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PROGRAM DE CERCETARE NR.1

a. Denumire: Analiza functionala, algebre de operatori, teorie spectrala si aplicatii în
fizica matematica.

b. Coordonatori: S. Stratila, N. Popa, R. Purice.

c. Stadiul actual: Rezultateleobtinute pâna în prezentse refera la studiul structurii
spatiilor Banachatâtdin punctde vederetopologiccât si din punctde vedereal ordinii, teoria
optimizarii, proprietatilespectralesi Fredholmale familiilor comutativede operatori,modelele
functionalesi extrapolareaoperatoriala,structuraalgebrelorde operatorisi teoria spectralaa
Hamiltonienilor.

d. Scopul programului : Programulîsi propunesacontinuesi saaprofundezerezultatele
traditionale legate de geometria spatiilor Banach, diverse aspecteale teoriei optimizarii,
descriereastructurii operatorilorsi a familiilor de operatoriprin prisma teoriei spectralesi a
modelelor functionale explicite, precum si solutionarea unor probleme legate de fizica
matematica,între careteoriaHamiltonienilor,operatoriiSchrodingersi teoriaciocnirilor. Toate
aceste probleme vor fi studiate în strânsa legatura cu cercetarile realizate pe plan mondial.

e.Rezultatelescontate: Extinderisi generalizarialeunorrezultatedin geometriaspatiilor
Banach,teoria optimizarii, structuraoperatorilorsi a familiilor de operatori,teoria spectralasi
modelele functionale, fizica matematica si în special din teoria Hamiltonienilor, teoria
operatorilor Schrodinger.

f. Modul de valorificare a rezultatelor:
- publicarea în reviste de specialitate din tata si din strainatate;
- prezentarea la manifestari stiintifice din tara si strainatate.

g. Durata: 2006 - 2010.

h. Proiectul de cercetarepropus în acestprogram: Obtinereadenoi rezultateîn analiza
armonicamatriciala,optimizareneconvexasi teoriaoperatorilorsi a algebrelorde operatori,cu
aplicatii in studiul sistemelor cuantice.
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PROIECT DE CERCETARE NR.1 (programul 1)

 a. Denumire: Obtinereade noi rezultate în analiza armonica matriciala, optimizare
neconvexasi teoria operatorilor si a algebrelor de operatori, cu aplicatii in studiul sistemelor
cuantice.

b. Coordonatori: S. Stratila, N. Popa,  R. Purice.
c. Colectivul de cercetare:

- S. Stratila
- N. Popa
- R. Purice
- I. Singer
- G. Nenciu
- D. Vuza
- A. Gheondea
- I. Valusescu
- D. Timotin
- R. Gologan
- B. Prunaru
- C. Ambrozie
- F. Radulescu
- F. Boca

- C. Muscalu
- A. Torok
- V. Nitica
- M. Mantoiu
- G. Arsu
- I. Beltita
- M. Stefan
- C. Pop
- M. Popa
- Iul. Popescu
- I. Nenciu
- I. Popescu
- D. Beltita
- B. Ramazan

- S. Belinschi
- S. Klein
- R. Nicoara
- M. Petcu
- M. Stoiciu
- V. Lie
- B. Udrea
- I. Chifan
- R.A. Dumitru
- B. Visinescu
- M. Pascu

d. Termen de realizare:  2006.
e. Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: S-auobtinut rezultatenotabile

cu privire la: subspatiiinvariante,definireaunui calcul comutativcu matrici, studii cu privire la
ceamai bunaaproximarein spatii liniare normateprin elementelecomplementareiuneimultimi
convexe,teoriafunctiilor demai multevariabileoperatoriale,clasificarii claselordeomotopiede
izometrii partiale, algebra observabilelor unui sistem cuantic in camp magnetic.

f. Scopul proiectului : extindereaclasificarii claselorde omotopiede izometrii partiale;
noi rezultatededualitate;sevor continuao seriedecercetariprivind un calculpseudodiferential
'torsionat'asociatunui camp magnetic,in vedereaobtinerii unui formalism adecvatdescrierii
sistemelorcuanticein campmagnetic,se intentioneazautilizareaunui calcul simbolic dezvoltat
de Bony si Lerner si comparareacu metodacuantificarii de deformarestricte; se vor studia:
interpolareafunctiilor operatorialeanaliticepe spatii de nucleereproducatoare,cu aplicatii in
teoria sistemelormultidimensionale;problemamomentelorscalarasi operatoriala;conditia de
pozitivitatesi relatiacu extensiisi dilatari demultioperatori;rezultatenoi in studiulalgebrelorde
operatori si aplicatii ale acestora in teoria numerelor si studiul sistemelor cuantice.

