Importanţa cercetării-dezvoltării în TIC

Bucureşti, 16 mai, 2011. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI)
a organizat un workshop având ca temă “ Rolul cercetării-dezvoltării în tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor pentru susţinerea unei economii durabile”.
În cadrul evenimentului au participat Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,
Valerian Vreme, prof. univ. dr. Doina Banciu, Director General ICI, domnul Florin Lupescu,
Consilier Principal, Directoratul pentru Societatea Informaţională – Comisia Europeană.
De asemenea au fost prezenţi atât reprezentanţi ai Academiei de Studii Economice
(ASE), Universitatea Bucureşti, cât şi reprezentanţi ai mediului industriei: Oracle, Siveco, HP,
Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), Centrul de Cercetări E-CAESAR.
În deschiderea workshop-ului, doamna Doina Banciu, Director General ICI a subliniat
ideea că eforturile trebuie îndreptate atât din partea factorilor de decizie la nivel guvernamental,
cât și al triadei “universități - cercetare – piață privată de IT” spre a asigura servicii on-line
pentru toate activitățile publice, iar la nivel național, să existe resurse distribuite de stocare a
datelor.
Reprezentantul Comisiei Europene, domnul Florin Lupescu a susţinut o prezentare cu
privire la Iniţiativele Europene pentru cercetare-dezvoltare în tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, precizând că atragerea fondurilor europene în acest domeniu este o prioritate
pentru dezvoltarea viitoarelor proiectelor şi creşterea vizibilităţii specialiştilor români în Uniunea
Europeană.
În context, ministrul Valerian Vreme a declarat: De la începutul mandatului, una dintre
priorităţile mele a fost creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi în acelaşi timp implementarea unei strategii care să
exploateze potenţialul TIC prin creşterea competitivităţii acestui sector în mediul de afaceri,în
relaţia cu cetăţenii şi în administraţia publică, în domeniul cercetării – dezvoltării. Pentru
dezvoltarea societăţii informaţionale şi pentru îndeplinirea prevederilor Agendei Digitale avem
nevoie de ajutorul mediului academic şi cel al cercetării-dezvoltării, precum şi de susţinerea
mediului industriei.

Una dintre concluziile evenimentului a fost că dezvoltarea societății bazate pe
cunoaștere în România nu se poate realiza fără o cooperare între comunitatea de cercetare și
mediul privat, pe de o parte, și administrația centrală și locală, pe de altă parte.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică reprezintă cel mai important institut de
cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor din România. Prin asumarea
priorităţilor ştiinţifice şi tehnologice ale domeniului, misiunea ICI o constituie consolidarea poziţiei câştigate şi
dezvoltarea suportului ştiinţific şi tehnologic în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor necesar realizării
structurilor şi seviciilor specifice societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere. Pentru mai multe detalii despre
activitatea ICI București vizitați www.ici.ro.

