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Consortiu
• Universitatea din Craiova; Coordonator: Prof. univ. dr. Vicentiu Radulescu

Echipa: 

1.Dr. Vicentiu Radulescu matematician, analiza neliniara

2.Dr. Nicolae Constantinescu matematician, matematica aplicata, modele neliniare in criptologie

3.Dr. Mirel Cosulschi informatician, modele matematice in domeniul sistemelor de prelucrare a informatiei

4.Dr. Magdalena Boureanu, matematician, PDE

• Institutul de Matematica “Simion Stoilow” al Academiei Romane; Coordonator: CSI Lucian Beznea

Echipa:

1.Dr. Lucian Beznea matematician, teoria potentialului

2.Dr. Radu Purice fizician, fizica-matematica

3.Dr. Alexandru Morega dr. inginer, bioinginerie, biotehnologie

4.Dr. Gabriela Marinoschi matematician, matematica aplicata, mecanica fluidelor

5.Dr. Marius Ghergu matematician, teoria potentialului

6.Dr. Liviu Ignat matematician, analiza neliniara

7.Dr. Lavinia Duica specialist in psihiatrie biologica, medic primar psihiatru, psihanalist, psiholog

8.Drd. Andrei Oprina, matematician, teoria potentialului

• Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; Coordonator: Prof. univ. dr. Radu Precup

Echipa:

1.Dr. Radu Precup (coordonator) matematician,  ecuatii diferentiale

2.Dr.Csaba Varga matematician, teoria punctului critic

3.Dr. Alexandru Kristaly matematician, ecuatii diferentiale eliptice

4.Dr.Viorica Varga informatician, prelucrarea datelor

5.Drd. Nagy Szilárd, matematician



Scopul Proiectului
• PROIECTUL A INTEGRAT DOMENIILE DE EXPERTIZA A TREI GRUPURI DE CERCETARE

ROMANESTI, DE LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, INSTITUTUL DE MATEMATICA AL

ACADEMIEI ROMANE SI UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA SI A AVUT CA

OBIECTIV GENERAL STUDIUL MODELELOR MATEMATICE FUNDAMENTALE DIN DOMENIUL

ANALIZEI NELINIARE SI SISTEMELOR DIFERENTIALE DE ANALIZA IN VEDEREA

EVIDENTIERII REZULTATELOR ACESTORA IN FIZICA MATEMATICA, IN TEORIA

INFORMATIEI, PRECUM SI IN SISTEMELE BIOMATEMATICE. PLECANDU-SE DE LA

REZULTATELE ANTERIOARE ALE MODELELOR EXISTENTE IN CONTEXTUL CERCETARII

ECHIPELOR COMPONENTE, S-A AVUT IN VEDERE EXTINDEREA ACESTORA PE BAZA

FEEDBACK-ULUI AVUT DIN APLICATII, IN VEDEREA FOLOSIRII IN SISTEME DE ANALIZA

COMPARATA DIN CADRUL MODELELOR DIN DOMENIILE AMINTITE. STUDIILE ELABORATE

DE ECHIPELE DE CERCETARE IN ANALIZA MATEMATICA SUNT BAZATE PE CERCETARILE

DE ACTUALITATE DIN MATEMATICA APLICATA.

• IN URMA OBTINERII UNOR REZULTATE A IMPLEMENTARII PE ANUMITE CAZURI

PARTICULARE, DE INTERES MONDIAL IN APLICATII, DE CATRE ECHIPE DE CERCETARE DIN

MATEMATICA FUNDAMENTALA, DOMENIUL BIOMATEMATICII, FIZICII MATEMATICE SI

TEORIEI INFORMATIEI S-A CONSOLIDAT O COLABORARE CARE A CONDUS LA CREAREA

UNUI GRUP DE CERCETARE FORMAT DIN PERSOANE CONSACRATE INTERNATIONAL IN

DOMENIILE DE EXPERTIZA, TINERI CERCETATORI SI DOCTORANZI, INTREGUL GRUP AVAND

O COLABORARE BAZATA PE INTERDISCIPLINARITATEA DOMENIILOR DE STUDIU

INDIVIDUAL SI EXTINDEREA ARIEI DE CERCETARE LA NIVEL EUROPEAN SI MONDIAL PRIN

COLABORAREA CU MARILE SCOLI IN DOMENIU.



Rezultate

• A fost consolidata vizibilitatea scolii romanesti de cercetare in
domeniile proiectului si creata o vizibilitate a grupurilor de studiu
romanesti si a valorii realizarilor lor, dupa modelul contractelor
europene si mondiale, care asociaza domenii de studiu in vederea
obtinerii unor colaborari interdisciplinare cu aplicatii in tehnologie,
evidentiind importanta cercetarii fundamentale si legatura cu
cercetarea implementativa.

• A fost creat un laborator de cercetare integrat care are in dotare un
DataRoom ce dispune de o putere de calcul optima pentru simularea
modelelor matematice si ilustrarea aplicatiilor practice ale acestora.
Laboratorul este de ultima generatie, compatibil cu cele mai
moderne din Europa si dispune de un sistem unic in Romania, in
Europa existand doar doua de acest tip (la noi si la un laborator de
cercetare din Berlin).