g. Materiale si metode de lucru:
- documentare în tara si strainatate asupra rezultatelor noi în domeniu;
- organizarea de seminarii stiintifice pe problemele în studiu;
- studiu si munca individuala;

� participari la manifestari stiintifice în tara si strainatate.
h. Rezultatescontate: Extinderi si generalizariale unor rezultatedin geometriaspatiilor

Banach,formule pentru distantaunui punct exterior la complementaraunei multimi convexe
deschisesi caracterizariale elementelorde ceamai bunaaproximatieprin astfelde multimi, cu
ajutorul functionalelor liniare continue pe spatiul dat, constructie GNS pentru functionale
hermitice,cu aplicatii in teoria cuanticaa campurilor; reflexivitate si spetii invariantepentru
multioperatori;extensiicentraledealgebreLie-Banachsi teoriareprezentarilor,studiulstarilorde
neechilibru.
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i. Valorificarea rezultatelor:
- publicare în reviste de specialitate din tara si strainatate;
- prezentare la manifestari stiintifice din tara si strainatate.

j. Colaborari în tara:
- Facultatea de Matematica din Bucuresti - Catedra de Analiza
- Facultatea de Fizica din Bucuresti
- Facultatea de Matematica din Timisoara
- Facultatea de Matematica din Iasi
- Facultatea de Matematica din Cluj
- Universitatea Politehnica Bucuresti - Catedrele de Matematici

k. Colaborari în strainatate:
- Universitatea din Berkeley
- Universitatea Iowa
- Universitatea Tulane
- Universitatea Indiana
- Universitatea Ohio
- Universitatea Saarbrucken
- Universitatea Lille
- Universitatea Regensburg
- Universitatea Bordeaux
- Universitatea Paris VII
- Universitatea Paris VI
- Universitatea Paris IX (Orsay)
- Universitatea Cergy-Pontoise
- Universitatea Tehnica Viena
- Academia Austriaca
- Centrul de Fizica Teoretica Luniny
- Universitatea Cracovia
- Universitatea Varsovia
- Universitatea Szeged
- Universitatea Praga
- Universitatea Aarhus
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PROGRAM DE CERCETARE NR.2

a. Denumire: Ecuatii diferentiale, control optimal si teoria potentialului.

b. Coordonatori: C. Vârsan, G. Bucur, L. Beznea.

c. Stadiul actual: S-auelaboratlucrari si studii în urmatoareledirectii: teoriaecuatiilor
diferentiale, ecuatii Riccati în probleme liniar patratice stochastice,solutii periodice, teoria
controlului optimal, solutii ale sistemelor de control afine, teoria potentialului, H-conuri,
problemedeproceseMarkov cu salturi,procesestochastice,aplicatii alealgebrelorLie la ecuatii
hiperbolice.

d. Scopulprogramului : Obtinereadenoi rezultateîn teoriaecuatiilordiferentiale,ecuatii
Riccati, teoriacontroluluioptimal, sistemedecontrol stochastice,H-conuri,procesestochastice,
procese Markov, aplicatii ale algebrelor Lie la ecuatii hiperbolice.

e. Rezultate scontate: Extinderi si generalizariale unor rezultatedin teoria ecuatiilor
diferentiale, sisteme de control, control optimal, teoria potentialului, H-conuri, procese Marcov.

f. Modul de valorificare a rezultatelor:
- publicare în reviste de specialitate din tara si strainatate;
- prezentare la manifestari stiintifice din tara si strainatate.

g. Durata: 2006 - 2010.

h. Proiectul de cercetarepropus în acestprogram: Obtinereadenoi rezultateîn ecuatii
diferentiale, analiza stocastica, teoria potentialului si aplicatii matematici financiare.
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PROIECT DE CERCETARE NR.2 (programul 2)

a. Denumire: Obtinereadenoi rezultateîn ecuatiidiferentiale,analizastocastica,teoria
potentialului si aplicatii in matematici financiare.

b. Coordonatori: C. Vârsan, G. Bucur, L. Beznea
c. Colectivul de cercetare:

