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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), cu o tradiţie şi o prezenţă
activă de peste 45 de ani în informatica românească, reprezintă cel mai important institut de
cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) din
România.
În condiţiile dificile ale constrângerilor bugetare majore, ICI Bucureşti a reuşit să se menţină
ca institut naţional de cercetare-dezvoltare reprezentativ în domeniul informaticii, atât la
nivel naţional cât şi la nivel internaţional. ICI Bucureşti a asigurat un standard ridicat al
activităţilor de cercetare-dezvoltare la nivelul marilor institute de cercetare pe plan european
şi internaţional.
Documentul de față prezintă obiectivele și direcțiile strategice de cercetare ale institutului,
precum și acțiunile necesare atingerii obiectivelor propuse pentru perioada 2016-2020. În
vederea definirii strategiei, s-a efectuat o analiză SWOT prezentată în Anexa 1.

STAREA ACTUALĂ
În ultimii 5 ani, ICI Bucureşti și-a propus consolidarea poziţiei ca centru de competenţă în
cercetare, dezvoltare, inovare, dedicat TIC. În raport cu piaţa TIC, ICI Bucureşti a promovat o
politică de deschidere şi de colaborare cu institute de cercetare, universităţi, agenţi
economici şi cu instituţii din administraţia publică centrală şi locală.
Au fost create noi parteneriate şi au fost consolidate parteneriatele existente în scopul
participării ICI Bucureşti la programele de finanţare a cercetării ştiinţifice naţionale şi
internaţionale. Cooperarea internaţională cu alte institute de cercetare, instituţii de
învăţământ superior, centre ştiinţifice şi organizaţii, a fost și rămâne o prioritate în activitatea
ICI Bucureşti.
Direcţiile de bază ale cercetărilor în cadrul proiectelor comune sunt stabilite cu peste 50
instituţii de cercetare, universităţi şi instituţii din diferite ţări ale lumii. Parteneriatele
internaţionale au contribuit la deschiderea de noi oportunităţi pentru participarea în proiecte
de cercetare comune finanţate la nivel de UE. ICI Bucureşti s-a clasat pe locul 6 în topul celor
50 de organizaţii româneşti care au atras prin competiție, proiecte de cercetare finanțate de
Comisia Europeană. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/RO_FP7_1.pdf
În funcţie de politicile promovate la nivel național și european a fost orientată şi activitatea
institutului în ansamblul său (domenii de cercetare, specializarea resurselor umane,
dezvoltarea investiţiilor, adoptarea modelelor de business pentru susţinerea financiară a
institutului).
În acest context trebuie subliniat proiectul cloud (Infrastructură de tip cloud pentru instituţiile
publice din România - ICIPRO) care a înscris institutul pe harta instituţiilor europene
competitive în domeniu. Astfel, ca urmare a inițierii proiectului ICI-PRO, s-au realizat cele mai
mari investiții din istoria institutului. De asemenea, s-a înființat Centrul Româno – SudCoreean de Cooperare în IT (ITCC – IT Cooperation Center) pentru promovarea Societăţii
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Informaţionale în Coreea de Sud (prin NIA – National Information Society Agency) şi în
România (prin ICI București), prin schimb de experienţă.
În vederea diseminării rezultatelor ştiinţifice obţinute în proiectele de cercetare, ICI Bucureşti
a organizat şi a participat la manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane şi mese rotunde)
pe plan naţional şi internaţional. Totodată, cercetătorii din institut au participat cu lucrări la
conferințe naționale și internaționale, au publicat cărți și numeroase articole în reviste cotate
ISI.
Rezultate ştiinţifice obţinute în cadrul temelor şi proiectelor de cercetare finalizate au fost
valorificate prin crearea de produse software, site-uri web, portaluri, produse şi servicii în
tehnologie web, rapoarte de cercetare, servicii de administrare infrastructuri IT pentru
cercetare şi educaţie, servicii de consultanţă în domeniul IT.
ICI București este înscris în baze de date internaționale care promovează parteneriatele și
este membru în rețele de cercetare și asociații profesionale de prestigiu pe plan național și
internațional. De asemenea, în ultimii cinci ani un număr însemnat de personalități științifice
au vizitat institutul.
ICI Bucureşti organizează, administrează şi gestionează TLD (top level domain) „.ro”,
îndeplinind funcţia de registru pentru numele de domenii „.ro”, ICI fiind autorizat de IANA
(Internet Assigned Numbers Authority). Administrând nameserverele pentru domeniul „.ro”,
serviciul pentru administrarea numelor de domenii „.ro”, are o mare responsabilitate în
asigurarea funcţionării stabile şi fără întreruperi a serviciilor Internet în spaţiul „.ro”.
Nefuncţionarea nameserverelor primare şi secundare pentru „.ro” face imposibilă folosirea
serviciilor Internet în spaţiul „.ro”, afectând întregul sistem socio-economic, având în vedere
dependenţa tot mai mare de Internet a serviciilor bancare, sistemelor de guvernare
electronică, comerţului electronic, sistemelor educaţionale etc.
ICI București a coordonat infrastructura națională Grid (RO_NGI), al cărei scop este de a
integra resursele de calcul distribuit ce sunt oferite de către instituţiile partenere în cadrul
infrastructurii europene EGI şi de a asigura în acest fel accesul colectivelor de cercetare din
ţară la serviciile furnizate de EGI şi la colaborările ştiinţifice derulate în cadrul organizaţiilor
virtuale susţinute de această infrastructură.
Prin politica de dezvoltare a resurselor umane, s-a asigurat menţinerea cercetătorilor în
institut, atragerea tinerilor în proiectele de cercetare naţionale şi internaţionale pentru a le
da posibilitatea să-şi sporească permanent contribuţia şi să avanseze în carieră. De asemenea,
a asigurat motivarea personalului, evaluarea anuală a personalului şi a facilitat dezvoltarea
competenţelor specifice prin activităţi continue de instruire şi perfecţionarea profesională a
acestora. Eforturile permanente ale conducerii au menţinut o structură echilibrată şi adecvată
obiectivelor şi activităţilor de cercetare, asigurând astfel un nivel ridicat al calităţii resursei
umane.
Din prisma managementului economic și financiar, institutul s-a încadrat în sumele planificate
la capitolul venituri conform documentelor financiare și a asigurat gestionarea eficientă a
resurselor financiare și a resurselor alocate investițiilor. Ca politică economică și socială,
institutul și-a achitat permanent obligațiile la bugetul de stat și a asigurat întregului personal,
lună de lună, salariul de bază din resursele financiare ale institutului.
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VIZIUNEA
În următorii 5 ani, ICI București va fi recunoscut pe plan național și internațional pentru:


calitatea ridicată a cercetărilor și a rezultatelor acestora;



motivația și competența profesională din partea conducerii și a personalului;



rolul de lider național în cercetarea TIC;



creativitatea și experiența de cercetare oferite la un nivel ridicat de calitate.

MISIUNEA
Cercetarea de excelenţă şi inovativă pentru crearea și diseminarea de cunoaștere,
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere în Romania şi integrarea în spaţiul de cercetare
european.

OBIECTIVELE STRATEGICE
1. Promovarea unor iniţiative adecvate în domeniul TIC, inclusiv prin cercetări
multidisciplinare, pentru a răspunde la politicile, strategiile şi cerinţele naţionale şi
europene;
2. Îmbunătăţirea dezvoltării de produse, aplicaţii şi servicii prin adoptarea şi
implementarea metodelor şi tehnologiilor moderne specifice domeniului;
3. Creşterea nivelului de calificare a personalului prin pregătirea şi formarea continuă a
personalului şi obţinerea de certificate de competenţă;
4. Optimizarea investiţiilor în infrastructură astfel încât aceasta să susţină cât mai
eficient cercetările desfăşurate în proiectele la nivel naţional şi internaţional;
5. Creşterea prestigiului şi vizibilităţii institutului la nivel de naţional şi internaţional prin
diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;

