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Buletin informativ 

 

Despre INFORMATICS EUROPE. Invitaţie la colaborare… 

Informatics Europe este asociaţia departamentelor şi a laboratoarelor de cercetare în Informatică/ 

Ştiinţa Calculatoarelor din Europa şi din zonele învecinate. Cu aproape 100 de instituţii membre din 

25 de ţări, Informatics Europe promovează poziţia comună a acestora şi acţionează pe baza unor 

priorităţi comune. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a afiliat la Informatics Europe în cadrul proiectului 

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 de Ştiinţe a Moldovei 

Duminică, 12 iunie 2016, este Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Se împlinesc 70 de ani de la 

crearea primelor instituţii de cercetare din Moldova şi 55 de ani de la fondarea Academiei. 

Actul inaugural de constituire şi de deschidere a Academiei de Ştiinţe a Republicii Sovietice 

Socialiste Moldoveneşti a avut loc la 2 august 1961. Din momentul fondării şi până la declararea 

independenţei Republicii Moldova (27 august 1991) Academia de Ştiinţe era parte integrantă a 

sistemului academic sovietic, aflându-se atât în subordonarea Prezidiului A.S. a URSS, cât şi în cea 

a Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti. 

O etapă principial nouă în dezvoltarea Academiei de Ştiinţe, de speranţe şi căutări, o constituie 

perioada care a urmat după proclamarea suveranităţii (23 iunie 1990) şi a independenţei (27 august 

1991) Republicii Moldova, datorită cărora A.S.M. a devenit un veritabil for ştiinţific republican, o 

instituţie naţională de cercetare, cu o autonomie adecvată pentru soluţionarea problemelor interne ale 

ţării. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei are, în structura sa, un Institut de Matematică şi Informatică.  

  Conferința Internațională „Informatica şi impactul acesteia în societatea actuală.  

O viziune asupra Elveţiei şi României” - INFO-IMAPCT 2016, 30 iunie – 2 iulie 2016 

Conferinţa se constituie în ultima activitate majoră desfăşurată în cadrul proiectului BLISS: Bacău 

and Lunago -  teaching Informatics for a Sustainable Society, implementat în parteneriat de către 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana, Lugano. Proiectul, 

derulat în perioada 1.09.2013-30.08.2016, este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin 

intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, prin Programul de Cooperare 

Elveţiano-Român, Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi. 

Scopul conferinţei este de a aduce împreună atât specialiști din domeniul Informaticii, cât și elevi, 

studenți, tineri absolvenți și angajatori, reprezentanţi ai comunităţii locale şi regionale, într-un forum 

destinat dezbaterii problemelor comune precum și schimbului de idei, bune practici și strategii 

http://www.informatics-europe.org/
http://www.asm.md/
http://www.math.md/
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specifice. Sunt vizate dimensiunile didactică, de cercetare ştiinţifică, de colaborare între învăţământul 

preuniversitar de Informatică şi cel universitar, între şcoală şi angajatori, de consiliere a studenţilor şi 

absolvenţilor în vederea dobândirii unor solide competenţe specifice şi realizării unor cariere de 

succes în domeniul Informaticii. 

Direcţiile conferinţei sunt următoarele: 

 Informatica. Aspecte teoretice şi aplicaţii  
 Matematica. Interferenţe cu Informatica 
 Aspecte privind domeniul Informaticii în Elveţia şi în România 
 Sectorul IT&C în România şi în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 
 Relatări ale absolvenților: angajarea între așteptări şi realitate. 

 Workshop Micrososft: Teaching with Technology. 

  DACS: Days of Computer Science 

În perioada 3 – 4 iulie 2016 se desfăşoară, la Universitatea din Bucureşti, Zilele Informaticii (DACS: 

Days of Computer Science). Scopul acestui workshop (parte a unei serii de evenimente de acest tip) 

este de a participa la consolidarea unei comunităţi puternice şi moderne de cercetare în Informatică 

în România, conectată la tendinţele globale în domeniu. Workshop-ul atrage participanţi din România 

şi din străinătate, susţinând astfel colaborarea între cercetători care lucrează în arii de interes 

comune.  

Evenimentul este afiliat conferinţei internaţionale DCFS 2016 - Descriptional Complexity of Formal 

Systems, care va avea loc tot la Bucureşti, în perioada 6 – 8 iulie 2016.  