- C. Vârsan
- G. Bucur
- T. Morozan
- L. Stoica
- V. Dragan
- D. Tiba

- G. Minea
- L. Beznea
- V. Grecea
- V. Iftimie
- A.I. Bonciocat
- V. Iftimie

d. Termen de realizare:  2006.
e. Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: S-au obtinut rezultateîn:

ecuatii diferentiale, ecuatii Riccati stochastice,solutii periodice, teoria controlului optimal,
sistemede control afine, teoriapotentialuluiasociataproceselorMarkov, aplicatii alealgebrelor
Lie la ecuatii hiperbolice.

f. Scopul proiectului : Obtinereade noi rezultatein teoriaecuatiilordiferentiale,ecuatii
Riccati, studiul unor clasede ecuatiistocastice,ecuatiide tip paraboliccu perturbatiistocastice,
forme Dirichlet, analiza stocastica,problemelor liniare de control stochasticpentru sisteme
dinamice continue sau discrete in care sunt prezente ambele tipuri de perturbatii stochastice.

g. Materiale si metode de lucru:
- documentare în tara si strainatate asupra rezultatelor din noi în domeniu;
- organizarea de seminarii stiintifice pe problemele în studiu; 
- studiu si munca individuala;
- participare la manifestari stiintifice în tara si strainatate;

h. Rezultate scontate: Extinderi si generalizariale unor rezultatedin teoria ecuatiilor
diferentiale,sistemede control optimal, teoria potentialului pe spatii infinit dimensionale,H-
conuri, proceseMarkov, utilizarea integralelorstochasticemultiple si al descompuneriiin haos
pentru studiul integralelor stochastice anticipante pentru unele clase de procese stochastice.

i. Valorificarea rezultatelor :
- publicare în reviste de specialitate din tara si strainatate;
- prezentare la manifestari stiintifice din tara si strainatete.

j. Colaborari în tara :
- Facultatea de Matematica din Bucuresti - Catedra de Analiza;
- UniversitateaPolitehnicaBucuresti - Catedrelede Matematici si Catedrade

Automatica;
- Facultatea de Matematica din Cluj.

k. Colaborari în strainatate:
- Universitatea din Indiana - SUA
- Universitatea din Eichstadt - Germania
- Universitatea din Tunis
- Universitatea din Helsinki
- Universitatea Paris VI
- Universitatea Marsilia
- Universitatea din Freiburg.
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PROGRAM DE CERCETARE NR.3

a. Denumire: Geometrie algebrica, geometrie complexa si teoria singularitatilor.

b. Coordonari: V. Brînzanescu, M. Coltoiu, N. Manolache.

c. Stadiul actual: S-au elaborat lucrari si studii cu rezultatenotabile în urmatoarele
directii: probleme aritmetice privind varietatile algebrice pestecorpuri de functii algebrice,
fibrate vectorialepe spatii proiective si pe suprafetecomplexe,moduli de suprafeteabeliene,
structura inelului de echivalentanumericaal unui produs simetric de curbe, subalgebreale
algebrelelorde tip finit, transformataNagata,teoriadeformarilorde singularitatisi de structuri
algebrice, curbe în spatii proiective, spatii Stein, n-concavitate, coomologie, varietati mixte.

d. Scopulprobgramului : Obtinereadenoi rezultateîn aritmeticavarietatiloralgebrice,în
teoriafibratelor vectorialepe varietatialgebricesi pe varietaticomplexe,în teoriadeformarilor,
în geometria enumerativa, spatii Stein, n-concavitate, domenii Runge.

e. Rezultate scontate: Extinderi si generalizari ale unor rezultate din aritmetica
varietatiloralgebrice,fibrate vectoriale,moduleledecoomologieale fibratelorvectorialestabile,
teoria suprafetelorcomplexe,geometrieenumerativa,algebrede tip finit, spatii Stein si n-
convexitate.

f. Modul de valorificare a rezultatelor:
- publicarea în reviste de specialitate din tara si strainatate.
- prezentare la manifestari stiintifice din tara si strainatate.

g. Durata: 2006 - 2010.

