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Magnifice Rector, 

Onorat Președinte al Senatului Universității, 

Iluștri Profesori din Senatul Universității, 

Onorați Prorectori și Decani, 

Dragi elevi și studenți, 

Dragi colegi, 

 

 De-a lungul timpului, Facultatea noastră a avut diverse nume, în 

concordanță cu evoluția și importanța ramurilor de știință prezente în acestea: 

Matematică, Matematică și Fizică, Matematică - Mecanică. Din 1994, numele 

facultății include două ramuri de știință: Matematică și Informatică, 

recunoscându-se și pe această cale creșterea rolului și importanței Informaticii 

ca știință de sine stătătoare, cu identitate proprie. 

 La Universitatea Babeș-Bolyai, la fel ca în celelalte 3 mari universități din 

țară (București, Iași și Timișoara), programele academice de Informatică au 

început în 1971. Istoria facultății noastre consemnează cel puțin trei momente 

anterioare legate tot de Informatică: Institutul de Calcul din Cluj al Academiei 

Române, Catedra de Calcul Numeric și Statistic și secția de Mașini de Calcul. 

Academicianul Tiberiu Popoviciu, eminent profesor al facultății și director al 

Institutului de Calcul, a inițiat și coordonat construcția de calculatoare 

electronice, Clujul devenind, din 1959, după București, al doilea oraș din țară în 

care s-au construit mașini de calcul de concepție românească. Începând cu 1962, 

în facultate a funcționat o secție de Mașini de Calcul, în cadrul căreia acad. D.D. 

Stancu a predat un curs de Programare în limbajul FORTRAN. Tot 

academicianul Stancu înființează, în 1963, Catedra de Calcul Numeric și 

Statistic, în care au activat cadrele didactice care au format inițial Colectivul de 

Informatică, apoi, după 1990, Catedra de Informatică, azi Departamentul de 

Informatică.  

 Astăzi, la peste 50 de ani de la începutul prezenței Informaticii în 

Facultatea noastră, suntem onorați să conferim titlul de Profesor Honoris Causa 

unui important matematician și informatician, colaborator al facultății noastre: 

Profesorul Ștefan MĂRUȘTER de la Universitatea de Vest din Timișoara.  

 Întreaga activitate profesională și științifică a profesorului MĂRUȘTER 

acoperă domenii din Matematică și Informatică. A urmat studii superioare de 

Matematică la Facultatea de Matematică-Fizică a Universității din Timișoara 

între 1956-1960, la absolvirea căreia a devenit profesor de matematică în liceu 

(Baia Mare, 1960-1965). Între 1965 și 1972 activează la Centrul de Calcul al 
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Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, fiind membru al grupului care 

a proiectat, realizat și programat calculatorul MECIPT-1, în calitate de 

matematician și apoi de cercetător științific. A susținut în 1974, la Facultatea 

noastră, sub îndrumarea acad. D.D. Stancu, teza de doctorat în Matematică cu 

titlul Metode numerice pentru ecuații operatoriale monotone, fiind primul 

doctor al profesorului D.D. Stancu. Din anul 1972, profesorul Mărușter este 

cadru didactic la Universitatea din Timișoara (lector până în 1981, conferențiar 

între 1981-1991, profesor din 1991).  

 Profesorul MĂRUȘTER este considerat pe bună dreptate întemeietorul  

Școlii de Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara. Sub îndrumarea 

sa au crescut câteva dintre personalitățile de astăzi ale Departamentului de 

Informatică de la UVT: Prof. dr. Dana Petcu, Prof. Dr. Daniela Zaharie, Prof. dr. 

Viorel Negru, Prof. dr. Tudor Jebelean. De la începutul carierei sale științifice 

(perioada MECIPT-1), dânsul a militat pe plan local și național pentru 

înființarea programelor academice de informatică în universități. Profesorul 

MĂRUȘTER valorifică experiența de la proiectul MECIPT-1, predând cursuri 

de bază la nou-înființata secție de Informatică a Universității de Vest din 

Timișoara: Sisteme de operare, Arhitectura calculatoarelor, Limbaje de 

programare, Calcul numeric, iar ulterior Matematică Computațională, Ecuații 

neliniare, Optimizare neliniară, Calcul paralel și distribuit în metode numerice, 

Metodologia cercetării. 

