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Prof. dr. ing. Ioan Dumitrache

2 10 ani în via¡a ¿tiin¡ificå româneascå

Se poate aprecia cå ¿tiin¡a ¿i tehnologia vor domina existen¡a
fiin¡ei umane la acest început de mileniu, cunoa¿terea reprezen-
tând un element strategic. Accesul la resurse va depinde de capa-
citatea de a produce ¿i utiliza cunoa¿tere pentru cre¿terea econo-
micå sustenabilå, locuri de muncå mai bune ¿i coeziune socialå.
Trecerea la o economie bazatå pe cunoa¿tere reprezintå o op¡iune
strategicå fundamentalå ¿i va avea un impact deosebit asupra dez-
voltårii globale durabile a omenirii. 

Universitå¡ile joacå un rol unic în dezvoltarea societå¡ii bazate
pe cunoa¿tere prin contribu¡ia aduså la producerea, transmiterea,
diseminarea ¿i utilizarea acesteia. Rolul esen¡ial al universitå¡ii
este de a forma resurså umanå înalt calificatå, proces ce pre-
supune o simbiozå între învå¡åmânt ¿i cercetare, performan¡a sis-
temului de învå¡åmânt contribuind astfel în mare måsurå la dez-
voltarea societå¡ii. Procesul Bologna subliniazå sinergia dintre Aria
Europeanå a Învå¡åmântului Superior ¿i Aria Europeanå a
Cercetårii ¿i Inovårii, ca fundamente ale Europei 2010 - celei mai
competitive societå¡i bazate pe cunoa¿tere, prin includerea
doctoratului ca ciclu trei al procesului.  

Cercetarea ¿tiin¡ificå în universitå¡i este parte inseparabilå a
unui sistem de învå¡åmânt performant ¿i este esen¡ialå pentru dez-
voltarea însu¿i a sistemului de învå¡åmânt superior pentru a fi apt
så-¿i indeplineascå rolul cerut în dezvoltarea economicå ¿i socialå
la nivel na¡ional, regional ¿i local.

Cercetarea fundamentalå va trebui sus¡inutå tot mai mult ca
principalå modalitate de a produce cunoa¿tere, iar crearea/dez-
voltarea unei infrastructuri moderne pentru cercetare poate juca un
rol extrem de important în asigurarea realizårii de experimente ¿i
validarea ipotezelor ca bazå pentru generare de nou, pentru
cre¿terea produc¡iei ¿tiin¡ifice ¿i a vizibilitå¡ii ¿tiin¡ei române¿ti.

Cre¿terea competitivitå¡ii într-o economie bazatå pe cunoa¿-
tere presupune diseminarea ¿i exploatarea cunoa¿terii în econo-
mie ¿i societate în ansamblul ei. Universitå¡ile sunt chemate så-¿i
dezvolte capacitatea de a transfera cunoa¿tere, inclusiv prin pro-
movarea inovårii tehnologice ¿i prin rela¡ii mai strânse cu mediul
economico-social.   

CUVÂNTUL PREªEDINTELUI

BROSURA ANIVERSARA l DECEMBRIE 2004



În acest context trebuie revåzute mecanis-
mele de alocare a resurselor necesare cercetårii
¿tiin¡ifice în corelare cu formarea resurselor
umane înalt calificate pentru cercetare. 

Pentru a ne putea men¡ine în rândul celor
puternici prin cunoa¿tere se impune stabilirea
unor prioritå¡i de cercetare care så ¡inå cont de
domeniile în care se poate ob¡ine performan¡a la
nivel interna¡ional, de necesitå¡ile de dezvoltare
economico-socialå a României ¿i de constrânge-
rile financiare existente. 

Se impune stimularea performan¡ei ¿i sus¡ine-
rea excelen¡ei. Trebuie stimulatå crearea/consoli-
darea de parteneriate interna¡ionale ¿i trebuie
recompensat succesul în atragerea de finan¡åri
interna¡ionale pentru cercetare, dezvoltare ¿i ino-
vare, precum ¿i contribu¡ia la cre¿terea vizibilitå¡ii
¿tiin¡ei române¿ti. Ele pot crea premisele pentru
prezen¡a noastrå, ca parteneri cu drepturi depline
în ceea ce prive¿te producerea de cunoa¿tere ¿i
schimbul de cuno¿tin¡e, într-o economie mondialå

bazatå pe cunoa¿tere în care Aria Europeanå a
Cercetårii s-a structurat, este în dezvoltare ¿i ¿i-a
definit prioritå¡ile pentru viitor.

Mediul universitar asigurå un cadru optim
pentru cercetarea ¿tiin¡ificå, dispune de speciali¿ti
reputa¡i ¿i este locul unde este pregatitå resursa
umanå pentru cercetare. Pentru a putea ¡ine
pasul cu evolu¡ia cunoa¿terii ¿i pentru a putea fi în
måsura så participåm la schimbul mondial de
cuno¿tin¡e, trebuie så ne aducem contribu¡ia la
generarea acestora.

Printr-o politicå în¡eleaptå de valorificare a
rezultatelor cercetårii ¿tiin¡ifice din învå¡åmântul
superior, printr-o realå ¿i eficientå cooperare a
speciali¿tilor din învå¡åmânt cu speciali¿tii din
institute de cercetare ¿i dezvoltare tehnologicå,
se poate asigura rolul de motor al cercetårii în
dezvoltarea economiei, a societå¡ii în general.

