
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu im-
plementează în perioada 8 septembrie 2016 - 
7 septembrie 2020 Proiectul Dezvoltarea 
sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza 
Internetului Lucrurilor în Fabrica viitorului-
DiFiCIL   
Proiectul este cofinanțat prin Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 
2014-2020, în baza contractului de finanțare 
nr. 69/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea 
Națională pentru Cercetare Științifică și 
Inovare, în calitate de Organism Intermediar, 
în numele și pentru Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Man-
agement pentru Programul Operațional 
Competitivitate.
Valoarea totală a proiectului DiFiCIL este de 
8.925.938,42 lei, din care asistență 
f inanciară  nerambursabilă  este de 
8.227.365,39 lei, pentru consolidarea 
capacității de cercetare dezvoltare și inovare 
în cadrul ULBS în domeniul Internetului 
Viitorului. Valoarea neeligibilă din bugetul 

http://dificil.grants.ulbsibiu.ro/ro/

național este de 1.280.193,61 lei iar valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este 
6.947.271,78 lei.
Proiectul DiFiCIL este un proiect în cadrul 
acțiunii A 1.1.4 care vizează atragerea de 
personal cu competente avansate din străină-
tate pentru consolidarea capacitații de CD. 
Directorul proiectului este Conf.univ.dr.ing. 
Bogdan - Constantin Pîrvu, iar echipa de 
management de proiect este formată din 
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea și Prof. univ. 
dr. ing. Constantin - Bălă  Zamfirescu.
În echipa de implementare 

 
sunt cooptați doi post-doctoranzi, asist. univ. 
dr. ing. Alexandru Vasile Butean și șef lucrări 
dr. ing. Radu Emanuil Petruse, doctoranzi, 
iar în perioada de derulare a se dorește 
angrenarea în proiect a studenților și 
absolvenților interesați de temele de 
cercetare.
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Dan Chicea este inginer fizician, doctor în fizică, profesor de fizică în cadrul Facultății de Științe a ULBS 
( ). Prof.univ.dr. Dan Chicea desfășoară activități de cercetare legate de 
împrăștierea elastică a luminii pe suspensii de micro și nanoparticule și aplicarea ei la studiul agregării nanoparticulelor și a 
suspensiilor biologice, atât experimentale cât și de simulare numerică. 
Rezultatele cercetărilor derulate în ULBS au fost publicate în 44 de articole în reviste indexate ISI cu factor 
de impact și au fost prezentate la multe alte conferințe, indexate ISI și în alte baze de date 
( ). Indicele Hirsch al publicațiilor are valoarea 7, după Thomson-
Reuters ISI, un aspect relevant pentru domeniul în care domnia sa publică. 
Producția științifică a fost concretizată de asemenea în 32 de cărți de autor și colaborarea la editarea ca și autor de capitol 
( ).

Colaborări la nivel internațional
Prof.univ.dr. Dan Chicea este o personalitate științifică recunoscută la nivel mondial, recunoaștere care a implicat cooptarea sa în cele mai reputate 
organisme naționale și internaționale din domeniul fizicii și fizicii nucleare. Astfel, Prof.univ.dr. Dan Chicea este membru al Societății Române de Fizică 
și al Societății Europene de Fizică. De asemenea face parte din ”The Computer Aided Engineering Society, International Society for Condensed Matter 
Nuclear Science și Institute of New Energy.
Experiența profesională și aprecierea muncii de cercetare a generat două invitații în Statele Unite ale Americii, la Physics Department - Portland State 
University și la Nuclear Engineering Department - University of Illinois at Urbana - Champaign (U.I.U.C).
Activitate didactică și de îndrumare de doctorat
Activitatea de cercetare științifică este împletită armonios cu cea didactică. Prof. Chicea consideră că ”derularea activităților complexe dintr-o 
universitate necesită un efort administrativ susținut. În acest sens, îmi aduc contribuția la acest efort ca director al Consiliului de Studii Universitare de 
Doctorat. 
Consider însă că cel mai important aspect al activității mele este cel didactic, incluzând și activitatea de îndrumare de doctorat. Pregătirea tinerelor 
generații pentru a putea duce mai departe și mai profund cunoașterea este esențială pentru dezvoltarea societății. Mă străduiesc să mă pregătesc temeinic 
pentru această activitate și mă consider, înainte de toate, un educator.
Doresc să transmit studenților ULBS să fie încrezători în forțele proprii și să aleagă cu încredere mediul academic al ULBS pentru dezvoltarea personală și 
pentru o carieră frumoasă”.