Impact

• Factor de impact asumat: FI cumulat: 50

• Factor de impact realizat: FI cumulat: 71.95

• Numar de articole asumat: 38 articole cu factor de impact ISI

• Numar de articole realizat: 62 articole cu factor de impact ISI

• Toate rezultatele au fost publicate in forumuri de recunoastere

internationala, in cadrul marilor scoli de cercetare europeana si

mondiala si au fost create bazele unor colaborari internationale

intre grupul proiectului si cercetatori recunoscuti international

• Au fost obtinute pozitii de profesor invitat la marile universitati

europene, pentru popularizarea rezultatelor obtinute si

promovarea cercetarii romanesti





Obiective realizate

• Toate obiectivele propuse in cadrul proiectului au fost realizate si unele rezultate au depasit obiectivele initiale.
Dintre acestea enumeram doar cateva:
– Rezultate in cadrul studiului operatorilor degenerati si singulari

– Rezultate in cadrul studiului operatorilor neomogeni

– Rezultate in cadrul studiului sistemelor cu exponenti variabili; studiul aplicabilitatii in modele celulare

– Rezultate in cadrul studiului studiului rezultatelor obtinute prin inlocuirea div(|Du|^(p(x)-2)Du) prin div((|Du|^{p(x)-
2}+|Du|^{q(x)-2})Du) cu p(x)≠q(x)

– Rezultate in studiul sistemelor de curbe eliptice nonsingulare aplicate in criptologie

– Rezultate in cadrul studiului modelelor matematice comparate, pentru structuri informationale complexe aplicabile in biomedicina

– Rezultate in cadrul studiului de analiza a unor procese neliniare ce provin din probleme ale fizicii matematice

– Rezultate in modelarea parametrizarilor pe baza de ecuatii cu derivate partiale neomogene, degenerate, singulare, cu aplicatii in
biomedicina si prelucrare structuri informationale

– Stabilirea de rezultate de localizare si multiplicitate a solutiilor radiale ale unor sisteme stationare eliptice, cu comportari diferite
(superliniara, subliniara, de tip oscilatoriu) ale termenilor neliniari ai sistemului studiat

– Rezultate in cadrul studiului posibilitatii aplicarii metodelor bazate pe tehnici din cadrul studiului energiei unei solutii pentru un
model din analiza neliniara în cazul triangulatiilor si domeniilor arbitrare pentru ecuatia undelor

– Rezultate in cadrul modelelor optime in studiul punctelor critice, cu aplicabilitate in modele matematice aplicabile in studiul
decompozitiei sistemului nervos

– Rezultate in cadrul studiului modelelor particulare, bazate pe proprietati de reducere a spatiului solutiilor

– Rezultate in analiza posibilitatii aplicarii metodelor anterioare în cazul triangulatiilor si domeniilor arbitrare pentru ecuatia undelor
precum si extinderea lor în vederea studiului unor proprietati ale unor ecuatii dispersive ca Korteweg-de Vries si Benjamin-Bona-
Mahony

– Simularea functionarii electrice normale si patologice a celulelor excitabile; elaborarea de modele geometrice mai realiste pentru
domeniile anatomice de interes

– Rezultate in cadrul studiului dinamicii unor populatii, reprezentate sub forma unor sisteme hiperbolice, cate una pentru fiecare
specie de celule care formeaza epiderma, cu conditii la limita modeland mitoza; reprezentarea modelului cinematic, un rol
important avandu-l viteza de crestere a celulelor si procesul de descuamare



Laborator de Cercetare

• Laborator integrat pentru studiul individual. Acesta are in dotare sisteme de calcul
de ultima generatie care au implementate modele de simulare matematica pentru
sistemele de analiza neliniara studiate

• DataRoom – acesta contine un sistem integrat de servere care permit accesul
cercetatorilor implicati in proiect si colaboratorilor la resurse de calcul de putere
mare, rulare la distanta, securizare de comunicatie, stocare si prelucrare pentru
modelari matematice/simulari complexe, unde aplicatiile ruleaza in mod continuu
orice perioada de timp, fara a se pierde datele partiale. Acest lucru a fost realizat
prin colaborarea cu informaticieni care au asigurat configurarea, instalarea, testarea
si intretinerea unui sistem de calcul VSTART, unic in Romania (exista doar doua in
Europa, celalalt fiind la Humboldt-Universität Berlin). Pe acesta si in sisteme de
servere atasate au fost instalate masini virtuale PCoIP accesibile prin internet,
pentru cercetatorii implicati

• Laborator 2 – folosit pentru simulari numerice comparate pe sisteme de simulari ale
modelelor matematice studiate, compatibile cu cele ale cercetatorilor din scolile
internationale de prestigiu, pentru conlucrarea in vederea gasirii punctelor comune
de cercetare in proiectul actual si gasirea de solutii viitoare la problem deschise



Laborator integrat



DataRoom



Laborator simulari numerice