Dezvoltarea cercetårii ¿tiin¡ifice, valorificarea
poten¡ialului uman, reorganizarea ¿i restructura-
rea pe criterii de eficien¡å a întregului sistem de

cercetare ¿tiin¡ificå ¿i transfer tehnologic
trebuie så reprezinte prioritå¡i ale factorilor
de decizie.

Definirea prioritå¡ilor în cercetare, eva-
luarea temelor de cercetare propuse, moni-
torizarea ¿i evaluarea proiectelor finan¡ate
atât din punct de vedere al utilizårii resur-
selor financiare, cât ¿i prin prisma contribu-
¡iilor la dezvoltarea cunoa¿terii, la dez-
voltarea sectoarelor socio-economice prin
transferul ¿i valorificarea rezultatelor,
reprezintå direc¡ii de ac¡iune ale CNCSIS ¿i
ale exper¡ilor implica¡i în acest important ¿i
dificil proces.

n
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Înfiin¡area Consiliului Na¡ional al Cercetårii
ªtiin¡ifice din Învå¡åmântul Superior, la sfâr¿itul
anului 1994, a constituit o parte esen¡ialå a
reformei învå¡åmântului superior, elaboratå de
Ministerul Educa¡iei ¿i Cercetårii ¿i aprobatå de
Guvern.

Consiliul Na¡ional al Cercetårii ªtiin¡ifice din
Învå¡åmântul Superior (CNCSIS) are misiunea
de a proiecta ¿i materializa strategii care så
asigure un înalt nivel de performan¡å a cerce-
tårii ¿tiin¡ifice din învå¡åmântul superior ¿i
cercetare fundamentalå în domenii specifice,
în context na¡ional ¿i interna¡ional, råspunzând
necesitå¡ii de dezvoltare intelectualå, profesio-

nalå ¿i socialå a individului ¿i de progres a so-
cietå¡ii  române¿ti (www.cncsis.ro). CNCSIS
asigurå interfa¡a între comunitatea ¿tiin¡ificå
universitarå ¿i Ministerul Educa¡iei ¿i Cercetårii
care reprezintå Guvernul, în procesul de alo-
care a fondurilor pentru cercetare în univer-
sitå¡i ¿i evaluare a performan¡ei în domeniul
cercetårii ¿tiin¡ifice.

CNCSIS este format din 31-37 de membri,
numi¡i de ministrul educa¡iei ¿i cercetårii, în
baza propunerilor senatelor institu¡iilor de
învå¡åmânt superior din re¡eaua Ministerului
Educa¡iei ¿i Cercetårii sau din sistemul na¡io-
nal de învå¡åmânt. CNCSIS este condus de un 

Consiliul Na¡ional al Cercetårii ªtiin¡ifice din Învå¡åmântul
Superior (CNCSIS)

Despre CNCSIS
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Pre¿edinte ¿i trei Vicepre¿edin¡i ale¿i dintre
membrii såi. Ace¿tia formeazå Biroul Executiv
al Consiliului. Biroul executiv este ales de cåtre
CNCSIS. Cvorumul de lucru al CNCSIS este
de douå treimi din numårul total al membrilor.

CNCSIS ac¡ioneazå:
a) pentru promovarea calitå¡ii în învå¡åmânt ¿i

cercetare;
b) modernizarea ¿i eficientizarea bazei mate-

riale a cercetårii ¿tiin¡ifice din universitå¡i;
c) alocarea eficientå ¿i transparentå, pe bazå

de competi¡ie, a fondurilor destinate cerce-
tårii ¿tiin¡ifice;

d) cercetårii din institu¡iile de învå¡åmânt supe-
rior spre nevoile pe termen mediu ¿i lung ale
societå¡ii;

e) promovarea unui management eficace ¿i efi-
cient al activitå¡ii de cercetare;

f) întårirea dimensiunii cooperårii interna¡io-
nale;

g) crearea unui climat de încredere ¿i coo-
perare ¿tiin¡ificå între universitå¡i ¿i alte insti-
tu¡ii, bazat pe transparen¡a decizionalå;

h) evaluarea rezultatelor cercetårii ¿tiin¡ifice ¿i
a centrelor de cercetare ¿tiin¡ifice.
Toate acestea au în vedere cre¿terea rele-

van¡ei cercetårii ¿tiin¡ifice în institu¡iile de
învå¡åmânt superior, a vizibilitå¡ii ¿tiin¡ei româ-

ne¿ti pe plan interna¡ional, precum ¿i integra-
rea cercetårii ¿tiin¡ifice din învå¡åmântul supe-
rior în aria cercetårii europene.

Comisiile de specialitate func¡ioneazå în
subordinea CNCSIS ¿i sunt constituite din
membrii såi ¿i din cercetåtorii ¿tiin¡ifici de pres-
tigiu din institu¡ii de învå¡åmânt superior sau
institute de cercetare. CNCSIS alege pre¿e-
din¡ii comisiilor de specialitate dintre membrii
såi. 

CNCSIS, pe lângå comisiile de specialitate,
organizeazå comisii de lucru: comisia pentru
elaborarea criteriilor ¿i procedurilor de evaluare
a aplica¡iilor, comisia pentru transfer tehnologic
¿i parteneriat cu mediul economic, comisia
pentru publica¡ii ¿i valorificarea rezultatelor
cercetårii fundamentale, comisia pentru strate-
gie ¿i dezvoltare institu¡ionalå, comisia de
monitorizare ¿i evaluare a rezultatelor gran-
turilor, comisia de eticå ¿i comisia pentru cen-
tre de cercetare ¿i infrastructurå.

Centrul Na¡ional pentru Politica ªtiin¡ei ¿i
Scientometrie (CENAPOSS) a fost înfiin¡at în
cursul anului 2000 ca departament al CNCSIS.