 La Universitatea din Timișoara conduce colectivul de cercetare în 

informatică, iar în 1979 contribuie la înființarea Centrului de calcul al 

Universității, fiind numit director. În toate cele 4 universități de tradiție din țara 

noastră, centrele de calcul au fost pepiniere de cadre pentru catedrele de 

informatică. În 1990, a fost ales decan al Facultății de Matematică și 

Informatică. A mai ocupat poziții de șef de catedră (1992 – 1996), respectiv 

director la școala doctorală de Informatică (2005 - 2008).  Conduce doctorate în 

Informatică din anul 1992, supervizând (direct sau în cotutelă) finalizarea a 

peste 20 de teze de doctorat. Astăzi, Dr. Ștefan MĂRUȘTER este Profesor 

Emeritus la Departamentul de Informatică, Facultatea de Matematică și 

Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). 

 Direcțiile de cercetare ale Profesorului Ștefan MĂRUȘTER sunt: (1) 

software, limbaje de programare, compilatoare, (2) teoria calculului, limbaje 

formale, (3) matematică computațională și (4) software matematic. În domeniul 

Matematică, dânsul a publicat peste 100 de lucrări în reviste și volume cotate 

internațional (din care peste 20 cotate sau indexate ISI Web of Science), care 
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însumează peste 200 de citări independente, marea majoritate aparținând unor 

autori din străinătate.  

 În două lucrări, publicate în Canadian Math. Bull. (1973) şi respectiv în 

Proc. Amer. Math. Soc. (1977), profesorul MĂRUȘTER a introdus conceptul de 

demicontractivitate, generalizând operatorii neexpansivi, cvasi-neexpansivi, 

pseudo-contractivi în sens Browder-Petryshyn. Rezultatul principal prezentat 

este o teoremă relativă la iteraţia Mann care asigură convergenţa slabă a şirului 

de control în prezența demicontractivității, a unei condiţii foarte slabe de 

netezime (demiînchidere la zero), și a mărginirii acestuia. A investigat și 

condițiile în care este asigurată convergența tare - existenţa unei soluţii nenule a 

unei inecuaţii variaţionale. În momentul de faţă, clasa respectivă este cunoscută 

sub denumirea de „clasa de operatori demicontractivi”, denumire introdusă de 

Hics şi Kubikec în 1977.  

În mai multe lucrări din literatura de specialitate se precizează în text 

faptul că operatorii demicontractivi au fost introduşi „independent de Măruşter 

şi de Hics-Kubikec” în acelaşi an 1977 (lucrarea din 1973, care a introdus prima 

dată această clasă de operatori este mai puţin citată); de asemenea, în câteva 

lucrări, rezultatul publicat în 1977, este citat ca „Maruster’s theorem”. Clasa de 

operatori demicontractivi se bucură astăzi de un interes crescut, existând peste 

500 de lucrări care tratează acest subiect.  

 După anul 2000, profesorul MĂRUȘTER a realizat mai multe lucrări în 

care a aplicat teoremele relative la iteraţia Mann la rezolvarea problemelor de 

fezabilitate convexă, cu aplicabilitate în tomografia computerizată, prelucrarea 

semnalelor, reconstrucția imaginilor etc., lucrări bine primite în literatura de 

specialitate. Între altele, în urma cercetărilor efectuate au rezultat algoritmi 

secvențiali sau paraleli, validați pe calculatoare de înaltă performanță, cu 

aplicații la rezolvarea problemelor complexe de mari dimensiuni, cum sunt, de 

exemplu, problemele de optimizare. 

 În domeniul Informatică, referindu-ne doar la perioada MECIPT-1, 

profesorul MĂRUȘTER a publicat aproximativ 20 lucrări de pionierat, 

privitoare la microsistemul de operare, rutinele de intrare/ieşire, sistemul de 

sincronizare/desincronizare a operaţiilor de I/O,  sistemul grafic 2D şi 3D, 

gestionarea optimă a memoriei, rutinele de calcul în virgulă mobilă, 

subprogramele matematice, autocod (limbaj de asamblare) și translator, 

compilator FORTRAN cu optimizarea spaţiului de memorie. Ținând cont de 

cvasi-inexistența documentării în perioada respectivă, lucrările, concretizate în 

rapoarte științifice interne (și o parte publicate în Buletinul Științific și Tehnic al 
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IPT sau prezentate la diverse manifestări științifice), au un caracter neîndoielnic 

de noutate științifică și originalitate.  

