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Date initiale 

� Parteneri in consortiu 

- Universitatea “Politehnica” din Bucuresti;  

  Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare 

- Prodinf Software, Piteşti; 

- Academia de Studii Economice din Bucureşti. 
 

� Buget/cofinantare 

           1995000/300000 lei 
 

� Adresa web a proiectului  
           http://www.cetti.ro/miaacu/ 



Date initiale 

 

� Obiectiv : Sistem software integrat nou si complex pentru managementul  

                          activităţii de cercetare pentru universităţi. 

� Elemente de noutate : 

           - principalele beneficii pentru activitatea de organizare; 

 - informaţia actualizata pentru management; 

 - managementul bugetului eficient; 

 - continua controlul eficient al proiectului de cercetare; 

 - management mai bun al achizitiilor de echipamente si materiale destinate 

            proiectului; 

          - reducerea costurilor sistemului. 

 

� Beneficiarii rezultatelor, potential de aplicare in economie: 
 - dialog social îmbunătăţit intre utilizatorii centrelor de cercetare si 

             departamentele de management ale universităţii; 

 - transparenta universităţii către partenerii sociali: ministerul, institutii         

   care lansează competiţii pentru contractele de cercetare. 

 
continues... 



�Etapa 1: 

            - Buget 116.171 lei 

                  - Cofinantare 25.000 lei 

                  - Achizitii realizate: 0  

                  - Activitati efectuate: 

• Analiza contextului legislativ actual privind activitatea de cercetare in universitati 

• Analiza de detaliu a activitatii de cercetare desfasurata in universitati; identificarea structurilor 

organizationale a fluxurilor informationale, a doc. si obiectivelor stabilite de managerii de proiecte 

• Analiza interfetelor cu domeniile functionale ale Universitatii 

• Elaborarea modelului privind sistemul informatic MIAACU            

� Etapa 2: 

                     - Buget 64.035 lei 

                     - Cofinantare 0 lei 

                     - Achizitii realizate  0 lei 

                     - Activitati efectuate : 

• Cercetarea si elaborarea modelului conceptual al datelor 

• Dimensionarea infrastructurilor hardware, software si a parametrilor de comunicatie 

• Elaborarea planului de testare / experimentare a produsului informatic  realizat pe baza proprie 

              
continues... 

Stadiul de realizare a proiectului in 2010 



� Etapa 3: 
                     - Buget 366.126 lei 

                     - Cofinantare 120.000 lei 

                     - Achizitii realizate  0 lei 

                     - Activitati efectuate : 

•  Cercetarea si elaborarea modelului conceptual al datelor (baza de date) 

•  Definirea functionalitatilor taskurilor, algoritmilor si interfetelor sistemului informatic. 

   Proiectarea ecranelor, rapoartelor, schemelor de realizare a programelor 

•  Elaborarea modelului fizic al datelor si a functiunilor program 

•  Configurarea modelului experimental de testare a bazei de date 

•  Dimensionarea infrastructurilor hardware, software si a parametrilor de comunicatie 

•  Elaborarea planului de testare / experimentare a produsului informatic  realizat pe baza 

    proprie 

Stadiul de realizare a proiectului in 2010 



Modul de implicare a tinerilor cercetatori 

 

� Tineri sub 30 ani implicati in realizarea lucrărilor:   8 
        Dintre care: 

                -2 economişti; 

                -3 ingineri economişti; 

                -3 ingineri IT. 

� Doctoranzi implicaţi in realizarea proiectului:   4 
        Dintre care: 

                -1 in domeniul proiectului in stadiul de pregătire a tezei de doctorat; 

                -1 in domeniul economic in stadiul de pregătire a tezei de doctorat; 

                -2 in anul II de pregătire. 



Indicatori realizaţi in cadrul proiectului 
Etapa I (24/02/2009) – Raport de cercetare: Studiu de definire conceptuala privind ipotezele de lucru si teoriile  
fundamentale  

� Metodologia si principiile abordate in faza de analiza preliminară a stadiului existent; 

� Au fost declarate obiectivele proiectului: functionalitati, cadrul legal, integrarea in sistemul informatic de management al  

universitatii, managementul fondurilor pentru cercetare, arhitectura functionala de ansamblu; 

� Analiza fluxurilor informaţionale din universitati privind contractele de cercetare – Schema fluxurilor informaţionale; 

� Modelul conceptual al sistemului informatic; 

� Managementul riscului privind proiectarea, dezvoltarea si implementarea sistemului informatic; 

� Studiul elementelor de eficienta privind recuperarea investiţiei; 

Etapa a II-a (20/10/2009) -  Studiu de definire conceptuala privind ipotezele de lucru si teoriile fundamentale 
 privind Managementul Integrat in Administrarea Activitatii de Cercetare in Universitati; 

� Cercetarea si elaborarea modelului conceptaul al datelor. Elaborarea schemei bazei de date pentru proiecte (etape, 

 activitati, resurse financiare, materiale si de personal), bugetele proiectelor de cercetare, sursele de finantare; 

� Dimensionarea infrastructurilor hardware, software si a parametrilor de comunicatie; 

� Planul de testare si experimentare a sistemului informatic in cadrul Academiei de Studii Economice; 

Etapa a III-a (20/10/2010) - Proiectarea si dezvoltarea modelului experimental de software; 
� Elaborarea bazei de date pentru aplicatia informatica privind managementul integrat al activitatii de cercetare in 

 universitati; elaborarea procedurilor de monitorizare si optimizare a bazei de date pe diferite platforme software; 

� Proiectarea algoritmilor si schemelor de programare, elaborarea modelului experimental software al sistemului  

Informatic; 

� Elaborarea produsului informatic pilot pentru bugetarea proiectelor de cercetare si urmarirea executiei acestora 

� Testarea si implementarea in Universitatea Politehnica Bucuresti a modulelor privind bugetarea, executia 

 managementul achizitiilor pentru proiectele de cercetare; 

� Participarea si prezentarea proiectului MIAACU la: 

13th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving 

 and Pollution Reduction- PRES2010, Praga, 28 August – 1 septembrie 2010 
 Articolul de prezentare al proiectului a fost publicat in volumul 21, 2010 al conferinţei PRES2010.  
 
 



� Elaborarea modelului fizic al datelor si al funcţiunilor program – finalizarea produsului informatic 
prototip pentru universitati 

� Extinderea produsului si procedurilor de implementare si utilizare pentru societati comerciale, care 
au ca activitate contracte de cercetare si dezvolta proiecte in general 

� Elaborarea planului de testare / experimentare a modulului de planificare a proiectului pe activitati 
pe baza proprie la Universitatea Politehnica din Bucuresti 

� Elaborarea procedurilor de instalare, implementare si utilizare a sistemului informatic realizat 
pentru mediul universitar si in societati comerciale 

� Implementarea mediului de testare pentru universitati, altele decat UPB si ASE 

� Testarea modelului experimental in conditii normale de functionare pe baza de date proprie la 
UPB; extinderea implementarii produsului la cele 38 centre de cercetare 

� Diseminarea si prezentarea rezultatelor la centrele de cercetare din UPB si ASE 

� Marca aferenta sistemului Informatic pentru Managementul integrat al activitatii de cercetare in 
universitati va fi inregistrata la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) 

� Promovarea sistemului pemtru managementul proiectelor de cercetare in universitatile care au 
implementate sistemele informatice SICOB/EMSYS. Costurile implementarii vor fi minime si 
universitatile vor beneficia de integrarea produsului in sistemul de gestiune economico-financiara. 

Activitati prevazute a se realiza in anul 2011 