h. Proiectul de cercetare propus în acest program: Obtinereade noi rezultate în
geometriaalgebrica,geometriacomplexasi teoriasingularitatilor;aplicatii in fizica matematica
la teoria 'stringurilor' si teorii de etalonare.
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PROIECT DE CERCETARE NR.3 (programul 3)

a. Denumire: Obtinereade noi rezultateîn geometriaalgebrica,geometriacomplexasi
teoria singularitatilor; aplicatii in fizica matematica la teoria 'stringurilor' si teorii de etalonare.

b. Coordonatori:  V. Brînzanescu, M. Coltoiu, N. Manolache.
c. Colectivul de cercetare:

- V. Brînzanescu
- M. Coltoiu
- N. Manolache
- A. Constantinescu
- J. Coanda
- N. Buruiana
- O. Pasarescu
- G. Chiriacescu
- C. Anghel
- L. Badescu
- A. Cojocaru
- A. Baran

- V. Vâjâitu
- C. Joita
- E. Mihailescu
- M. Toma
- G. Marinescu
- G. Gussi
- D. Popovici
- M. Luca
- L. Daia
- M. Popa
- M. Mustata
- M. Aprodu

- N. Dan 
- P. Ionescu
- G. Argeseanu
- Al. Constantinescu
- D. Deliu
- V. Savin
- M. Barcau
- R. Rasdeaconu
- A. Bostan
- I. Chiose
- V. Lozovanu

d. Termen de realizare:  2006.
e. Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: S-auobtinut rezultatenotabile

în: problemearitmeticeprivind varietatile algebricepestecorpuri de functii algebrice,fibrate
vectorialepe spatii proiectivesi pe suprafetecomplexe,grupul Picardal unorclasede suprafete
analitice,moduli desuprafeteabeliene,structurainelului deechivalentanumericaal unui produs
simetricdecurbe,subalgebreale algebrelorde tip finit, transformataNagata,teoriadeformarilor
de singularitati si de structuri algebrice,curbe în spatii proiective,spatii Stein, n-concavitate,
coomologie,varietati mixte; aplicatii ale spatiilor de moduli in teorii de etalonaresi in teoria
'stringurilor'.

f. Scopul proiectului: Obtinerea de noi rezultate în aritmetica varietatilor algebrice, teoria
fibratelor vectorialepe varietati algebricesi varietaticomplexe,teoriadeformarilor,clasificarea
varietatilor, geometrieenumerativa,spatii Stein, n-conxavitate,domenii Runge, D-module,
aplicatii ale analizei microlocale în analiza complexa; spatii de moduli.

g. Materiale si metode de lucru:
- documentare în tara si strainatate asupra rezultatelor noi în domeniu;
- organizarea de seminarii stiintifice pe problemele în studiu;
- organizarea de cursuri pentru doctoranzii din domeniul proiectului;
- studiu si munca individuala;
- participare la manifestari stiiintifice în tara si strainatate.

h. Rezultate scontate: Extinderi si generalizari ale unor rezultate din aritmetica
varietatiloralgebrice,fibratevectorialepevarietatialgebricesi complexe,moduledecoomologie
ale fibratelor vectorialestabile,teoriasuprafetelorcomplexe,geometrieenumerativa,algebrede
tip finit, spatii Stein, n-concavitate, varietati mixte; spatii de moduli.

i. Valorificarea rezultatelor:
- publicarea în reviste de specialitate din tara si strainatate;
- participarea la manifestari stiintifice din tara si strainatate.
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j. Colaborari în tara:
- Facultarea de Matematica din Bucuresti - Catedrele de algebra si Geometrie.
- Universitatea Politehnica Bucuresti - Catedrele de Matematici
- Facultatea de Matematica din Timisoara
- Facultatea de Matematica din Iasi
- Facultatea de Matematica din Cluj

k. Colaborari în strainatate:
- Universitatea Paris VI
- Univeristatea Paris VII
- Universitatea Angers
- Universitatea Nisa (Europroj)
- Universitatea Gottingen
- Universitatea Munchen
- Universitatea Bayreuth
- Universitatea Wupperthal
- Universitatea Essen
- Max Planck Institut Bonn
- Universitatea Koln
- Universitatea Saarbrucken
- Universitatea Paris IX (Orsay)
- Universitatea California
- Universitatea Grenoble
- Universitatea Trento
- Universitatea Ferrara
- Universitatea Utrecht
- Universitatea Bergen
- Universitatea Varsovia
- Universitatea Genova
- Universitatea Pisa
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PROGRAM DE CERCETARE NR.4

a. Denumire: Geometrie si topologie diferentiala, topologie algebrica.

