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NUMELE

qi Prenumele candidatului: $tefdnescu

Alin

Titlu tezei de abilitare / direcfiile principale de cercetare:
Formal methods for software testing, verification and synthesis

Domeniul de studii universitare de doctorat:
InformaticI
Denumirea Institu(iei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) I
Institu{iei Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc sus}inerea publicd atezei de abilitare
$coala Doctorald de Informaticd a Universitalii din Bucuresti
Punctele tari ale tezei de abilitare:
1. Rezultatele gtiintifice oblinute sunt clasificate pe trei subdomenii ale ingineriei software:
testare bazatd pe model, sintezd distribuitd gi verificarea sistemelor mobile distribuite.
2. Proiectarea gi implementarea unui framework pentru modelarea coregrafiei in aplicaliile
orientate spre servicii.
3. Verificarea sistemelor mobile distribuite - TiMo. Codarea in Event-B a algebrei de procese
TiMo, formalism care este utilizat pentru specificarea de sisteme distribuite cu ceasuri locale,
migrarea de procese gi acliuni concurente maximale, precum qi verificarea de proprietdli
netriviale cu sistemul Rodin pentru cAteva studii de caz. Dezvoltarea unui instrument software
pentru execulie simbolicd, cu aplicareain analiza codului binar x86.
4. Execulie simbolici utilizdnd RIVER.
5. Se remarcd calitatea deosebita a publicafiilor, cele mai multe dintre acestea fiind in forumuri
de categorie A. LucrErile sunt realizate in echipd, fapt natural pentru acest domeniu, dar
candidatul identificd gi descrie contribuliile aduse de el la fiecare dintre acestea. Cantitativ,
produclia gtiinlifica se compune din 7 articole publicate in jurnale,2 capitole de carte (publicate
in editura Springer), 26 de articole prezentate la conferinle de top sau workshopuri cu proces de
tecenzare Ei publicare in edituri.
6.Prezentarea publici a fost sintetich, bine argumentati tehnic gi ;tiinfific.
Punctele slabe ale tezei de abilitare:
1. Nu e cazul

Rezultatul votului / observa{ii / concluziile comisiei de abilitare se motiveazd,in continuare:
in urma analizei activitdlii Etiintifice a candidatului Conf. Dr. Alin $tefbnescu, comisia a
constatat cd acesta indepline;te toate condiliile necesare oblinerii atestatului de abilitare pentru
conducerea de doctorat in domeniul Informaticd. Comisia a hotarAt, cu unanimitate de voturi,
acceptarea tezei de abilitare in vederea obtinerii atestatului de abilitare in domeniul Informaticf,.
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