CENAPOSS î¿i propune så reuneascå
preocupårile tuturor structurilor interesate în
promovarea ¿tiin¡ei române¿ti ¿i cre¿terea vizi-
bilitå¡ii acesteia pe plan interna¡ional. 

Programele derulate de CNCSIS: 
Programul pentru proiecte multianuale de

cercetare ¿tiin¡ificå ¿i crea¡ie artisticå finan¡at
din bugetul de stat asigurå consolidarea ¿i
dezvoltarea activitå¡ilor de cercetare ¿tiin¡ificå
din învå¡åmântul superior românesc.

Programele pentru proiecte multianuale de
cercetare ¿tiin¡ificå ¿i crea¡ie artisticå pentru
tineri doctori în ¿tiin¡e, pentru doctoranzi -
finan¡ate din bugetul de stat, precum ¿i burse
de cercetare pentru tineri doctoranzi finan¡ate
tot din bugetul de stat, alocå fonduri în vede-
rea dezvoltårii noii genera¡ii de cercetåtori ¿i
de profesioni¿ti cu pregåtire avansatå pentru
noile domenii cerute de economia de pia¡å.

Programul de identificare, evaluare ¿i recu-
noa¿tere a centrelor de cercetare, în vederea
acreditårii centrelor de excelen¡å ¿tiin¡ificå/
artisticå sus¡ine centrele regionale de exce-
len¡å cu facilitå¡i avansate pentru cercetare.

Programul pentru proiecte multianuale de
cercetare ¿tiin¡ificå ¿i crea¡ie artisticå, tip con-
sor¡iu, finan¡at din bugetul de stat asigurå dez-
voltarea capacitå¡ilor manageriale ale re¡elei
universitare în domeniul cercetårii ¿tiin¡ifice, a
capacitå¡ii de identificare a surselor interne ¿i
externe de finan¡are a cercetårii ¿i, în mod
special, a capacitå¡ii de a atrage aceste
resurse în re¡eaua universitarå.

n
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Comisii de specialitate

Comisia de matematicå ¿i ¿tiin¡ele naturii
acoperå prin programele derulate domenii de
mare deschidere în sfera cunoa¿terii, cum
sunt: matematica, fizica, informatica ¿i chimia.

Pre¿edinte comisie: 
Prof. dr. Teodor Precupanu 
Universitatea “Al.I.Cuza” din Ia¿i
E-mail: precupanu.teodor@cncsis.ro 

Comisia de matematicå ¿i ¿tiin¡ele naturii

Cele 15 subcomisii create în cadrul comisiei de ¿tiin¡e
inginere¿ti acoperå urmåtoarele specialitå¡i: electronicå, automa-
ticå, energeticå ¿i electrotehnicå, mecanicå, tehnologii ¿i con-
struc¡ii de ma¿ini, transporturi, construc¡ii, arhitecturå ¿i urbanism,
chimie industrialå, ¿tiin¡a materialelor ¿i metalurgie, asigurarea
calitå¡ii, tehnologia informa¡iei, ¿tiin¡e tehnice militare.

Marea diversitate a specializårilor ¿i numårul
mare de speciali¿ti existen¡i în universitå¡i a determi-
nat ca, an de an, numårul proiectelor din aceste
domenii så reprezinte mai mult de 50% din totalul
propunerilor de proiecte depuse in competi¡ie la
CNCSIS.

Pre¿edinte comisie:
Prof. dr. ing. Anton Anton
Universitatea Tehnicå de Construc¡ii din Bucure¿ti
E-mail: anton.anton@cncsis.ro 

Comisia de ¿tiin¡e inginere¿ti
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Comisia de ¿tiinte socio-umane ¿i eco-
nomice prime¿te, analizeazå ¿i propune
spre finan¡are proiecte de cercetare
provenite din mai multe domenii
de dezvoltare a cunoa¿terii,
cum ar fi: ¿tiinte sociale, politice
¿i educa¡ionale, ¿tiin¡e econom-
ice, istorie, litere, educa¡ie fizicå
¿i sport, apårare na¡ionalå.

S-a urmårit cu deosebitå
aten¡ie ca în strategia de finan-
¡are så fie considerate proiec-
tele din domeniile prioritare: reformå ¿i
restructurare în economia na¡ionalå, mo-
dernizarea economiei, dezvoltarea institu-
¡iilor economiei, dezvoltarea institu¡iilor eco-
nomiei de pia¡å, pia¡a muncii ¿i institu¡iile ei,
probleme ale societå¡ii române¿ti ¿i prog-
nozå social-economicå, ¿tiin¡ele politice,
istorice, sociologia ¿i psihologia, politicile
publice, sociale, industriale ¿i energetice,
instrumente ¿i metode pentru reorganiza-
rea ¿i controlul dinamicii socio-economice a
României.

Pre¿edinte de comisie:
Prof. dr. Dalina Dumitrescu
ASEBUSS - Institutul de Administra¡ie
Publicå a Afacerilor
E-mail: dalina.dumitrescu@cncsis.ro

Comisia de ¿tiin¡e 
socio-umane ¿i economice

Comisia de ¿tiintele vie¡ii ¿i ale
påmântului este organizatå pe patru sub-
comisii: biologie, geografie, geologie ¿i
geofizicå, ecologie sistemicå ¿i ¿tiin¡a
mediului.

