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 4 septembrie 2014 

 
  Comunicat de presă  
 
Conferința Internațională ICCP – Intelligent Computer Communication and Processing 
2014, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca! 
 

În perioada 4 – 6 septembrie 2014, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca găzduiește o altă 
prestigioasă conferință internațională din domeniul IT, Intelligent Computer Communication and 
Processing 2014. 

Conferința, aflată la cea de-a X-a ediție, este oganizată de Departamentul Calculatoare al 
Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sub 
egida Academiei de Științe Tehnice și a Societății Internaționale a Inginerilor de Inginerie Electrică 
și Electronică (IEEE). 

Temele majore ale conferinței sunt: Sisteme Inteligente, Vedere artificială, Calcul Distribuit 
și Rețele de Comunicații. În structura conferinței sunt prevăzute sesiuni speciale, organizate în 
colaborare cu alte instituții și proiecte europene: HiPerGRID-2014, Pan-Robots și Cooperative 
Driving. Manifestarea reunește specialiști de renume din țări europene care vor expune idei 
rezultate din cercetare care conduc spre produse inovative legate de aplicații soft inteligente și 
Pan-Robots (roboț autonom pentru logistică). În prima zi a conferinței, Profesorul Miguel Angel 
Sotelo de la Universitatea Alcala din Madrid, va prezenta o temă de excepție care vizează detecția 
pietonilor, predicția și clasificarea acțiunii acestora utilizând vederea artificială și limbajul 
corpului; în aceeași notă superioară științic, șeful echipei de cercetare în domeniul stereoviziunii 
aplicate în asistarea avansată a conducătorilor de autovehicule, Dr.Ing. Thomas Heger de la Robert 
BOSCH GmbH, Germania, va prezenta elemente legate de sisteme de asistență, siguranță și confort 
pentru conducătorii auto. 

Deschiderea oficială a conferinţei va avea loc vineri, 6 septembrie 2014, începând cu orele 
9, la Hotel City Plaza. 

Detalii legate de programul conferintei se pot gasi pe site-ul acesteia: 
www.iccp.ro/iccp2014. Coordonatorul și chairman-ul conferinței este domnul Prof.dr.ing. Sergiu 
Nedevschi, Prorector Cercetare Stiițifică, Infrastructură Informatică și Comunicații al Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca. 
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