- şi microcelulară, geologie şi geodinamică 

sau agricultură. 

Conform statului său, Academia Română funcţionează acum pe trei coordonate:  

1) este for de consacrare şi de recunoaştere a meritelor deosebite ale oamenilor de ştiinţă, de cultură 

şi de litere din ţară, 

2) este cel mai important pilon al cercetării fundamentale din România, activând deopotrivă în 

cercetarea aplicată şi  

3) este participant activ în viaţa societăţii româneşti, afirmându-şi punctul de vedere în probleme 

importante pentru ţară, cum sunt învăţământul, patrimoniul naţional, identitatea românească, 

integrarea europeană, calitatea vieţii cetăţenilor României. 

http://www.academiaromana.ro/
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  Sixth International Conference on Informatics:  

Imagination, Creativity, Design, Development - ICDD 2016 

În perioada 19-21 mai 2016 va avea loc, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a şasea ediţie a 

conferinţei internaţionale Imaginaţie, Creativitate, Design, Dezvoltare, destinate studenţilor 

informaticieni de la ciclurile de licenţă şi master. 

Scopul conferinţei este de a aduce împreună studenţi de la diferite universităţi din lume, pentru a 

prezenta şi discuta propriile cercetări în informatică şi în domenii înrudite, precum şi rezultatele 

acestor cercetări.  

Moto-ul conferinţei: There are no limits, only your imagination. 

Şcoli de vară 

  Şcoala de vară “Informatică la Castel” 

În perioada 22-27 august 2016 se va desfășura Şcoala de vară “Informatică la Castel” - ediţia a 9-a, 

continuând şi cele 6 ediţii ale seminarului “Linux şi medii virtuale de instruire”, care se 

adresează entuziaştilor, susţinătorilor şi specialiştilor din domeniul informaticii.  

Școala de vară este organizată anual la Castelul Macea. Participanţii beneficiază nu doar de cazare, 

de spaţiul şi condiţiile necesare activităţilor, ci şi de ambianţa parcului dendrologic şi a Grădinii 

Botanice „Vasile Goldiş” din Macea. 

   Rough Sets: Decision Making, Data Mining, Knowledge Representation 

Această şcoală de vară se desfăşoară la Universitatea Milano Bicocca, în perioada 25-29 iulie 2016. 
Limba utilizată este limba engleză. ECTS: 3. Taxa: 200 euro. 

Domeniul intitulat Rough Sets a fost definit în anii 80, pentru a rezolva problemele specifice tratării 
informaţiei incomplete. De-a lungul timpului, acest domeniu a atras numeroşi cercetători, care au 
contribuit cu rezultate atât în sfera teoretică cât şi în cea practică. În plus, au fost descoperite 
interacţiuni cu multe discipline conexe. Din această perspectivă, la şcoala de vară pot participa şi cei 
interesaţi de reprezentarea cunoştinţelor, data mining şi „big data”. 

Metodologia abordată de organizatori este una participativă. Sunt încurajate interacţiunea şi 
comunicarea între participanţi şi personalul academic. Se va acorda timp discuţiilor şi întâlnirilor 
informale, care favorizează schimbul de cunoştinţe şi informaţii. 

Cereri de propuneri de proiecte de cercetare 

  Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare  

În această lună au fost deschise competiţiile de proiecte în cadrul Programului 2 al Planului Naţional 
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (PNCDI) III, Subprogramul 2.1.: 

Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la agentul economic). Deadline: 10 iunie 2016, ora 16:00 

Proiect experimental demonstrativ. Deadline: 17 iunie 2016, ora 16:00 

Transfer la operatorul economic. Deadline: 24 iunie 2016, ora 16:00 

  Pentru alte competiţii, accesaţi site-ul Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)  

Cărţile lunii 

  Lumea digitală. Concepte esenţiale  

Autor: Prof. univ. dr. Vasile Baltac 

Editura Excel XXI Books, 2015  

http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2016/
http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2016/
http://www.informaticalacastel.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=T_JExhGChKs
http://www.summerschoolsineurope.eu/course/6252/rough-sets-decision-making-data-mining-knowledge-representation
http://www.unimib.it/go/102/Home/English
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4434/Subprogramul-21-Competitivitate-prin-cercetare-dezvoltare-si-inovare.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4435/Transfer-de-cunoastere-la-agentul-economic.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4441/Proiect-experimental-demonstrativ.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4468/Pachet-de-informatii.html
http://uefiscdi.gov.ro/
http://uefiscdi.gov.ro/
http://www.vasilebaltac.ro/carti/lumea-digitala-concepte-esentiale
https://www.facebook.com/edituraexcelxxibooks/
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Cartea este accesibilă unei categorii largi de cititori interesaţi de utilizarea tehnologiilor digitale şi 
porneşte de la idea că înţelegerea fenomenelor catalizează eficienţa folosirii acestora. Ultimul capitol 
oferă o perspectivă asupra evoluţiei Internet-ului. 

  Aplicaţii GIS în dezvoltarea teritorială inteligentă 

Autor: Gabriel Simion 

Editura Universitară, Bucureşti, 2015  

Un sistem informaţional geografic (GIS) permite vizualizarea, interogarea, analiza şi interpretarea 

datelor cu scopul de a înţelege relaţii, modele şi tendinţe. Organizaţiile de toate mărimile şi din toate 

industriile beneficiază de GIS. La momentul actual, interesul pentru valoarea economică şi strategică 

a acestor sisteme este într-o continuă creştere. 

Pentru un exemplu de aplicare a GIS în domeniul modelării transporturilor, accesaţi o lucrare de 

disertaţie pe această temă. 