Pre¿edinte de comisie
Prof. dr. Silviu Negu¡

Academia de Studii Economice 
din Bucure¿ti

E-mail: silviu.negut@cncsis.ro

Comisia de ¿tiin¡ele vie¡ii
¿i ale påmântului
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Comisii de specialitate

Comisia de ¿tiinte agricole ¿i medicinå veterinarå
a analizat ¿i propus spre finan¡are proiecte de cerce-
tare din urmåtoarele domenii ale ¿tiin¡ei: agriculturå,
silviculturå, medicinå veterinarå, zootehnie ¿i indus-
trie alimentarå.

Pentru a asigura un nivel ridicat al exigen¡ei ¿i
obiectivitå¡ii evaluårii valorii ¿tiin¡ifice a proiectelor propuse, comisia ¿i-a desfå¿urat activitatea
pe cele patru subcomisii (în cazul ierarhizarii proiectelor ¿i alocårii fondurilor pe proiecte).

Pre¿edinte de comisie:
Prof. dr. Nicolae Constantin 
Universitatea de ªtiinte Agronomice ¿i 
Medicinå Veterinarå din Bucure¿ti
E-mail: nicolae.constantin@cncsis.ro 

Comisia de ¿tiin¡e agricole ¿i 
medicinå veterinarå

Comisia de ¿tiin¡e medicale dezvoltå
domenii diferite ale cercetårii: ¿tiin¡e medi-
cale ¿i biologice fundamentale, medicinå
aplicativå, stomatologie ¿i farmacie.

Efortul de selectare a proiectelor este
deosebit, în contextul unui înalt nivel de
finan¡are necesar cercetårii biomedicale ce
utilizeazå tehnologii foarte costisitoare, pe
de o parte, ¿i pe de altå parte datoritå fon-
durilor limitate acordate comisiei.

Presedinte comisie:
Prof. dr. Leon Zagrean
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie
“Carol Davila” din Bucure¿ti
E-mail: zagrean.leon@cncsis.ro 

Comisia de ¿tiin¡e medicale

Comisia de arte ¿i arhitecturå, înfiin-
¡atå în anul 2003, abordeazå urmåtoarele
domenii principale: teatru ¿i coregrafie,
cinematografie ¿i media, muzicå, arte
vizuale (arte plastice), arhitecturå ¿i
urbanism. Ini¡ierea acestei comisii a
apårut pe fondul necesitå¡ii evaluårii
cercetårii în cadrul unor domenii pentru
care, cantitativ, evaluarea trebuie så ia în
considerare alte unitå¡i de apreciere.

Pre¿edinte comisie:
Prof. dr. Ioan Lucåcel
Universitatea de Arhitecturå “Ion Mincu”
din Bucure¿ti
E-mail: lucacel.ioan@cncsis.ro 

Comisia de arte ¿i
arhitecturå
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Programul de Reformå a ¥nvå¡åmântului Superior ¿i
Cercetårii RO-4096

Obiectivul esen¡ial al programului a fost
legat de dezvoltarea institu¡ionalå ¿i cre¿terea
capacitå¡ii manageriale, cu scopul de a asigu-
ra cadrul optim necesar formårii unei noi ge-
nera¡ii de speciali¿ti pentru învå¡åmântul
superior ¿i cercetare.

Proiectul de Reformå a ¥nvå¡åmântului
Superior ¿i a Cercetårii ªtiin¡ifice din univer-
sitå¡i - RO - 4096, co-finan¡at de Guvernul
României ¿i Banca Mondialå, a însemnat un
influx major de capital în beneficiul învå¡åmân-
tului superior românesc. 

Programul de restructurare a învå¡åmântu-
lui superior ¿i a cercetårii universitare s-a
derulat în perioada 1996 - 2002 ¿i a beneficiat
de un fond total de 84 de milioane USD.
Programul RO - 4096 (Componentele II si III)
a reprezentat o componentå majorå a strate-
giei Guvernului de dezvoltare a învå¡åmântu-
lui superior, strategie care a urmat trei direc¡ii
principale de dezvoltare: 

l diversificarea nivelelor de
instruire oferite de
învå¡åmântul superior; 

l introducerea unor noi
direc¡ii sau dezvoltarea
celor existente, în confor-
mitate cu cerin¡ele
economiei de pia¡å; 

l cre¿terea performan¡elor
personalului academic ¿i
introducerea unor metode
moderne de învå¡are.

Componenta III
Cu o suma totalå alocatå

de 41,38 milioane USD,
Componenta III a programului

de reformå - RO 4096 a avut ca obiectiv fun-
damental dezvoltarea învå¡åmantului postuni-
versitar ¿i a cercetårii ¿tiin¡ifice din universitå¡i.

În acest sens, Consiliul Na¡ional al
Cercetårii Stiin¡ifice din Învå¡åmantul Supe-
rior, organismul responsabil cu implemen-
tarea acestei componente, a pornit de la ideea
fundamentalå de a finan¡a pe baze competi-
tive proiecte de cercetare, formare, dez-
voltare.

