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Catedra de Informatică Economică 
din Academia de Studii Economice 

Bucureşti 
 

nominalizează pentru 
 

premiul Grigore C. Moisil 
 

pe anul 2003, 
 
 
 

    Academician Grigore C. Moisil 
 
acordat de Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică - 
INFOREC - şi de revista Informatica Economică, pentru contribuţia la dezvoltarea 
informaticii economice în România, pe doamna 
 
 

Profesor universitar doctor inginer Doina BANCIU 
 
 
pentru următoarele realizări: 
 

 susţine activ crearea şi dezvoltarea societăţii informaţionale în România  
 sprijină permanent cercetarea ştiinţifică din învăţământul superior 
 promovează proiectele de cercetare în informatică economică finanţate prin Programul 

Naţional INFOSOC 
 este un promotor permanent şi eficient al relaţiilor între lumea academică şi cea 

ştiinţifică din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 
 este un cadru didactic şi un cercetător ştiinţific de prestigiu, recunoscut în ţară şi în 

străinătate 
 

Premiul Grigore C. Moisil a mai fost acordat următoarelor personalităţi: 
 

• Prof.dr. Paul BRAN, Rector al Academiei de Studii Economice Bucureşti 
(1998),  

• Academician Florin-Gheorghe FILIP, Vicepreşedinte al Academiei Române 
(1999),  

• Prof.dr. Dragoş-Alexandru VAIDA, primul prodecan al Facultăţii de Calcul 
Economic şi Cibernetică Economică, ASE Bucureşti (2000), 

• Prof.dr. Dan-Mihai RACOVIŢAN, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (2001), 

• Prof.dr.ing. Ioan DUMITRACHE, Rector al Universităţii Politehnica Bucureşti 
(2002). 
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Doamna profesor Doina BANCIU a absolvit, în 1972, Universitatea „Politehnica” 
Bucureşti, iar în 1989 a obţinut titlul de doctor în ingineria sistemelor, Facultatea de 
Electrotehnică – Energetică, Universitatea „Politehnica” Bucureşti.  

Doamna Doina BANCIU şi-a început cariera la Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare în Informatica I.C.I. – Bucureşti, făcând parte din primele generaţii de cercetători 
ştiinţifici în domeniul informaticii din România. Întreaga sa activitate este orientată către 
informatică aplicată, conducând şi realizând sisteme informatice de referinţă în ţară, cum sunt 
cele privind informatizarea bibliotecilor din România şi sistemele de informare pentru cetăţeni 
în raport cu administraţia publică.  

Doamna Doina BANCIU este profesor titular la Universitatea Bucureşti, Facultatea de 
Litere unde conduce colectivul de Informatică Aplicată. În activitatea sa didactică a sprijinit 
dezvoltarea curriculară universitară în domeniul ştiinţei informării şi comunicării în diferite 
universităţi din ţară (Bucureşti, Oradea, Târgovişte) şi deopotrivă introducerea cursurilor 
specifice guvernării bazate pe noile tehnologii (Universitatea Bucureşti şi Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative). Doamna Doina BANCIU a fost profesor invitat la diverse 
universităţi din Anglia, Franţa, Germania, Canada. 

A publicat ca autor şi coautor peste 130 de articole de specialitate în jurnale 
internaţionale şi naţionale, 9 manuale, 15 cărţi, 7 cărţi în colaborare şi traduceri, peste 20 
studii şi comunicări publicate în volum şi a condus lucrări de cercetare finanţate la nivel 
naţional şi internaţional. Face parte din Asociaţii profesionale de prestigiu: acum sunt membru 
în biroul de conducere al Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor Francofone de Ştiinţa Informării 
- Franţa, membru al „Conseil d’Orientation de l’INTIF – Institut Francophone des Nouvelles 
Technologies de L’Information et de la Formation”. Este reprezentant naţional în Programul 
European de cooperare ştiinţifică şi tehnică COST – Techical Committee Information Science 
Technology (TC-TIST), expert european pentru evaluarea programelor de cercetare ale 
Comisiei Europene din FP5, FP6. A contribuit la definirea strategiilor de informatizare ale 
României (1996, 1998, 2001) şi a iniţiat programe naţionale de reformă a administraţiei 
publice bazate pe noile tehnologii. 

Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: „Revista Română de Informatică şi 
Automatică” şi „Studies in Informatics and Control”, precum şi al revistei „Noema” editată de 
Academia Română, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Subvenţionarea Culturii Scrise şi 
membru în Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise. 

Dintre premiile obţinute putem enumera: Premiul Salonului Naţional de Carte – Cluj 
(1996), Premiul Digital SUA pentru promovarea noilor tehnologii în sistemele de informare 
(1993), marele premiu INID’50 – pentru contribuţii la dezvoltarea domeniului informării şi 
documentării (2000), diplomă de onoare „Professional and Business Woman” – SUA pentru 
promovarea tehnologiei informaţiei (2002), diplomă de excelenţă pentru promovarea imaginii 
industriei româneşti de IT&C – ARIES (2003). Doamna Doina BANCIU a fost decorată cu 
Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler – pentru întreaga activitate 
ştiinţifică şi de cercetare, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în România (2003). 

Între anii 1994-1997 a fost director al Direcţiei pentru dezvoltare socială şi reforma 
administraţiei din cadrul Guvernului României, iar din 2001 este director general al 
Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatica I.C.I. – Bucureşti. În această 
perioadă I.C.I. – Bucureşti a obţinut numeroase premii naţionale şi două nominalizări ale 
Comisiei Europene pentru proiecte în domeniile e-health şi e-government. 

Tot din 2001 este directorul programului naţional „Societatea Informaţională” 
(INFOSOC). 

 