 Cariera științifică a profesorului MĂRUȘTER este îmbogățită de 

invitații/vizite de cercetare la universități de prestigiu din Europa, dintre care 

amintim: Institutul de Matematică Aplicată de la Universitatea Ruprecht-Karls 

din Heidelberg, Germania (prelegerea cu titlul Stability of Numerical Methods 

for Nonlinear Problems, 1999), Institutul de Cercetare pentru Calcul Simbolic 

(RISC) de la Universitatea Johannes Kepler Linz, Austria (1995 și 1996) și 

Universitatea Liberă din Amsterdam, Olanda (1990).  

 Profesorul MĂRUȘTER s-a implicat în dezvoltarea de relații de 

colaborare cu universități din țară și străinătate. Un exemplu strălucit este 

colaborarea cu RISC (Universitatea Johannes Kepler) Linz, concretizată în 

schimburi de studenți și cadre didactice, proiecte comune de cercetare și 

organizarea de evenimente științifice. Începând cu 1999, Departamentul de 

Informatică al UVT și RISC Linz organizează anual conferința internațională 

SYNASC (Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing). 

Primele 8 ediții (1999-2006) au fost conduse de profesorul MĂRUȘTER și 

profesorul Bruno Buchberger, fondatorul RISC Linz. Începând cu ediția din 

2007, cei doi magiștri au devenit conducători onorifici ai acestui prestigios 

eveniment științific. 

 Tot ca urmare a bunei colaborări cu RISC Linz, în 2012 se înființează 

spin-off-ul Institutul e-Austria Timișoara, realizat în parteneriat cu Universitatea 

Johannes Kepler din Linz și Universitatea Politehnica din Timișoara, profesorul 

MĂRUȘTER fiind între membrii fondatori. Acest institut are o activitate 

ştiinţifică remarcabilă, cu un buget de 4 milioane de euro, fiind între primele 

instituții românești la atragerea de fonduri ICT FP7 (în 2013 pe locul 3, iar in 

2014 pe locul 4). 

 Ca o recunoaștere a meritelor sale, Profesorul MĂRUȘTER a primit 

numeroase premii și distincții: medalia jubiliară a Universităţii de Vest din 

Timişoara cu prilejul a 60 ani de la înfiinţare; ordinul Steaua României (2003) 

acordat de Președinția României colectivului MECIPT-1; premii pentru 

activitatea la proiectul MECIPT-1 din partea conducerii Institutului Politehnic 

Traian Vuia Timișoara; numeroase diplome ale Universităţii de Vest din 

Timişoara și a altor universități din țară.  

 Profesorul Bruno Buchberger, fondatorul RISC Linz, creatorul 

conceptului de bază Groebner și laureat în 2007 al premiului Kanellakis al 

ACM, le-a condensat în cuvintele următoare: 
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His influence on the early beginnings of computing (both hardware 

and software) in Romania was enormous. In addition, he pioneered 

and lead the education of generations of beginning and advanced 

graduates in the area of computational mathematics and computer 

science through his professorship at the West University of 

Timisoara.  

 Profesorul MĂRUȘTER este un constant şi serios colaborator al facultăţii 

noastre, încă din anii 1970, când a urmat studiile doctorale. Întâlnirile Centrelor 

de calcul din anii 1980, proiectele comune derulate începând cu anii 1990 au 

cimentat relațiile speciale dintre facultățile din Timișoara și Cluj. De câţiva ani, 

dânsul este membru în comitetul de redacţie al revistei Fixed Point Theory, 

având un rol esenţial în accederea şi menţinerea acestei reviste în Web of 

Science Thomson-Reuters. De asemenea, dânsul întreține numeroase colaborări 

ştiinţifice cu colegi din Departamentele de Matematică şi de Informatică, 

invitându-i să țină prelegeri plenare la conferinţele SYNASC; totodată, a înlesnit 

colaborările ştiinţifice cu UVT, cu institutul eAustria Timișoara, dar şi cu 

Universitatea Johannes Kepler din Linz şi institutul RISC din Hagenberg, 

Austria. 

 

 Toate acestea ne îndreptățesc să-l considerăm pe Profesorul Ștefan 

MĂRUȘTER ca membru de onoare al corpului profesoral al Facultății noastre, 

ceremonia de astăzi reprezentând o recunoaștere a întregii sale activități dedicate 

învățământului și cercetării. 

 

Vă mulțumim ! 

 

Prof. dr. Bazil Pârv 

 