Propunerile de proiect au vizat patru tipuri
de programe: 

l Programe majore de cercetare; 
l Programe de master-doctorat; 
l Programe de cercetare pentru tineri

cercetåtori; 
l Baze de cercetare cu utilizatori multipli 
Mai multe detalii despre acest proiect ¿i

rezultatele lui le gåsi¡i la adresa de web:
http://ro4096.uefiscsu.ro/

Proiectul de Reformå a
Învåtåmântului Superior si Cercetårii

Componenta I
Dezvoltarea capacitå¡ilor

manageriale

Managementul 
consiliilor pentru

învå¡åmânt superior

Managementul 
institu¡iilor de

învå¡åmânt superior

Sisteme de
management

informa¡ional (MIS)
Programe de 

educa¡ie permanentå

Programe
pentru colegii

Programe
universitare

Programe pentru
învå¡åmânt postuniversitar,

studii aprofundate,
master ¿i doctorat

Programe
majore de cercetare

Baze de cercetare
cu utilizatori multipli

Componenta II
Învå¡åmânt universitar la

nivel de colegiu ¿i
educa¡ie permanentå

Componenta III
Învå¡åmânt 

postuniversitar ¿i
cercetare 
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Activitå¡i CNCSIS

Competi¡ie pentru granturi de cercetare
Grantul reprezintå o formå specificå de finan¡are, pe baze competitive, a temelor de cercetare

¿tiin¡ificå de interes na¡ional, cu un pronun¡at caracter de originalitate. Grantul, suma de bani
nerambursabilå, se acordå unui cercetåtor individual/coordonatorul unei echipe de cercetare
dintr-o institu¡ie de învå¡åmânt superior acreditatå/institut de cercetare, unitå¡i ¿i structuri de
cercetare de drept public sau privat, pentru realizarea, într-o perioadå de timp determinatå, a
unei activitå¡i de cercetare ¿tiin¡ificå care aduce contribu¡ii la dezvoltarea cunoa¿terii.

Program pentru proiecte 
multianuale de cercetare 
¿tiin¡ificå/crea¡ie artisticå

finan¡ate din bugetul de stat
tip A

CNCSIS organizeazå începând cu
anul 1995 runde de competi¡ie pentru
granturi finan¡ate de la bugetul de stat.
Scop

Programul urmåre¿te stimularea acti-
vitå¡ii de cercetare ¿tiin¡ificå de înaltå per-
forman¡å, prin furnizarea de sprijin finan-
ciar de la bugetul de stat.

Obiective specifice
l dezvoltarea activitå¡ilor de cercetare

¿tiin¡ificå în procesul de formare a
resursei umane;

l cre¿terea performan¡ei ¿tiin¡ifice ¿i
stimularea formårii echipelor de cerce-
tare prin implicarea studen¡ilor admi¿i
în programe de studii aprofundate, aca-
demice ¿i doctorat;

l formarea ¿i dezvoltarea re¡elelor de
cercetare (prin includerea departa-
mentelor ¿i laboratoarelor universitare,
centrelor de cercetare, institutelor de
cercetare, laboratoare ¿i institute ale
Academiei Române, etc) care asigurå
concomitent formarea resursei umane
¿i cercetare ¿tiin¡ificå performantå;

l sprijinirea procesului de integrare a
unitå¡ilor de cercetare în re¡ele
interna¡ionale.

Program pentru proiecte 
multianuale de cercetare 
¿tiin¡ificå/crea¡ie artisticå
pentru tineri finan¡ate din 
bugetul de stat - tip At

CNCSIS organizeazå din anul 2000 com-
peti¡ia pentru programe anuale de cercetare
pentru tineri tip At.
Scop

Programul urmåre¿te så încurajeze tinerii
cercetåtori de valoare, doctori în ¿tiin¡e, pen-
tru a-¿i putea realiza cercetårile ¿tiin¡ifice de
nivel ridicat cu precådere prin utilizarea infra-
structurii performante de cercetare existente
în ¡arå.
Obiective specifice
l så ofere tinerilor cercetåtori un suport efi-

cient pentru efectuarea în ¡arå a cercetårii
¿tiin¡ifice doctorale ¿i post-doctorale, inclu-
siv pentru continuarea în ¡arå a unor lucråri
de cercetare efectuate în universitå¡i ¿i
institute de cercetare de peste hotare;

l sprijinirea formårii resursei umane perfor-
mante pentru cercetare;

l dezvoltarea capacitå¡ii manageriale a tine-
rilor cercetåtori;

l cre¿terea capacitå¡ii tinerilor de a atrage
fonduri pentru cercetare;

l încurajarea valorilor tinere autentice din
cercetarea ¿tiin¡ificå/crea¡ia artisticå, prin
oferirea de alternative reale de lucru în
cadrul colectivelor de cercetare /crea¡ie
artisticå din ¡arå.

Echipamente pentru laborator - tip E (2002 - 2003)
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Program multianual 
individual de cercetare 

¿tiin¡ificå/crea¡ie artisticå
pentru tineri doctoranzi

finan¡at din bugetul de stat
tip Td

Începând cu anul 2002 CNCSIS orga-
nizeazå ¿i deruleazå competi¡ia de granturi de
cercetare pentru tineri doctoranzi. 

Scop
Programul urmåre¿te så încurajeze tine-

rii cercetåtori de valoare, doctoranzi cu sau
fårå frecven¡å, pentru a-¿i putea realiza
cercetårile prevåzute în cadrul programului
de doctorat cu precådere prin utilizarea infra-
structurii de cercetare performante existentå
în ¡arå. Aceste granturi reprezintå fonduri
suplimentare în bugetul de cercetare al
tânårului cercetåtor.

Obiective specifice
l så ofere tinerilor cercetåtori suportul nece-

sar pentru efectuarea, cu prioritate în ¡arå,
a cercetårilor cuprinse în programul de
doctorat;

l så ofere resursele financiare pentru acce-
sul la infrastructura de cercetare (ex. Baze
de Cercetare cu Utilizatori Multipli);

l dezvoltarea capacitå¡ii de atragere ¿i
administrare de fonduri de cercetare.

