
Axa prioritar ă: 1. „ Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economiceşi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informareşi documentare – EduFor
Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

A9. Dezvoltarea parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi centre/institute de cercetare pentru dezvoltarea învăţământului
superior, prin promovarea culturii antreprenoriale



Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a fost înființat

în 1970. Cu o prezență activă de 45 de ani în informatica românească, reprezintă cel

mai important institut de cercetare – dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor din România.



În prezent, prin asumarea priorităților științifice și tehnologice ale domeniului, misiunea

ICI București o constituie cercetarea de excelen ță și inovativ ă pentru dezvoltarea

economiei bazate pe cunoaștere în România și integrarea acesteia în spațiul de

cercetare european.

Institutul face parte din mai multe consorții de cercetare europene iar grupe de cercetare

participă la proiecte finanțate de către UE sau de către alte organisme internaționale.

În afară de activitatea principală – cercetarea – Institutul are o largă experiență în alte

domenii conexe TIC.



• Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul programelor naționale și
internaționale;

• Dezvoltare de produse și sisteme informatice dedicate diverselor domenii
de activitate;

• Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

• Dezvoltare de proiecte în calitate de coordonator și integrator hardware -
soluții software;

• Elaborare de scenarii și prognoze referitoare la dezvoltarea domeniul TIC;

• Editare și publicare de reviste științifice din domeniul TIC ( Revista Română
de Informatică și Automatică, Studies in Informatics and Control).



Modelare și optimizare avansat ă
pentru Calcul Computerizat

de Înalt ă Performan ță

Modelare și optimizare avansat ă
pentru Calcul Computerizat

Inteligen ță artificial ă
și Bio-informatic ă

CLOUD Computing

e-Servicii pentru administra ție public ă
și alte institu ții publice

Energie „Verde”
și dezvoltare durabil ă

Evaluarea sistemelor
și a calit ății

Cercetare opera țional ă

Internetul viitorului și Securitatea

Infrastructuri partajate,
instrumente și algoritmi (GRID)

e-Sănătate și e-Incluziune

Biblioteca Na țional ă
de Programe

și Solu ții Software



TOTAL personal 164
din care:

Nr. de salariați tineri
(sub 40 ani)

57  
(51 studii superioare +                                 

6 studii medii)
din care:

Doctori
(în ultimii 10 ani)

8

Doctoranzi 6

Absolvenți Master                                                       
(în ultimii 10 ani)

42                                                    
(12 Universitatea București + 29 

alte universități)
Cercetători 22

Implicați în proiecte
europene

25
(studii superioare)



• Dezvoltarea și implementarea sistemelor de informare și a serviciilor conexe;

• Consultanţă în domeniile prioritare economic și social (sănătate, integrare, energii
alternative, administrarea conținutului digital etc.) pentru definirea sistemelor de
informare;

• Monitorizarea tehnică și științifică a tuturor activităților în cadrul unui proiect privind
informarea şi documentarea incluzând implementarea cerută de beneficiari;

• Consultanță de specialitate în definirea și dezvoltarea specificațiilor / termenilor din
activitățile de referință ale diverselor instituții;

• Participarea la studii de cercetare și dezvoltare a infrastructurii de informare şi
documentare;

• Dezvoltarea de conţinut digital;

• Crearea de baze de date documentare în mediul virtual.



Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU

• Premiul „Digital”, SUA – pentru promovarea tehnologiilor noi în cadrul sistemelor informatice;
• Premiul de fidelitate pentru articolele referitoare la informatizarea structurilor de informare și 

documentare, publicate în Revista „Biblioteca”;
• Târgul național de carte, Cluj Napoca – pentru cartea „Information and documentation databases in 

Romania”
• Premiul de fidelitate pentru articolele publicate în Revista „Biblioteca”;
• Marele Premiu INID'50 – pentru contribuția la dezvoltarea științei de informare și documentare

Adriana ALEXANDRU
• Diploma de Excelență in E-Health pentru proiectul EDUSAN de către British Medical Journal (ediția în 

limba română) cu ocazia "e-Health Congress 2009“ – Director proiect:, 26-27 mai, Bucuresti;

Dragoş IORDACHE
• Premiu acordat tinerilor cercetători- Conferința Națională de interacțiune om-calculator RoCHI 2008.



Vă mul țumesc!