Laboratoare de informatică  

  LION LAB: machine Learning and Intelligent OptimizatioN 

Laboratorul LION realizează cercetare în domeniile optimizare inteligentă şi optimizare prin 

căutare reactivă (Reactive Search Optimization: RSO), aplicând aceste tehnici pentru rezolvarea 

unor probleme relevante care apar în diferite arii. Lista acestora include: comerţul electronic, reţelele 

de comunicaţie, serviciile mobile, reţelele sociale, recunoaşterea tiparelor în bioinformatică. 

Astfel, LION: 

 utilizează datele pentru a construi modele şi a extrage cunoştinţe, 
 exploatează cunoştinţele pentru a automatiza descoperirea unor soluţii, 
 oferă instrumente pentru luarea deciziilor optime. 

Există o largă comunitate LION: LIONCOMMUNITY. Join it! 

LIONbook este „micul pas pe care îl face LION LAB către o lume mai bună”. 

(Profesor Roberto Battiti, Director LION LAB) 

   coneural – Centrul pentru Cercetări Cognitive şi Neuronale 

În acest centru de cercetare din Cluj Napoca, specialiştii explorează creierul prin analiza directă a 
datelor înregistrate experimental pe subiecţi umani (EEG) şi din cortexul vizual al mamiferelor 
(înregistrări multielectrod) şi de asemenea prin simularea pe calculator a unor modele realiste de 
microcircuite neuronale. Se lucrează la dezvoltarea unor tehnici noi, neconvenţionale de analiză a 
datelor. 
Recent, acest centru de cercetare a fost integrat în Institutul Român de ştiinţă şi Tehnologie. 

Cereri de propuneri de proiecte  

  LIFE Grants 

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2016 pentru programul european Life 
2014-2020. Programul Life are 2 subprograme, Mediu şi Politici Climatice, iar fiecare dintre 
acestea, mai multe domenii de acţiune. Noutăţile prevăzute pentru 2016 sunt prezentate în ghidurile 
solicitantului. 

http://fmi.unibuc.ro/dacs2016/index.html
http://fmi.unibuc.ro/dcfs2016/
http://fmi.unibuc.ro/dcfs2016/
http://intelligent-optimization.org/
http://intelligent-optimization.org/LIONbook/lioncommunity.html
http://intelligent-optimization.org/
http://www.summerschoolsineurope.eu/course/6252/rough-sets-decision-making-data-mining-knowledge-representation
http://rist.ro/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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  Horizon 2020 call: DS-04-2016  

În martie 2016 s-a deschis apelul DS-04-2016: Economics of Cybersecurity. 

Data limita pentru depunerea aplicaţiilor: septembrie 2016. 

Cărţile lunii 

  Introduction to Computer Graphics  

Autor: David J. Eck 

2016, online  

Cartea acoperă fundamentele graficii pe calculator şi ale programării în acest domeniu şi este 
destinată studenţilor de la programele de studii de licenţă. Paginile cărţii includ demo-uri interactive, 
care necesită versiuni recente ale browserelor moderne (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 
sau Edge). Cele mai multe demo-uri funcţionează şi pe dispozitivele mobile. Sunt disponibile şi 
versiuni PDF (cu linkuri şi fără linkuri) ale cărţii. 

Din conţinut: Grafică 2D, Open GL 1.1, Introducere în WebGL, Grafică în timp real, Limbaje de 
programare pentru grafică, Blender – un program de modelare 3D, Gimp şi Inkscape – pentru grafică 
2D. Sunt disponibile şi codurile sursă pentru aplicaţiile demo. 

  Introductory Statistics with Randomization and Simulation 

Autori: David M. Diez, Cristopher D. Barr, Mine Çetinkaya-Rundel 

Ediţia I, 2014, openintro.org  

OpenIntro oferă resurse educaţionale. Introductory Statistics with Randomization and Simulation 

urmăreşte să formeze cititorului fundamentele gândirii şi metodelor statistice. Sunt incluse în lucrare 

exemple, exerciţii şi indicaţii practice. 

Articolul lunii: The Millivolt Switch  

Secvenţă din articolul Three Paths to Exascale Supercomputing din IEEE Spectrum,  

 (publicat ianuarie 2016) 

Arhitectura specializată, “the millivolt switch” sau memoria 3D ne pot facilita calea către 

supercomputere – cu un preţ 

În ultimul deceniu, experţii în calculul ultraperformant au fost interesaţi de computerele exascale - 

supercomputere capabile să execute un milion de trilioane de FLOPS sau 1 exaflop. 