b. Coordonatori: S. Papadima, B. Berceanu

c. Stadiul actual: S-auelaboratlucrari si studii cu rezultatenotabilededimensiune3, un
analogrationalomotopical conjecturiiPoincare,calcululunor invarietatidetip crosetKaufmann
pentru spatii lenticulare,aspectealgebriceale geometrieidiferentialecare vizeazaaplicatii în
mecanica cuantica.

d. Scopul programului : Obtinerea de noi rezultate în geometriadiferentiala si în
topologia algebrica si diferentiala cu aplicarea unora dintre ele în fizica matematica.

e.Rezultatescontate: Extinderisi generalizarialeunorrezultategeometricesi topologice
actualeprivind topologiavarietatilordedimensiunimici, invariantiai linkurilor, omotopie,spatii
de moduli asociate cu grupuri de prezentare finita.

f. Modul de valorificare a rezultatelor
- publicarea în reviste de specialitate din tara si strainatate;
- prezentarea la manifestari stiintifice din tara si strainatate.

g. Durara:  2006 - 2010.

h. Proiectul de cercetare propus în acest program: Obtinereade noi rezultate în
geometrie si topologie diferentiala, topologie algebrica, si aplicatii in fizica matematica
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PROIECT DE CERCETARE NR.4 (programul 4)

a. Denumire: Obtinereadenoi rezultateîn geometriesi topologiediferentiala,topologie
algebrica, si aplicatii in fizica matematica

b. Coordonatori: S. Papadima, B. Berceanu

c. Colectivul de cercetare:
- S. Papadima
- B. Berceanu
- D. Matei
- C. Popescu
- S. Moroianu
- C. Vilcu
- F. Nichita

- F. Panaite
- A. Nenciu
- D. Cheptea
- L. Maxim
- C. Calinescu
- M. Staic
- B. Popescu

- L. David
- A. Macinic
- R. Pantilie
- G. Baditoiu
- F. Stan

d. Termen de realizare:  2006.
e.Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: S-auobtiniut rezultatenotabile

în: invariantinoi pentruvarietatidedimensiune3, analogulconjecturiiPoincarepentruomotopia
rationala,invarianti detip crosetKaufmannpentruspatii lenticulare,spatii demoduli asociatecu
grupuri de prezentarefinita, aspectealgegriceale geometrieidiferentiale;morfismearmonice;
matrici Kaehleriene; varietati Sasaki.

f. Scopul proiectului: Obtinereade noi rezultateîn geometriadiferentialasi în
topologia algebrica si diferentiala: geometria si topologia varietatilor de dimensiuni mici
invarianti topologici, aspecte algebrice ale geometriei diferentiale.

g. Materiale si metode de lucru:
- documentare în tara si strainatate asupra rezultatelor noi în domeniu;
- organizarea de seminarii stiintifice pe probleme în studiu;
- studiu si munca individuala;
- participarea la manifestari stiintifice în tara si în strainatare.

h. Rezultatele scontate: Extinderi si genertalizariale unor rezultatedin topologia si
geometriavarietatilor de dimensiunimici, invarianti ai linkurilor, omotopie,spatii de moduli
asociate cu grupuri de prezentare finita; rezultate din teoria varietatilor Riemann.

i. Valorificarea rezultatelor :
- publicare în reviste de specialitate din tara si din strainatate;
- prezentare la manifestari stiintifice din tara si din strainatate

j. Colaborari în tara
- Facultatea de Matematica din Bucuresti
- Facultatea de Matematica din Timisoara
- Facultatea de Matematica din Iasi

k. Colaborari în strainatate:
- Universitatea Paris VII
- Universitatea Paris VI
- Universitatea Ohio
- Universitatea Paris IX (Orsay)
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- Universitatea Lille
- Universitatea Mulhouse
- Universitatea Munchen
- Universitatea Boston (Northeastern)
- Universitatea Utrecht
- Max Planck Institut Bonn
- Universitatea Oviedo
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PROGRAM DE CERCETARE NR.5

a. Denumire: Algebra si teoria numerelor, logica si informatica teoretica.

b. Coordonatori: N. Popescu, S. Basarab, D. Popescu, Gh. Paun.