DIRECȚII PRIORITARE DE CERCETARE
1. Metode, modele și algoritmi pentru rezolvarea unor probleme complexe din știință,
inginerie, economie, societate


modelare, simulare, optimizare avansată, suport pentru decizie, predicţie, serii de
timp



calcul științific de înaltă performanță (HPC), calcul paralel



inteligenţă artificială



bioinformatică, neuroinformatică
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2. Managementul datelor de mari dimensiuni (Big Data)


arhitecturi de date neomogene



explorarea datelor (data mining), analiza avansată a datelor (data analytics)



tehnologii și instrumente specifice Big Data

3. Cloud computing


optimizarea utilizării resurselor cloud



securitate, confidențialitate şi siguranţa datelor în cloud



analiza şi evaluarea serviciilor cloud

4. Internetul viitorului și sisteme fizico-cibernetice


Internetul lucrurilor (Internet of Things), reţele de senzori



sisteme încorporate, aplicaţii şi servicii mobile



sisteme pentru lucrul colaborativ, reţele sociale



agenți inteligenți, obiecte inteligente, spaţii inteligente

5. eSănătate pentru o medicină sustenabilă, personalizată, inclusivă şi inovativă


medicină digitală, personalizată şi colectivă



telemedicină, mobile Health



managementul şi analiza informaţiilor medicale, suport decizional



îmbătrânire activă, prevenţie

6. Consolidarea societăţii informaţionale prin dezvoltarea de competenţe digitale, servicii
publice electronice şi accesibilitate web


incluziune socială, incluziune digitală



servicii educaţionale: conţinut digital interactiv, competenţe digitale, alfabetizare
digitală, învăţământ la distanţă, aplicatii mobile educaţionale



servicii publice on-line, accesibilitate web



servicii de e-guvernare pentru eficientizarea activității administraţiei publice

7. Informatica pentru mediul industrial şi de afaceri


informatică avansată pentru mediul industrial: fabricaţie, procese industriale, sisteme
în timp real



soluţii smart pentru informatizarea oraşelor, a transportului, a reţelelor energetice



inteligența afacerilor, managementul riscului, marketing şi comerț electronic



oraşe inteligente



agricultură sustenabilă
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8. Managementul conținutului digital interactiv


managementul conținutului digital, metode avansate de regăsire a conţinutului digital



Web semantic, ontologii



date deschise, open science

9. Tematici orizontale


metode, instrumente de dezvoltare și evaluare sisteme, aplicaţii şi servicii informatice



arhitecturi software pentru cercetări interdisciplinare



interacţiunea om-calculator, interefeţe inteligente



tehnologii pentru aplicaţii mobile



interoperabilitatea sistemelor informatice



securitatea cibernetică a sistemelor şi reţelelor informatice

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Obiectiv 1: Promovarea unor iniţiative adecvate în domeniul TIC pentru a răspunde la
politicile, strategiile şi cerinţele naţionale şi europene.


Asigurarea unui nivel de cunoaştere corespunzător de către colectivele de cercetaredezvoltare a prevederilor documentelor programatice în domeniul CDI la nivel
naţional şi european;



Promovarea cercetării multidisciplinare ca o iniţiativă capabilă de colaborare pe bază
de parteneriat cu comunităţile de cercetare, sectorul de educaţie / formare şi
grupurile de dezvoltare în domeniul TIC;



Promovarea la nivel european a ofertei de colaborare a colectivelor de cercetare din
institut prin bazele de date constituite la nivel european și alte mijloace;



Participarea la competiţii lansate pe plan intern şi internaţional în domeniul cercetării
şi dezvoltării.

Obiectiv 2: Îmbunătăţirea dezvoltării de produse, aplicaţii şi servicii.


Utilizarea de metodologii moderne de dezvoltare a sistemelor şi aplicaţiilor
informatice, inclusiv de management al proiectelor;



Corelarea mai bună între direcţiile de cercetare din institut cu infrastructura existentă
şi cu solicitările personalului implicat;



Flexibilizarea şi personalizarea accesului la infrastructura de calcul prin utilizarea
serviciilor cloud de tip IaaS şi PaaS;



Utilizarea virtualizării ca metodă de optimizare a utilizării infrastructurii fizice de calcul
de înaltă performanţă (servere, clustere de calcul şi memorie de mare capacitate);
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Implicarea activă a beneficiarilor şi a utilizatorilor finali de la începutul activităţii de
cercetare-dezvoltare în scopul determinării necesarului de informaţii, tipului de
conţinut şi a celei mai potrivite tehnologii de utilizat.

Obiectiv 3: Creşterea nivelului de calificare a personalului.