Eric DeBenedictis, inginer în calculatoare al Laboratoarelor Naţionale Sandia (Sandia National 

Laboratories, Albuquerque, Advanced Device Technologies Department) susţine că astfel de 

computere ar putea fi construite în prezent, dar ar fi nevoie de un reactor nuclear pentru alimentarea 

lor, costurile fiind deci enorme. 

Deşi reactoarele nucleare sunt un punct forte al Departamentului Energiei al Statelor Unite, se 

doreşte utilizarea unei surse de energie mai modestă (nu mai mult de 20 MW) până la momentul 

lansării computerelor exascale, în anii 2020.  Pentru aceasta, DeBenedictis lucrează din 2012 alături 

de IEEE Rebooting Computing initiative şi International Technology Roadmap for Semiconductors. El 

consideră ca fiind deschizătoare de drumuri în acest sens trei tehnologii: “the millivolt switch”, chip-uri 

de memorie 3D şi arhitectură specializată pentru procesoare. Fiecare implică unele compromisuri, în 

special în domeniul specializării software şi pentru că este greu de anticipat când vor fi accesibile 

tehnologiile. 

În conformitate cu legea lui Moore, inginerii au sperat că tensiunile la care funcţionează tranzistorii 

din silicon vor continua să scadă odată cu dimensiunile tranzistorilor, însă îmbunătăţirile cândva 

constante în acest sens nu au depăşit 1 volt în  ultimul deceniu. Eli Yablonovitch, informatician şi 

director la University of California, Berkeley, National Science Foundation’s Center for Energy 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2421-ds-04-2016.html
http://math.hws.edu/graphicsbook/
http://math.hws.edu/eck/
http://math.hws.edu/eck/cs424/downloads/graphicsbook-linked.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-DHaDEbiOGkRHNndUlBaHVmaGM/view
https://www.openintro.org/
https://www.openintro.org/
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7367447
http://spectrum.ieee.org/
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Efficient Electronic Science, susţine că, teoretic, tensiunea la care funcţionează tranzistorii ar putea 

să scadă de la aproximativ 800 mV la câţiva mV. Acest “millivolt switch” ar putea fi o soluţie radicală 

pentru problema eficienţei energetice a calculului intensiv, însă rămâne un scop greu de obţinut. 

Nimeni nu ştie cum sau când se poate ajunge la “millivolt switch”, dar centrul condus de Yablonovitch 

se concentrează pe patru posibilităţi. Pentru început, există un dispozitiv numit tunel tranzistor cu 

efect de câmp  sau tunel FET (field-effect transistor); activarea lui face ca bariera electronică dintre 

cele două feţe ale tranzistorului atât de subţire încât electronii tind să se alinieze în interiorul lui, ca 

într-un tunel [vezi “The Tunneling Transistor”, IEEE Spectrum, Octombrie 2013]. O a doua posibilitate 

ar fi mici întrerupătoare nanoelectromecanice care ar putea conserva energie, deoarece puţin curent 

se poate scurge printr-un întrerupător deschis (“MEMS Switches for Low-Power Logic”, Spectrum, 

aprilie 2012). O a treia variantă ar fi nanofotonica ar putea asigura furnizarea  mai rapidă a unei 

cantităţi mai mici de energie între întrerupătoare, înlocuind firele cu semnale luminoase. A patra 

variantă constă în circuite logice bazate pe nanomagnetică, acestea fiind o cale către descoperirea 

unor circuite nevolatile, care să conducă energii scăzute (“Better Computing With Magnets”, 

Spectrum, septembrie 2015). 

Yablonovitch a inventat “the millivolt switch” petru a ilustra potenţialul de anvergură a unei “variante 

energetice a legii lui Moore”. DeBenedictis consideră ca impactul nu va fi la fel de mare ca cel al legii 

lui Moore, cu toate acestea eficienţa ar putea creşte de 10 până la 100 de ori cu ajutorul “millivolt 

switch”. 

Imaginea lunii 

 

 

 

 

 

 

 

A flower 

by Makoto Murayama 

via The Scientist 

Apel la reflecţie… 

“ When you apply computer science and machine learning to areas that haven't had any innovation in 

50 years, you can make rapid advances that seem really incredible.”  

Bill Maris, CEO Google Ventures 

 

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://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/30570/title/Building-Flowers/
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/30570/title/Building-Flowers/
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/30570/title/Building-Flowers/
http://www.gv.com/team/bill-maris/
http://www.goodreads.com/work/quotes/108081
http://www.gv.com/
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

