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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Marți, 20.01.2015, în sala E 3.29 din Biblioteca Centrală a Universităţii POLITEHNICA din 

Bucureşti, a avut loc Simpozionul „TINERII CERCETĂTORI – CREATIVITATE ŞI PROGRES ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, eveniment organizat în cadrul proiectului „Extinderea 
oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi 
documentare – EduFor Competence!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Educației Naționale, ai 
Universității POLITEHNICA din București, ai Universității din București, ai mediului economic, ai 
institutelor de cercetare, precum și studenți, însumând un număr de aprox. 180 de persoane. 

Scopul simpozionului a fost cel de a promova activitatea de cercetare – dezvoltare – 
inovare  în vederea stimulării studenților din cele două universități partenere pentru  
dezvoltarea unei cariere în cercetare, prin implicarea în activitatea de cercetare românească şi 
în mediul economic.  

În deschiderea simpozionului a luat cuvântul 
doamna Rolanda Predescu, Director General în 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare 
Stiinţifică şi Inovare din cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice. Dumneaei a 
prezentat aspectele de noutate privind Strategia 
naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-
2020, strategie în care se va pune accent pe 

sprijinirea excelenţei şi a spiritului antreprenorial. 



 

Din partea conducerii Univeristăţii POLITEHNICA din Bucureşti a luat cuvântul domnul 
Prorector prof.univ.dr.ing. George Darie. În alocuţiunea prezentată, dumnealui a pus accent pe 
activitatea de cercetare, inovare  din  universitate, de implicarea studenţilor în aceste tipuri de 
activități și colaborarea cu institute de cercetare și companii.  

În cadrul evenimentului și-au prezentat activitatea 
următoarele institute de      cercetare–dezvoltare: 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-
HH Măgurele, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică-ICI Bucureşti, Institutul 
Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor-
CETAL, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Chimie și Petrochimie- ICECHIM, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie 
Electrică ICPE-CA- Bucureşti, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și 
Pielărie, INCDTP – București, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi 
Tehnica Măsurării-INCDMTM, Bucureşti, Institutul de Științe ale Educației –ISE, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli"- I.N.C.A.S. Bucureşti. 

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este şi acela de stimulare a dezvoltării 
unei cariere în cercetare şi promovarea antreprenoriatului prin dezvoltarea de reţele 
„universităţi- institute/centre de cercetare-companii”. Astfel, pe lângă institutele de cercetare, 
au fost prezente la simpozion și companii care au departamente și rezultate semnificative în 
domeniul cercetării: SC MB Telecom SRL, SC GNOSIS EVOMED SRL, SC CROMATEC PLUS SRL și 
SC EDU APPS SRL. 

Partea a II-a simpozionului a fost dedicată discuțiilor libere de la standurile de 
prezentare ale institutelo și companiilor, care le-au prezentat studenților activitatea pe care o 
desfășoară, precum și oportunitățile oferite acestora, din dorința de a crește atractivitatea și 
motivația pentru dezvoltarea unei cariere de succes în cercetare. 

Pentru mai multe înformații privind Simpozionul „TINERII CERCETĂTORI – 
CREATIVITATE ŞI PROGRES ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, puteți contacta echipa proiectului 
la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail eduforcompetence@upb.ro. 
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