
 
Conferința de închidere a proiectului InnoHPC  

24 – 25 iunie 2019, Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Matematică 

și Informatică este parteneră alături de alte 14 instituții din regiunea Dunării (Austria, Bulgaria, Bosnia și 

Herțegovina, Croația, Cehia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), în proiectul 

INTEREG – INNOHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region, 

finanțat prin Programul Transnațional Dunărean. Coordonatorul proiectului este “Faculty of Information 

studies” din Novo Mesto, Slovenia. 

Conferința de închidere a proiectului INNOHPC a fost găzduită de Universitatea de Vest din Timișora (UVT) 

în perioada 24 – 25 iunie 2019.  Conferința a adus împreună reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, 

antreprenori, autorități publice și instituții care oferă suport pentru inovare, precum și reprezentanți ai IMM-

urilor, potențiali beneficiari, din regiunea Dunării, pentru a dezbate modalitățile prin care calculul de înaltă 

performanță (HPC) poate contribui la dinamica ecosistemului european de inovare.  

Evenimentul a oferit ocazia de a interacționa cu experți în domeniul calcului de înaltă performanță și de a lua 

parte la dialogul privind dezvoltarea digitală în țările partenere, cooperarea putând fi continuată ulterior în 

cadrul platformei InnoHPC Lab (https://innohpclab.fis.unm.si/) - o nouă rețea de furnizori HPC, organizații 

suport pentru dezvoltarea de afaceri și inovare precum și companii din regiunea Dunării. 

Programul conferinței a adus în discuție studii de caz privind bune practici în colaborarea dintre furnizorii de 

HPC și IMM-uri, lansarea unui volum de articole privind calculul de înaltă performanță și inovarea în regiunea 

Dunării, modalități de capitalizare a HPC în industriile automotive și electronică și dezbateri privind 

sustenabilitatea rezultatelor InnoHPC în contextul Strategiei UE pentru regiunea Dunării. 

Volumul de articole, intitulat „Go with the flow: High Performance Computing and Innovations in the Danube 

Region”, adună rezultatele activităților derulate în cadrul proiectului, oferind o viziune de ansamblu asupra 

HPC la nivel regional și analize punctuale pentru fiecare țară dunăreană. 

Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/innohpc sau contactati asistent drd. Sebastian Ștefănigă (sebastian.stefaniga@e-uvt.ro). 

Profesor dr. Viorel Negru, Responsabil echipa UVT 
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