c. Stadiul actual: S-auelaboratlucrari si studii privind: automorfismelestructurilor de
ordine,aplicatii ale clasificarii grupurilor finite la caracterizareaunorspatii topologice,cercetari
privind functia zetaa lui Riemannsi a L-functiilor Hecke,functii theta,inele Cohen-Macaulay,
inele cu aproximare,module peste inele F-ordonate,studiul conexiunii dintre algebra si
combinatorica, model-teoria corpurilor si grupurilor.

d. Scopul programului.
Obtinerea de noi rezultate în teoria numerelor, algebra comutativa, logica si

combinatorica,aplicarealor în problemepracticece pot fi formulateîn limbaje de programare
superioare, prelucrari de date si texte pe calculator.

e. Rezultatelescontate: Extinderi si generalizariale unor rezultateclasicesi modernede
algebra si teoria numerelor, adâncirearelatiilor reciproce dintre algebra, combinatoricasi
informatica.

f. Modul de valorificare a rezultatelor
- publicare în reviste de specialitate din tara si din strainatate;
- prezentare la manifestari stiintifice din tara si din strainatate.

g. Durata: 2006-2010.

h. Proiectul de cercetare propus în acest program: Obtinereade noi rezultate în
algebra si teoria numerelor, logica si informatica teoretica.
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PROIECT DE CERCETARE NR.5 (programul 5)

a. Denumirea: Obtinereade noi rezultateîn algebra si teoria numerelor; specificatii
algebrice, calcul cu membrane, teoria reprezentarilor.

b. Coordonatori:  N. Popescu, S. Basarab, D. Popescu, Gh. Paun.

c. Colectivul de cercetare:
- N. Popescu
- S. Basarab
- C. Nastasescu
- S. Barcanescu
- D. Popescu
- G. Paun
- V. Ursu
- M. Cipu
- C. Ionescu
- A. Zaharescu

- M. Vâjâitu
- C. Cobeli
- M. Anton
- F. Nicolae
- N. Beli
- R. Diaconescu
- C. Diaconu
- N. Bonciocat
- P. Stanica
- T. Albu

- V. Pasol
- B. Ichim
- L. Leustean
- F. Enescu
- N. Strungaru
- D. Stamate
- M. Cimpoeas
- A. Popescu
- M. Epure
- M. Prunescu

d. Termen de realizare:  2006.
e. Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: S-au obtinut rezultate în

directiile: automorfismelestructurilorde ordine,aplicatii ale clasificarii grupurilor finite, teoria
grupurilor, limbaje si combinatorica,cercetariprivind functia zeta a lui Riemann,L-functiile
Hecke,inele Cohen-Macaulay,intersectiireziduale,inele cu aproximare,modulepesteinele F-
ordonate,arbori generalizati;algebreHopf, teorii de torsiune;specificatii algebrice;calcul cu
membrane.

f. Scopulproiectului: Obtinereadenoi rezultateîn teorianumerelor,algebracomutativa,
logica si combinatorica,aplicarealor în problemepracticece pot fi formulate în limbaje de
programaresuperioare,prelucraridetdatesi textepecalculator,in teoriaspecificatiiloralgebrice,
in teoria algebrelor Hopf.

g. Materiale si metode de lucru:
- documentare în tara si strainatate asupra rezultatelor noi în domeniu;
- organizarea de seminarii stiintifice pe problemele în studiu;
- studiu si munca individuala;
- utiliarea algoritmilor de lucru cu calculatorul;
- participare la manifestari stiintifice în tara si strainatate.

h. Rezultate scontate: Extinderi si generalizariale unor rezultateclasicesi modernede
algebrasi teorianumerelor,adâncirearelatiilor recirocedintre algebra,logica, combinatoricasi
informatica, teoria grafurilor si limbaje de programare.

i. Valorificarea rezultatelor:
- publicarea în reviste de specialitate din tara si din strainatate;
- prezentari la manifestari stiintifice din tara si din strainatate.

j. Colaborari în tara:
- Facultatea de Matematica din Bucuresti - Catedrele de Algebra si Informatica;
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- Universitatea Politehnica Bucuresti - Catedrele de Mastematici si Catedra de
Calculatoare;

- Facultatea de Matematica din Iasi;
- Facultatea de Matemaica din Timisoara;
- Facultatea de Matemtiaa din Cluj.