Program pentru proiecte multianuale de cercetare ¿tiin¡ificå/crea¡ie
artisticå finan¡ate din bugetul de stat tip A - Consor¡iu

În anul 2004, CNCSIS a lansat un nou program de cercetare pe teme prioritare. 

Scop
Programul urmåre¿te stimularea asocierii institu¡iilor publice ¿i private sub formå de consor¡ii,

care pot deveni centre reprezentative pentru un nou model de cercetare ¿i pentru un nou sistem
de folosire a resurselor, contribuind la dezvoltarea cunoa¿terii, în conformitate cu strategia
na¡ionalå de dezvoltare a cercetårii ¿tiin¡ifice.

Burså de cercetare
¿tiin¡ificå/crea¡ie artisticå
pentru tineri doctoranzi - 

tip Bd - finan¡atå din 
bugetul de stat

Din anul 2003 CNCSIS a lansat
competi¡ia pentru acordarea a 100 de
burse de cercetare tip Bd -  pentru tineri
doctoranzi cu rezultate deosebite în acti-
vitatea de cercetare la doctorat.

Scop
Programul urmåre¿te så stimuleze

tinerii doctoranzi cu rezultate deosebite în
activitatea de cercetare la doctorat, indife-
rent de forma de învå¡åmânt pe care o
urmeazå, angajati în invå¡åmânt sau în
cercetarea ¿tiin¡ificå, pentru a putea realiza
în ¡arå activitå¡ile prevåzute în cadrul pro-
gramului de doctorat. Aceste burse repre-
zintå fonduri suplimentare în bugetul
tânårului doctorand.

Obiective specifice
l stimularea performan¡elor deosebite în

activitatea de cercetare a tinerilor docto-
ranzi;

l stimularea efectuårii în ¡arå a programu-
lui de doctorat;

l stimularea realizårii studiilor doctorale
fårå întreruperi ¿i în maxim 4 ani.
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Activitå¡i CNCSIS
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Procesul de evaluare are la bazå sistemul de evaluare colegialå - peer review - sus¡inut
de experien¡a profesionalå ¿i expertiza evaluatorilor.

Etapele majore care au constituit bazå a implementårii procedurii:

l Construirea bazei de date cu exper¡i evaluatori români, din ¡arå ¿i stråinåtate. În
acest moment baza de date a CNCSIS cuprinde aproximativ 2000 de exper¡i din-
tre care un procent de 10% îl reprezintå tineri cercetåtori, doctori în ¿tiin¡e ¿i
cercetåtori de origine românå care î¿i desfå¿oarå activitatea în stråinåtate.

l Conceperea documentelor ¿i consolidarea infrastructurii Tehnologiilor de
Comunicare a Informa¡iei (ICT), cu accent pe aplica¡ia de evaluare on-line.
Aceastå aplica¡ie permite fiecårui evaluator accesul pe bazå de nume
utilizator/parolå în pagina sa individualå cu posibilitatea de a descårca docu-
mente, de a completa fi¿a de evaluare on-line etc.

l Elaborarea unui nou tip de contract cu CNCSIS-UEFISCSU cu accent deosebit
asupra confidentialitå¡ii pentru toate pår¡ile implicate în procesul de evaluare.

¥n octombrie 2004 a fost inaugurat Centrul de evaluare on-line 
la sediul CNCSIS

Procesul de evaluare a granturilor
s-a bucurat de o îmbunåtå¡ire majorå
în anul 2004. Analizând fluxurile infor-
ma¡ionale, costurile asociate, oportu-
nitå¡ile tehnologice  existente precum
¿i experien¡a interna¡ionalå, CNCSIS a
decis asupra utilizårii unei proceduri de
evaluare on-line pentru propunerile de
proiecte din Competi¡ia de granturi
CNCSIS 2005. Etapele majore ale noii
metodologii au constituit-o construirea
bazei de date cu exper¡i evaluatori
români din ¡arå ¿i din stråinåtate,
elaborarea documentelor ¿i consolida-
rea infrastructurii Tehnologiilor de
Comunicare a Informa¡iei (ICT) care så
asigure evaluare on-line.

Metodologia propuså implemen-
teazå procedeul de evaluare utilizat de
Comisia Europeanå pentru propunerile
de proiecte din Programul Cadru.
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Începând cu anul 2001, CNCSIS
deruleazå procesul de identificare,
evaluare ¿i recunoa¿tere a centrelor
de cercetare, cu scopul de a crea
re¡ele prin coagularea excelen¡ei din
cercetarea ¿tiin¡ificå româneascå,
pentru cre¿terea competitivitå¡ii ei pe
plan european ¿i mondial.

Ca unitate de cercetare, cu sau
fårå personalitate juridicå, Centrul de
Cercetare ªtiin¡ificå / Crea¡ie Artisticå
grupeazå personalitå¡i ¿tiin¡ifice ale
comunitå¡ii academice ¿i tineri cerce-
tåtori aspiran¡i la performan¡e ¿tiin-
¡ifice ¿i oferå cadrul desfa¿urårii activitå¡ilor
de cercetare ¿tiin¡ificå ¿i formare a resurselor
umane în domenii avansate ale ¿tiin¡ei, bine
precizate.

Centrele de cercetare ¿tiin¡ificå pot
func¡iona în cadrul catedrelor universitare, ca
unitå¡i distincte sau departamente pe lângå
catedre, facultå¡i sau universitå¡i. În func¡ie
de complexitatea activitå¡ilor ¿i de resursele
umane implicate, pot fi organizate institute de
cercetare pe lângå facultå¡i ¿i universitå¡i.

