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Institutul Multimedia Româno-Elveţian 
prezentare 
 
Institutul Multimedia Româno-Elveţian din Deva (judeţul Hunedoara) este o fundaţie creată de Cantonul Jura 
din Elveţia, universitatea de ştiinţe aplicate Haute Ecole ARC (HE-ARC) din Elveţia  şi mai mulţi actori ai 
mediului de afaceri românesc.    
   
De la fondarea sa în 2002 şi până azi, institutul a reuşit să se dezvolte în mod constant şi să devină un actor 
recunoscut în domeniul formărilor IT de înalt nivel  din Regiunea de Vest a României.     
Astăzi, prin centrul său de la Deva şi prin filiala de la Timişoara, el este singurul în România care oferă formări 
de vârf (Webmaster, Webprogramator, Webdesigner) ce urmează modelul celor organizate de 
universitatea elveţiana partenera.   Aceste formări sunt în plus încununate de certificate naţionale 
recunoascute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, precum şi de atestate cu valoare universitară (60 
credite ECTS) emise de Haute Ecole ARC.  
   
Aceste formări de elită şi de asemenea o altă întreagă gamă de formări de iniţiere şi perfecţionare adaptate la 
nevoile pieţei locale, au permis Institutului Multimedia Româno-Elveţian să obţină o recunoaştere naţională şi 
europeană, concretizată prin obţinerea de finanţare structurală pentru un proiect vizând dezvoltarea lui 
ca Centru de Excelenţă în domeniul formărilor  IT pentru Regiunea de Vest.   
   
Proiectul de formare în domeniul prevenirii şi combaterii  cybercriminalitatii se înserează deci perfect la 
fel de bine în logica Centrului de Excelenţa ca şi în cea a perpetuării  colaborării între Institutul Multimedia 
Româno-Elveţian şi partenerii săi universitari elveţieni de la HE-Arc, aici prin filiera sa Haute Ecole de Gestion 
din  Neuchâtel şi Institutul de Luptă contra Criminalităţii Economice.  
   
 În sfârşit, pentru a putea să răspundă mai bine provocărilor de mâine,  Institutul Multimedia Româno-Elveţian 
nu se limitează la simpla sa vocaţie educaţională.  El conduce de asemenea propriul său centru de 
cercetare-dezvoltare, SIPS Design, care se specializează continuu în cele mai noi tehnologii web şi 
tehnologii mobile.  Preocupările sale actuale sunt orientate în domeniul aplicaţiilor pentru dispozitive mobile 
ce folosesc codurile de bară 2D. Susţinut de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, SIPS Design a 
obţinut recent o finanţare structurală care demonstrează calitatea muncii efectuate şi importanţa impactului 
său potenţial pe piaţa românească, deja pe termen scurt.    
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