k. Colaborari în strainatate:
- Universitatea Princeton
- Universitatea Berkeley
- Universitatea Notre Dame
- Universitatea Saarbrucken
- Universitatea Koln
- Universitatea Regensburg
- Universitatea Roma I
- Universitatea Ferrara
- Universitatea Trento
- Universitatea Heidelberg
- Universitatea Bangor (Anglia)
- Universitatea Essen
- Universitatea Gottingen
- Universitatea Tubingen
- Universitatea Novosibirsk
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PROGRAM DE CERCETARE NR.6

a. Denumire: Probleme matematice în mecanica mediilor continue.

b. Coordonatori: H. Ene, M. Suliciu, C. Faciu.

c. Stadiul actual: S-au elaborat lucrari si studii privind modelareamatematicaa
fenomenelorîn cristale macroscopiceomogene,ale problemelordielectrice în medii poroase,
probleme de recuperare a petrolului în medii poroase utilizând polimeri. 

d. Scopul programului : Obtinereade noi rezultatecalitative si numericeîn domeniul
cristalelor omogene,medii poroase,fenomenedielectrice în medii poroase,localizarea si
propagarea deformatiei în medii continue.

e. Rezultatescontate:Extinderiale modeleloractualeprivind cristalele,mediileporoase
si propagareadeformatieiîn medii continue.Studiul numerical ecuatiilor cvasivariationalecu
aplicatii la probleme de frecare.

f. Modul de valorificare a rezultatelor:
- publicarea în reviste de specialitate din tara si din strainatate;
- prezentarea la manifestari stiintifice din tata si din strainatate.

g. Durata: 2006 - 2010.

h. Proiectul de cercetare propus în acest program: Obtinereade noi rezultate în
mecanica mediilor continue;studiul unor solide deformabile neomogene si al unor clase de fluide.

16



PROIECT DE CERCETARE NR.6 (programul 6)

a. Denumire: Obtinerea de noi rezultate în mecanicamediilor continue;studiulunor
solide deformabile neomogene si al unor clase de fluide.

b. Coordonatori: H. Ene, M. Suliciu, C. Faciu.
c. Colectivul de cercetare:

- H. Ene
- L. Dinu
- M. Suliciu
- D. Polisevschi
- G. Pasa

- R. Stavre
- L. Badea
- C. Faciu
- A. Capatâna
- D. Ionescu

- I. Molnar
- M. Buliga

d. Termen de realizare:  2006.
e. Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: S-au obtinut rezultate în

directiile: modelareamatematicaa fenomenelorîn cristaleomogene,în problemedielectriceîn
medii poroase, probleme de recuperare a petrolului în medii poroase.

f. Scopul proiectului : Obtinereadenoi rezultateîn domeniulcristaleloromogene,medii
poroase,localizarea si propagareadeformatiei în medii continue; legi de material pentru
descriereacomportamentuluitermo-mecanical aliajelor cu memoria formei; se va studia
convergentasi estimareaerorii metodelorde descompunerea domeniilorvazuteca algoritmi de
rezolvarea ecuatiilor si inecuatiilor neliniare in spatii Sobolev;se vor aplica noile metodede
demonstratie a convergentei procesului de omogenizare.

g. Materiale si metode de lucru:
- documentare în tara si strainatate asupra rezultatelor noi în domeniu;
- organizarea de seminarii stiintifice pe problemele în studiu;
- studiu si munca individuala;
- participare la manifestari stiintifice în tara si în strainatate.

h. Rezultatescontate: Extinderialemodeleloractualeprivind cristalele,mediileporoase
si propagareadeformatiei în medii continue. Studiul calitativ si numeric al ecuatiilor
cvasivariationalecu aplicatii la problemede frecare;se vor folosi metodeenergeticepentru
studiul problemelorinitiale si la limita pentru sistemede ecuatii cu derivatepartiale de tip
hyperbolic-parabolic si analiza liniara a stabilitatii solutiilor.

i. Valorificarea rezultatelor :
- publicarea în reviste de specialitate din tara si din strainatate;
- prezentarea la manifestari stiintifice din tara si din strainatate.

j. Colaborari în tara:
- Facultatea de Matematica din Bucuresti - Catedra de Mecanica;
- Universitatea Politehnica Bucuresti;
- Universitatea Tehnica Ploiesti.

k. Colaborari în strainatate:
- Universitatea Paris VI
- Universitatea din Metz
- Universitatea din Lisabona
- Universitatea din Grenoble
- Universitatea din St. Etienne
- Universitatea din Zurich.
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