Identificarea, evaluarea ¿i recunoa¿terea
Centrelor de Cercetare are la bazå com-
peti¡ia organizatå la nivelul universitå¡ilor ¿i
competi¡ia la nivel na¡ional, organizatå de
CNCSIS. Procesul de identificare, evaluare
¿i recunoa¿tere se desfa¿oarå o datå pe an
pentru solicitåri de validare de noi Centre de
Cercetare ¿i din cinci în cinci ani pentru
Centrele de Cercetare care au ob¡inut recu-
noa¿terea ¿i la cerere dupa 3 ani de la ultima
analiza.

Evaluarea calitå¡ii în cercetare
În vederea reconsiderårii sistemului de

finan¡are de bazå a universitå¡ilor ¿i introdu-
cerea unor indicatori de calitate vizând per-
forman¡a în cercetare, CNCSIS elaboreazå
criterii ¿i proceduri pentru evaluarea perfor-
man¡elor privind activitå¡ile de cercetare
¿tiin¡ificå din universitå¡i.

Începând cu anul 2002, evaluarea glo-
balå a cercetårii ¿tiin¡ifice s-a fåcut pe baza
celor 10 criterii care constituie indicatorul de
calitate IC8 ¿i reprezintå un exemplu util pen-
tru pregåtirea comunitå¡ii academice în vede-
rea trecerii la o evaluare de fond a activitå¡ii
de cercetare.

Centre de Cercetare ªtiin¡ificå

PREMII CNCSIS

Începând cu anul 2000, CNCSIS
acordå anual, la nivelul fiecårei comisii de
specialitate, câte un premiu “OPERA
OMNIA” care onoreazå personalitå¡i
remarcabile din cercetarea ¿tiin¡ificå uni-
versitarå, pentru întreaga lor activitate ¿i
câte un premiu “IN HOC SIGNO VINCES”
care poate fi înso¡it de distinc¡ia “Magna
cum Laude” sau “Cum Laude” pentru
recompensarea performan¡elor deosebite
ale tinerilor cercetåtori (pentru tineri
având titlul de doctor în ¿tiin¡e ¿i cu vârs-
ta panå în 35 de ani).
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Activitå¡i CNCSIS

Oradea

Arad

Timisoara
Petrosani

Tg. Jiu

Craiova

Pitesti Targoviste

Bucuresti Constanta

Galati
Brasov

Sibiu

Cluj
Tg. Mures

Baia Mare

Bacau

Iasi

Centre de excelenta - 2
Centre de cercetare - 41

Centre de creatie artistica - 2

Centre de cercetare - 4

Centre de cercetare - 13

Centre de cercetare - 3 Centre de cercetare - 8

Centre de excelenta - 14
Centre de cercetare - 71

Centre de creatie artistica - 3
Centre de excelenta in creatie artistica - 1

Centre de cercetare - 10

Centre de cercetare - 11

Centre de cercetare - 5

Centre de cercetare - 1

Centre de cercetare - 2
Centre de creatie artistica  - 1

Centre de excelenta - 5
Centre de cercetare - 42

Centre de cercetare in creatie artistica - 4

Centre de cercetare - 3

Centre de cercetare - 4

Centre de cercetare - 3

Centre de excelenta - 5
Centre de excelenta in creatie artistica - 1

 Centre de cercetare - 50

Centre de cercetare - 2

Centre de cercetare - 3

DISTRIBUTIA CENTRELOR DE EXCELENTA SI A CENTRELOR DE CERCETARE/CREATIE ARTISTICA
IN SISTEMUL UNIVERSITAR

Centre de cercetare - 8

Ploiesti

Suceava
Centre de cercetare - 8

Centre de excelenta - 1
Centre de cercetare - 1

Alba Iulia

Programul de BCUM a avut ca obiec-
tiv major organizarea unor complexe de
facilitå¡i pentru cercetare, compuse din
echipamente ¿i software performante,
care necesitå costuri mari de achizi¡ie ¿i
care vor fi utilizate în regim intensiv, pe
baza principiului accesului partajat al mai
multor utilizatori.

Granturile de BCUM au fost acordate
în urma unui proces competi¡ional care a
început în anul 1997. Au fost organizate
trei runde de competi¡ie ¿i s-au acordat
52 granturi de ini¡iere care au condus la
acordarea a 34 de granturi majore. 

Managementul BCUM trebuie så
asigure, în mod transparent, cu prioritate
pentru tinerii cercetåtori, accesul partajat
la resurse, în vederea utilizårii acestora
în mod intensiv, atât din punct de vedere
al timpului alocat cercetårii efective
desfå¿uratå de diver¿i utilizatori cât ¿i din
punct de vedere al calitå¡ii cercetårilor
care fac apel la infrastructura creatå.
Accesul la resurse se referå ¿i la proce-
durile efective de lucru prin care utiliza-
torul poate solicita timp de utilizare a
facilitå¡ilor oferite de BCUM, iar dupå ce
are acceptul, la modul de utilizare efec-
tivå a dotårilor existente. Accesul ¿i uti-
lizarea acestor resurse este stabilitå prin
Regulamentul de Organizare ¿i Func¡io-
nare ¿i Regulamentul Intern de Func-
¡ionare.

Date despre BCUM-urile existente
pot fi gåsite la adresa:
http://www.cncsis.ro/bcum.php

Programe de infrastructurå

Centre 
de excelen¡å

Baze de Cercetare 
cu Utilizatori Multipli 
(BCUM)
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Centrul Na¡ional pentru Politica ªtiin¡ei ¿i
Scientometrie (CENAPOSS) a fost înfiin¡at în
cursul anului 2000, ca departament al Consi-
liului Na¡ional al Cercetårii ªtiin¡ifice din Învå-
¡åmântul Superior (CNCSIS).

