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Dr. ing. Ion STĂNCIULESCU* 

Strategia Naţională în domeniul Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării (C-D şi I) pentru perioada  

2007 - 2013, se bazează pe viziunea societăţii 
româneşti cu privire la rolul ştiinţei, tehnologiei şi 

inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în 
România, pentru progresul economic şi social. 

Având în vedere faptul că România este stat 
membru al Uniunii Europene, Strategia asigură şi 
coerenţa cu principalele documente politice 

specifice la nivel comunitar. 
Pornind de la situaţia şi provocările actuale, în 

contextul internaţional şi premisele interne, 
Strategia defineşte Obiectivele strategice ale 

Sistemului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, 
pentru a căror atingere sunt identificate şi 

Priorităţile investiţiei publice în Cercetare-Dezvoltare, 

concretizate în 9 Domenii prioritare, între care şi acela 

al Tehnologiilor Societăţii Informaţionale.∗ 

Planul Naţional de C-D şi I pentru perioada 
2007-2013, ca instrument principal al impleme-

ntării Strategiei, asigură prin Programele sale 
componente, realizarea acţiunilor necesare 

atingerii Obiectivelor Strategice, urmărind Obiectivele 
derivate, Direcţiile de acţiune şi Indicatorii de 

rezultat specifici fiecărui Program. 
Domeniile prioritare ale investiţiei publice în 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, definite prin 
                                                 

∗ Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti. 

Strategie, sunt reflectate în structura programelor 

componente ale Planului, în mod explicit şi în 

Programul "Parteneriate în domeniile prioritare", 

care este cel mai amplu program al Planului. 

În acest context, Tehnologiile Societăţii 

Informaţionale, ca unul din cele 9 Domenii 

prioritare, cuprinde un număr de 7 Direcţii de 

cercetare, între care şi "Tehnologii, sisteme şi 

infrastructuri de Comunicaţii", cu o Tematică de 

cercetare complexă şi care acoperă o arie largă 

a tendinţelor actuale de dezvoltare a tehnicilor, 

tehnologiilor şi sistemelor de Comunicaţii, după 

cum urmează: 

1. Algoritmi, metode/tehnologii şi sisteme de 
prelucrare în sistemele de comunicaţii a 

informaţiei şi semnalelor (voce, audio, 
video/imagini, date multimedia) în vederea 

producerii, prelucrării, transportului la distanţă 
şi livrării de conţinut informaţional. 

2. Algoritmi şi sisteme adaptive/inteligente 
în infrastructuri de comunicaţie. 

3. Tehnologii de acces şi transport de bandă 
largă şi sisteme incluzând reţele terestre 
şi satelitare pe medii variate de transmisiune. 

4. Dispozitive, circuite, subsisteme de comuni-
caţie şi reţele fără fir. 

5. Arhitecturi şi infrastructuri (reţele) convergente 
din punct de vedere al serviciilor de 

comunicaţii de nivel înalt, permiţând, în 
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acelaşi timp, diversitate tehnologică de 
soluţii pentru comunicaţii. 

6. Algoritmi, metode de simulare a sistemelor 
complexe de telecomunicaţii pentru evaluarea 

performanţelor şi planificarea reţelelor. 

7. Specificarea, validarea, implementarea 
protocoalelor de comunicaţie începând de 

la nivelul fizic până la cele de aplicaţie. 
8. Aplicaţii şi servicii integrate, flexibile şi 

reconfigurabile, în pachete multiple oferite 
utilizatorilor în maniera universală, cu 

garanţii de calitate a serviciilor variate. 
9. Metode şi software pentru managementul 

serviciilor şi resurselor în sistemele 

complexe de comunicaţie. 

10. Tehnologii şi sisteme de testare funcţională şi 

de performanţă pentru sistemele de 

telecomunicaţii. 

11. Securitatea sistemelor şi infrastructurilor 

de comunicaţie. 

12. Strategii de dezvoltare a domeniului, 

standarde şi reglementări, aspecte tehnice, 

economice, legislative şi sociale. 

 Având în vedere convergenţa tot mai 

accentuată şi integrarea Tehnologiilor Informatice şi de 

Comunicaţii, pe lângă această Tematică specifică, 

Tehnologiile, Sistemele şi Infrastructurile de 

Comunicaţii, prezintă corelaţii şi cu celelalte 

Direcţii de cercetare ale Domeniului şi anume: 

• Informatica teoretică şi ştiinţa calculatoarelor; 

• Sisteme informatice avansate pentru e-servicii; 

• Inteligenţa artificială, robotică şi sistemele 

autonome avansate; 

• Securitatea şi accesibilitatea sistemelor 
informatice; 

• Tehnologii pentru sisteme distribuite şi 
sisteme încorporate; 

• Nanoelectrica, fotonica şi micro-nanosisteme 

integrate. 

Toate aceste prevederi ale Planului Naţional 

de C-D şi I, sunt orientate către atingerea 

obiectivului derivat, specific domeniului 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii şi anume 

acela de "Creştere a capacităţii sectorului de 

Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în vederea 

susţinerii societăţii şi economiei bazate pe 

cunoaştere". 

În vederea evaluării rezultatelor activităţii de 

Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Planul Naţional 

de C-D şi I stabileşte, pentru toate cele 9 domenii 

prioritare ale investiţiei publice în cercetare, deci 

şi pentru domeniul Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţii, o serie de indicatori de rezultat, 

cuantificabili şi care vor trebui să reflecte 

eficienţa investiţiei publice, astfel ca modelul 

investiţional adoptat să poată introduce ajustările 

necesare pe parcursul derulării Planului. 

Aceşti Indicatori de rezultat sunt: 

1. Număr de produse şi tehnologii rezultate 

din activitatea de cercetare, bazate pe 

brevete, omologări sau inovaţii proprii. 

2. Număr de cereri de brevete depuse în 

urma proiectelor.                         

3. Număr de cereri de brevete acordate(în 

urma proiectelor). 

4. Număr de articole publicate în urma 

proiectelor. 

5. Număr de articole acceptate spre 

publicare în urma proiectelor. 

6. Număr de produse transferabile. 

7. Număr de studii de necesitate publică. 

8. Număr de IMM participante. 

9. Ponderea contribuţiei financiare private 

pe proiecte. 

10. Numărul mediu de poziţii echivalente cu 

normă întreagă pe proiect. 
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11. Mobilităţi. 

12. Valoarea investiţiilor în echipamente 

pentru proiecte. 

13. Rata de succes în depunerile de proiecte. 

14. Număr reţele de cercetare susţinute. 

 

Toate aceste prevederi ale Strategiei şi 

Planului Naţional de C-D şi I, susţinute de 

alocarea unor fonduri bugetare importante, vor 

asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea 

unei activităţi intense de Cercetare-Dezvoltare şi 

Inovare în Comunicaţii, ca o componentă 

esenţială a domeniului Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţii, chemat să susţină dezvoltarea 

societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, în 

România. 
 

 