http://web.ulbsibiu.ro/dan.chicea/html/CV.htm

http://webspace.ulbsibiu.ro/dan.chicea/html/papers2.htm

http://webspace.ulbsibiu.ro/dan.chicea/html/Books2.htm

Dr. NICOLAE ADRIAN SECELEAN este profesor universitar la Departamentul de Matematică şi Informatică al Facultăţii de 
Ştiinţe din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu ( ). A absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii 
din Bucureşti, specializarea Analiză Matematică, în anul 1986, iar în anul 2001 a obţinut titlul de doctor în matematică la Academia Română cu teza 
Aplicaţii ale teoriei măsurii în studiul fractalilor.
În anul 2015 a susţinut teza de abilitare pentru conducerea de doctorate cu titlul Countable iterated function systems la Universitatea „Babes-Bolyai” din 
Cluj Napoca, fiind primul din ULBS care obţine abilitarea în matematică. Este cadru didactic în ULBS de la înfiinţarea sa în 1990 şi a parcurs toate treptele 
universitare.
După cum este cunoscut, Teoria Fractalilor este unul dintre cele mai moderne şi dinamice domenii din matematică cu 
aplicaţii dintre cele mai diverse: în sisteme dinamice, fizică, mecanică cuantică, grafică computerizată, astronomie, 
biologie, chimie, medicină, telecomunicaţii chiar şi în artă întrucât, cu tehnicile specifice, rezolvă probleme imposibil de 
abordat cu metode clasice. 
John Hutchinson (1981) pune bazele teoriei moderne a fractalilor utilizând sistemele iterative de funcţii constând în 
familii finite de contracţii pe un spaţiu metric complet şi folosind principiul contracţiei al lui Banach. În teza sa de doctorat 
şi în lucrările publicate ulterior, profesorul N.A. Secelean a extins teoria lui Hutchinson la sisteme iterative infinite de 
funcţii şi a obţinut rezultate noi care nu au loc în cazul finit. 
Prof. Secelean este un cercetător prolific. A publicat 13 cărţi (5 ca unic autor) incluzând două monografii: Măsură şi 
Fractali, Ed. ULBS 2002 (fiind prima carte în limba română în teoria fractalilor) şi Countable Iterated Function Systems, 
Ed. Lambert LAP 2013 (în limba engleză) precum şi o lucrare în limba engleză publicată la Ed. Universităţii din Alméria 
(Spania) utilizată şi de studenţii şi masteranzii secţiei de matematică a respectivei universităţi ( ).
 De asemenea, a publicat sau sunt acceptate pentru publicare 35 de articole dintre care 20 în reviste cotate/indexate (ISI) TR WoS (la 10 dintre acestea fiind 
unic autor). Aprecierea acestor lucrări pe plan internaţional este dovedită şi de cele peste 200 de citări în reviste de prestigiu (lucrarea Iterated Function 
Systems consisting of F-contractions, Fixed Point Theory and Appl., 2013,2013:277 fiind citată de 39 de ori). Ca semn al recunoaşterii calităţii lucrărilor 
publicate, prof.univ.dr. N.A. Secelean a obţinut 3 premii UEFISCDI (2014, 2015).
Este expert evaluator ARACIS în domeniul matematică şi a făcut parte din mai multe comisii de concurs pe posturi academice, de doctorat sau de abilitare. 
Este membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale: Societatea de Ştiinţe Matematice din România, European Mathematical Society şi American 
Mathematical Society. Este editor la mai multe reviste internaţionale de specialitate şi recenzor la baze de date internaţionale: Zentralblatt şi Mathematical 
Reviews.  
Planurile viitoare de cercetare se vor axa pe găsirea unor noi sisteme iterative de funcţii generatoare de fractali care să fie compuse din funcţii discontinue 
pe spaţii topologice, un rezultat în care s-a demonstrat existenţa unui operator Picard discontinuu pe un spaţiu topologic nemetrizabil care va sta la baza 
acestui lucru a fost  deja publicat în acest an. De asemenea va exista preocuparea vizând determinarea dimensiunii Hausdorff ai unor fractali generaţi de 
sisteme formate din alte tipuri de contracţii.
„Se ştie că, pentru unii, matematica pare foarte dificilă din cauza gradului mare de abstractizare. Dar tocmai această abstractizare conferă exactitate şi 
independenţă raţionamentelor matematice. În acest fel, chiar dacă după terminarea studiilor nu vom mai întâlni multe dintre conceptele şi rezultatele 
învăţate în facultate, am rămas cu o gândire logică, argumentată, productivă, cu o mare capacitate de analiză şi sinteză, cu intuiţie şi imaginaţie”.

http://depmath.ulbsibiu.ro/pdf/cv_secelean.pdf

http://depmath.ulbsibiu.ro/pdf/lista_secelean.pdf.

Page 2

http://web.ulbsibiu.ro/dan.chicea/html/CV.htm
http://depmath.ulbsibiu.ro/pdf/lista_secelean.pdf
http://depmath.ulbsibiu.ro/pdf/lista_secelean.pdf




SIBIU, Bd. Victoriei nr. 10, cod poștal: 550024, Județul Sibiu, România
Tel.: 004 0269 216062 int 135 
Fax: 004 0269 217278 
E-mail: dep.cercetare@ulbsibiu.ro 
http://cercetare.ulbsibiu.ro 

http://cercetare.ulbsibiu.ro

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

