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Catedra de Informatica Economica 
din Academia de Studii Economice 

Bucuresti 
 
 

nominalizeaza 
 
 
pentru premiul Grigore C. Moisil  pe anul 1999, 

 
 

 
acordat de Asociatia pentru Promovarea Învatamântului de Informatica Economica – 
INFOREC – si Revista Informatica Economica pentru contributia la crearea si dezvoltarea 
Societatii Informationale si a Cunoasterii în România, sustinerea cercetarii stiintifice nationale 
si ancorarea ei la exigentele internationale, atragerea continua a comunitatii universitare în 
coordonarea si realizarea programelor nationale de cercetare, pe  

 
 

Academician Florin Gheorghe Filip  
 
 
pentru urmatoarele realizari notabile: 
 
ü a contribuit la crearea Forumului pentru Societatea Informationala si a initiat numeroase 

actiuni de sustinere a crearii si dezvoltarii Societatii Informationale în România 
ü a avut contributii stiintifice recunoscute pe plan international în domeniul TIC 
ü a condus în perioada 1991-1997 Institutul national de Cerceare Dezvoltare în Informatica 

– ICI – catre pozitia recunoscuta în 1997 de catre UE ca “cel mai renumit” institut de 
cercetare din România 

ü a sustinut cercetarea stiintifica nationala în domeniul TIC 
ü a sustinut implicarea comunitatii universitare din Academia de Studii Economice în 

coordonarea si realizarea programelor nationale de cercetare  
ü a evaluat corect si a sprijinit promovarea capacitatii stiintifice din Academia de Studii 

Economice, în special în domeniul TIC. 
ü a încurajat si sprijinit aparitia Revistei Informatica Economica 
ü a sprijinit organizarea de catre Academia de Studii Economice a Simpozionului Inter-

national de Informatica Economica 
 
 

Pentru 1998, premiul a fost obtinut de prof.dr. Paul Bran, Rector al Academiei de 
Studii Economice. 



Revista Informatica Economica, nr.2 (14)/2000 
 

6

Domnul Academician Florin-Gheorghe Filip s-a nascut în anul 1947 în 
Bucuresti. A absolvit, în 1970, Universitatea Politehnica  Bucuresti. Este doctor 
în stiinte ingineresti din 1982, membru al Academiei Române din 1991 si 
membru activ al Academiei de Stiinte din New York din 1997. 

Între anii 1991-1997 a fost director general al Institutului de Cercetari în 
Informatica, iar din 1997 este Director Stiintific al aceluiasi institut. Este 
Presedinte al Consiliului Stiintific al Institutului de C-D în Informatica si, din 
martie 2000, vicepresedinte al Academiei Române. 
 Domnul academician dr. Florin-Gheorghe Filip este profesor titular la 
Universitatea VALAHIA Târgoviste, profesor asociat la Universitatea Politehnica 
Bucuresti, profesor invitat la diverse Universitati din Anglia, Austria, Brazilia, 
China, Franta, Germania, Kuweit, Moldova, Polonia si Suedia. Este conducator 
de doctorat la Universitatea “Politehnica”, Bucuresti, facultatea de Automatica 
si calculatoare. Este editor sef al jurnalului “Studies in Informatics and Control”, 
presedinte executiv al Forumului pentru Societatea Informationala, 
reprezentantul national în comitetul tehnic al programului european de 
cercetare-dezvoltare FP5 IST, membru asociat în NATO TC “Computer 
networking”, expert al Comisiei europene în domeniul IT, membru al Juriului 
european pentru “Premiile în domeniul tehnologiilor Societatii informationale”, 
vicepresedinte al Comitetului tehnic “Large Scale-Systems” al IFAC, 
coordonator al unor programe nationale de cercetare, secretar general al 
Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare. 

A publicat ca autor si coautor, peste 200 articole în jurnale internationale 
(IFAC J. Automatica, IFAC J. Control Engineering Practice, Computers in 
Industry, System Analysis Modeling Simulation etc.) si în volume ale unor 
edituri de prestigiu (Pergamon Press, Springer, Kluwer, Chapmann & Hall etc.). 
A fost membru al Comitetelor internationale de program – IPC la peste 50 de 
conferinte internationale în Europa, SUA, America de Sud, Asia si Africa. Este 
autorul unor importante carti de specialitate publicate în edituri de prestigiu din 
tara.  
 A fost prezent la numeroase activitati stiintifice din Academia de Studii 
Economice, colaboreaza cu specialistii acestei institutii în coordonarea si 
realizarea programelor nationale de cercetare. 


