Revista Informatica Economica, nr. 2(26)/2003

139

Istoria informaticii în România
Grupul de initiativa si de lucru format din Ion Gh. Ro sca, Ion Ivan, Valeriu Pescaru,
Grigore Grama, Petre Gheorghiu, Marius Guran, Lucia Popescu, Adrian Petrescu,
Mircea Petrescu, Constantin Ionescu, Nicolae Costake, Gheorghe Vaida-Muntean,
Ion Vaduva, Doina Banciu, Vasile Baltac, Vasile Bita, Ioan Dumitrache,
Nicolae Tapus, Grigore Popescu, Florin Gheorghe Filip a lansat colectarea
informatiilor privind istoria informaticii în România, în vederea editarii unor materiale
sub forma electro nica si clasica.

Asteptam propuneri pentru înscrierea în grupul de lucru !
Secretariatul grupului de lucru este la Academia de Studii Economice, Piata Romana
6, sector 1, Bucuresti. Persoana de contact a secretariatului este Valentin Burcea, tel./fax: 4021-2116450, e-mail: valentin.burcea@ie.ase.ro

Tematica orientativa
1. Context economico-social (e volutia României în intervalul 1938-2003; evolutia mondiala a
informaticii 1938-2003)
2. Începuturile informaticii în România
3. Programe nationale si initiative interna tionale
3.1. Programul 1967
3.2. Actiuni interna tionale 1968
3.3. Programul 1971
3.4. Actiuni internationale 1974 (Anul mondial al popula tiei): Terminal PLATO la
Bucuresti
3.5. CNI - Cartea alb a a informatizarii în România. Proiectul de program PDIR
1992/1994. Proiectele de program pentru societatea informationala în România
1995/1996
3.6. Actiune interna tionala 1994: propunerea rom âno-daneza de informatizare a
administratiei publice românesti
3.7 ANCI HG 68/1998
3.8. MCTI - Prevederi specifice din planurile de actiuni ale Programului de guvernare
(2000-2004) si PSD (2002-2003). Strategiile MCTI – referire si la legea 161/2003 cartea
1 titlul 2.
4. Echipamente de tehnic a de calcul si comunicatii si produse program reprezentative utilizate
în România
5. Centre de calcul reprezentative
6. Institute de cercetare-proiectare
7. Învata mânt
8. Personalita ti
9. Carti si publicatii
10. Solutii si aplicatii informatice în România
11. Concluzii. Succese si probleme invariante. Idei propuse
Se vor realiza indexuri cronologic, de personalitati, de institutii etc. În materiale se vor
introduce grupaje de fotografii.
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Modul de lucru
Se propun urmatoarele etape:
Faza 1 (mai 2003 – mai 2004): Evocari independente.
Persoanele care doresc sa faca evocari pe tematica propusa (si nu numai) transmit
materialele sub forma electronica si clasica la secretariatul tehnic (ASE Bucuresti).
Materialele se vor publica pe site-ul www.info-istorie.ase.ro si vor fi pregatite pentru
publicare clasica. În aceasta faza se preconizeaza: întâlniri cu personalitati, întâlniri cu
depozitari de informatii, prezentarea unor materiale la seminarul Onicesu (INS), la sesiuni
stiintifice organizate de ICI, ITC, universitati etc. În luna mai 2004 se va organiza o
Conferinta Nationala la ASE cu tematica Istoria informaticii în România .
Faza 2 (mai 2004 – mai 2005): Prelucrarea materialelor si editarea unei carti privind
istor ia informaticii în România (vor fi cooptati istorici si se vor atrage fonduri).

Grupul de lucru este deschis. Va invitam sa va declarati
disponibilitatea de a adera la el !