Pregătirea şi formarea continuă a personalului institutului şi obţinerea de certificate
de competenţă;



Creșterea potenţialului de cercetare al institutului prin implicarea tinerilor talentaţi;



Creşterea accesibilităţii cercetătorilor institutului la cele mai noi rapoarte / produse /
strategii din domeniul IT;



Sprijinirea participării în programe de pregătire postuniversitară (masterat, doctorat);



Asigurarea accesului la sursele ce informare ştiinţifică accesibile online;



Actualizarea anuală, prin planul de investiţii al institutului, a portofoliului de licenţe
software pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;



Evaluarea continuă a personalului pentru implicarea responsabilă în diverse reţele de
excelenţă.

Obiectiv 4: Optimizarea investiţiilor în infrastructură astfel încât aceasta să susţină eficient
cercetările desfăşurate în proiectele la nivel naţional şi internaţional.


Identificarea clară a principalelor cerinţe de investiţii în vederea stabilirii unor strategii
de achiziţii/utilizare pe termen scurt şi mediu şi care să ţină seama de dinamica
crescută a domeniului IT;



Utilizarea fondurilor structurale nerambursabile ca principala sursă de finanţare a
investiţiilor mari de infrastructură;



Asigurarea accesului la resursele unor infrastructuri de cercetare europene (EGI, Cloud
for Europe), prin contribuţia cu resurse proprii şi efort de administrare a acestora;



Continuarea investițiilor pentru asigurarea performanțelor și securității registrului
ROTLD;



Diversificarea colaborărilor cu parteneri capabili să investească în dotarea cu
echipamente de CD a unor centre de excelenţă/colaborare/lucru.

Obiectiv 5: Creşterea prestigiului şi vizibilităţii ICI Bucureşti la nivel de naţional şi
internaţional.


Organizarea/participarea de/la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
pentru diseminarea rezultatelor obţinute;



Sprijinirea publicării de lucrări în reviste/cărţi de specialitate și motivarea
cercetătorilor pentru această activitate;



Continuarea editării de către institut a celor două publicații de specialitate cu caracter
internaţional şi una cu caracter naţional în domeniul TIC, accesibile online;



Actualizarea permanentă a site-ului institutului;
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Sprijinirea cercetătorilor pentru reprezentarea în organizaţii ştiinţifice internaţionale,
în organisme de cooperare ştiinţifică la nivel european, inclusiv în comitete de
program;



Participarea în comitete internaţionale de program a unor conferinţe ştiinţifice
prestigioase din domeniul TIC;



Crearea de profile pe Research Gate şi Google Scholar pentru fiecare cercetător din
ICI;



Monitorizarea internă a activităţii ştiinţifice cu accent pe publicarea în reviste de
specialitate şi la Conferinţe cotate ISI.

RESURSE
Resurse financiare


Atragerea de fonduri prin participarea la competiții naționale și europene în domeniu.
Se estimează o creștere de 5% anual.



Dezvoltarea activităților legate de cloud computing prin furnizarea de servicii de
consultanță în mediul de afaceri. Se estimează o creștere de 10% anual.



Dezvoltarea serviciilor ROTLD prin diversificarea serviciilor oferite clienților. Se
estimează o creștere de 3% anual.

Resurse umane


Creșterea numărului de cercetători prin organizarea concursurilor de promovare. Se
estimează o creștere de 5% anual.



Formarea profesională prin doctorat și masterat. Se estimează o creștere de 2% anual
și, respectiv, 4% anual.



Efectuarea de cursuri de formare și perfecționare. Se estimează o creștere de 10%
anual.

Infrastructura de cercetare


Actualizarea licențelor software pentru echipamentele din dotare.



Achiziția de software dedicat securității informațiilor.



Achiziția de software tehnologic modern.

CONCLUZII
ICI București și-a demonstrat permanent responsabilitatea și competența în abordarea
direcțiilor strategice privind dezvoltarea cercetării în România. Implementarea strategiei
actuale necesită un efort substanțial pe două planuri: (1) mobilizarea conducerii institutului și
cooperarea personalului; (2) existența unui cadru legislativ și instituțional la nivel național
referitor la activitatea CDI și, în special, la INCDI.
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