Articolul lunii: You in Your Internet of Things 

Traducere după articolul cu acelaşi nume din IEEE Spectrum,  

autor Susan Hassler (publicat 24.03.2015) 

Ar trebui ca măsurile de securitate şi confidenţialitate să fie instalate pe dispozitive înainte ca 

acestea să ajungă în magazine? 

Brăţara mea Fitbit îmi trimite mesaje de încurajare pe parcursul întregii zile. iPhone-ul meu se pricepe 

de minune să îmi spună unde sunt, unde ar trebui să fiu şi cum sa ajung dintr-un loc în celălalt. Apoi, 

maşina mea Honda îmi aminteşte ce muzică am ascultat ultima dată. Oare îmi doresc să ascult 

altceva? 

În mare parte, aceste dispozitive funcţionează bine şi sunt mulţumită de beneficiile pe care le oferă 

această conectivitate robustă. La scară globală, când datele mele personale sunt puse alături de cele 

ale altor câteva milioane de oameni, văd valoarea imensă a informaţiei, agregată, sacrificată şi 

analizată de reţelele din ce în ce mai mari şi mai interconectate. 

Totuşi, sunt de asemenea alarmată când mă gândesc la vulnerabilităţile securităţii, prezente în noile 

sisteme „Internet of Things” (IoT). Expertul în confidenţialitate digitală Christopher Soghoian face 

observaţia că nu conectează niciodată propriile dispozitive direct la IoT, tocmai din acest motiv. 

Aşadar, de ce nu se pun aceste probleme în timpul procesului de dezvoltare a produselor? Poate 

pentru că, în prezent, ciclurile de design realizate în grabă nu permit inginerilor să ia în considerare 

probleme care nu ţin de performanţele absolut esenţiale ale dispozitivelor, pentru că, până la urmă, 

ce legătură are confidenţialitatea cu raza de acţiune a antenei Androidului vostru? Dar acest lucru    

s-ar putea schimba în următorii câţiva ani. Andrew Huang face referire la colapsul legii lui Moore şi 

conclude că reducerea timpului de dublare a numărului de tranzistori va oferi inginerilor posibilitatea 

să fie mai creativi şi mai receptivi. Sau poate că dezvoltatorii tehnologiei consideră că aceste aspecte 

nu intră în domeniul lor de competenţă. 

Cu ceva timp în urmă am participat la o conferinţă despre proliferarea numărului de arme nucleare, 

unde a fost adresată o întrebare similară: au designerii de bombe o responsabilitate morală pentru 

felul în care sunt folosite armele produse de ei? Răspunsul în acel caz a fost nu – designerii 

consideră că responsabilitatea lor este să construiască cele mai bune arme posibile, urmând ca apoi 

să fie responsabilitatea altcuiva despre ce se întâmplă cu ele. Aşadar, sunt dezvoltatorii de aplicaţii şi 

IoT absolviţi de responsabilitatea pentru securitate şi confidenţialitate? Cine ar trebui să ia aceste 

decizii? 

Cu siguranţă că tracker-ul meu Fitbit nu este o armă nucleară, însă îmi pot imagina cum datele oferite 

https://issuu.com/intermaster/docs/17.-simion_gabi
http://www.editurauniversitara.ro/
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:9039/FULLTEXT01.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:9039/FULLTEXT01.pdf
http://spectrum.ieee.org/
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de el, alături de alte informaţii despre mine (care se găsesc pe internet) pot fi folosite împotriva mea 

în diferite moduri.  

Am observat, în trecere, programele care mă urmăresc deja în mediul online. Recent, am început să 

primesc e-mailuri despre asigurări de servicii funerare după ce am accesat câteva site-uri despre 

birouri de pompe funebre pentru a face aranjamente pentru o rudă. Asta m-a făcut să mă întreb: sunt 

o simplă colecţie de date? Da, conform lui Luciano Floridi, profesor la Oxford şi specialist în filosofia 

informaţiei pentru Google. Floridi a explorat noul domeniu al filosofiei şi eticii informaţiei. Acum, el îi 

ajută pe cei de la Google să descopere noi moduri de a defini ce înseamnă să fii o persoană în era în 

care oricine şi orice are o adresă de IP. „Pentru Floridi, tu eşti informaţia, ceea ce include totul, de la 

date despre relaţia dintre particule din corpul tău, până la povestea vieţii tale, amintiri, convingeri şi 

cod genetic”, susţine Robert Herritt în articolul despre Floridi din revista Pacific Standard. 

„Perspectiva lui Floridi ne poate ajuta să ne gândim tocmai la întrebările importante care ne preocupă 

în prezent din punct de vedere practic.” 

Modul în care le abordăm şi răspundem la aceste întrebări va defini evoluţia culturii noastre atât de 
preocupate de tehnologie. 

Imaginea lunii 

Glynn Tree   

Apel la reflecţie… 

“The best programs are written so that computing machines can perform them quickly and so that 

human beings can understand them clearly. A programmer is ideally an essayist who works with 

traditional aesthetic and literary forms as well as mathematical concepts, to communicate the way 

that an algorithm works and to convince a reader that the results will be correct.”  

Donald Ervin Knuth, Selected Papers on Computer Science 

 

Contact: 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe 

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 

Calea Mărăşeşti 157, Corp D, etaj II 

e-mail: stiinte@ub.ro, tel: 0234-542411 

http://2008.sub.blue/blog/2009/5/14/fractals_and_generative_art_resources.html
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/
http://www.goodreads.com/work/quotes/108081
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

