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A fost lansată Competiţia Soluţii 2021
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a aprobat, prin Ordinul nr. 135, lansarea
competiției Soluții - 2021, în cadrul Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare şi inovare.
În cadrul acestei competiţii sunt propuse 12 teme de cercetare:
Transformarea unui volum masiv de date și informații geospațiale în intelligence
acționabil
Dezvoltarea si implementarea unei soluții moderne de înlocuire a sistemelor de
propulsie la Navele Purtătoare de Rachete ale Forțelor Navale Române
Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și
mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și
riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane
Instrumente automate de detecție a comportamentelor anormale în rețelele de
calculatoare
Identificarea comportamentului neobișnuit al persoanelor în fluxuri video
Identificarea persoanelor în fluxuri video, folosind biometria siluetei
Sistem pentru analiza și evaluarea riscurilor din spațiul extraatmosferic (RoSSA)
Suport pentru sisteme spațiale militare
Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice
Quantec
Platformă specializată în identificarea și evaluarea indicilor de alertă timpurie
pentru gestionarea situațiilor de criză
Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română
și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112
Dezvoltarea unui sistem aerian distribuit "data fusion" - "remote sensing" pentru
identificare și caracterizare situații de urgență în zone nesegregate
Bugetul total al competiţiei este în valoare de 70 de milioane de lei, iar durata de
implementare variază între 18 şi 24 de luni.
Termenul limită pentru transmiterea expresiilor de interes şi a declaraţiilor de
eligibilitate este 02.07.2021, ora 15:00.
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