CENAPOSS î¿i propune så reuneascå
preocupårile tuturor structurilor interesate în
promovarea ¿tiin¡ei române¿ti ¿i cre¿terea
vizibilitå¡ii acesteia pe plan interna¡ional.

Activitå¡ile desfå¿urate în cadrul structurii
urmåresc atât informarea comunitå¡ii ¿tiin-
¡ifice române¿ti asupra celor mai noi ¿i mai
valoaroase publica¡ii din întreaga lume, cât ¿i
cre¿terea vizibilitå¡ii ¿tiin¡ei române¿ti pe plan
interna¡ional. Un segment important al activi-
tå¡ilor centrului îl reprezintå realizarea de
studii, analize, rapoarte privind activitatea de
cercetare, cu accent pe cercetarea ¿tiin¡ificå
din învå¡åmântul superior.

În paralel cu demersurile fåcute pentru
crearea unei opinii privind sus¡inerea intrårii
revistelor valoroase în circuitul ¿tiin¡ific mon-
dial, CNCSIS are în vedere oportunitatea
creårii unui sistem na¡ional de indexare a
publica¡iilor ¿tiin¡ifice. Sistemul de indexare
are rolul de a impune standarde de calitate
asemånåtoare celor interna¡ionale pentru
indexarea publica¡iilor ¿tiin¡ifice române¿ti.

Procesul de realizare al unui astfel de index
na¡ional este unul de medie sau chiar de
lungå duratå, beneficiile a¿teptate fiind înså
de douå tipuri: selectarea în timp a publica¡ii-
lor reprezentative pentru cercetarea ¿tiin¡ificå
româneascå ¿i promovarea revistelor româ-
ne¿ti pentru a intra în sistemele de indexare
interna¡ionale.

În etapa actualå, în cadrul CNCSIS se
desfå¿oarå un proces amplu de evaluare a
editurilor ¿i revistelor ¿tiin¡ifice române¿ti.
Sistemul de evaluare utilizat de CNCSIS în
perioada 2001-2004 combinå elemente can-
titative cu elemente calitative referitoare la
con¡inutul ¿tiin¡ific al revistelor ¿i la activi-
tatea editurilor.

CENAPOSS dispune de baza de date
Science Citation Index (Indexul citårilor în
¿tiin¡å), realizat de Institutul pentru ªtiin¡a
Informårii (ISI) din Philadelphia, SUA. Acesta
este un index al celor mai recente publica¡ii ¿i
brevete din ¿tiin¡å ¿i tehnologie ¿i reprezintå
un instrument de cercetare bibliograficå uti-
lizat atât în realizarea de studii de scientome-
trie, sociologia ¿tiin¡ei, elaborarea prog-
nozelor în domeniul cercetårii ¿tiin¡ifice, cât
¿i în scopul regåsirii informa¡iilor pe o temå
datå.

CENAPOSSCENAPOSS
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Activitå¡i CNCSIS

Activitå¡i de diseminare
Eveniment devenit tradi¡ie

Publica¡ii/editare, materiale informative, studii, ghiduri
l Elaboreazå anual un raport despre starea cercetårii ¿tiin¡ifice din universitå¡i ¿i despre

op¡iunile majore viitoare; raportul se publicå în Buletinul CNCSIS ¿i pagina web a CNCSIS;
l Editeazå anual ghiduri pentru exper¡ii evaluatori, materiale de prezentare a competi¡iilor de

granturi;
l Cår¡i ¿i studii pe domenii de interes pentru comunitatea ¿tiin¡ificå româneascå;
l Transmite lunar cåtre cele 6000 de adrese de e-mail din baza de date a CNCSIS, un buletin

informativ cu teme de actualitate pentru comunitatea ¿tiin¡ificå din România;
l Editeazå trimestrial Revista de Politica ªtiintei ¿i Scientometrie.

¥ncepând cu anul 1999, CNCSIS organizeazå anual Conferin¡a Na¡ionalå a
Cercetårii ªtiin¡ifice din ¥nvå¡åmântul Superior. Conferin¡a î¿i propune så analizeze
rezultatele activitå¡ii de cercetare ¿tiin¡ificå din universitå¡i. De asemenea, se
anun¡å rezultatul evaluårii centrelor de cercetare ¿i sunt nominalizate centrele de
excelen¡å în cercetarea ¿tiin¡ificå pentru anul respectiv. Totodatå, se anun¡å
rezultatele procesului de evaluare la zi, a editurilor ¿i revistelor ¿tiin¡ifice române¿ti.
Un alt punct important al conferin¡ei este decernarea premiilor CNCSIS.  

Organizare de evenimente
(conferin¡e, seminarii, workshop-uri, întâlniri etc)
CNCSIS a organizat în perioada 2000-2004:
l 4 seminarii pentru managementul BCUM (2000-2004); 
l 3 workshop-uri în vederea sus¡inerii participårii cercetåtorilor români în

Programul Cadru 6 (PC6): “Cum så aplici cu succes în Programul Cadru 6” (iulie
2002 ¿i martie 2003, iunie 2004); 

l a fost co-organizator al seminarului “PC6 – Genomica ¿i biotehnologia pentru
sånåtate - un program pentru secolul XXI” (octombrie 2003) ¿i “Rolul institu¡iilor
europene în monitorizarea eliberårii deliberate în mediu a organismelor modifi-
cate genetic” (ianuarie 2004); 

l primul seminar na¡ional de inginerie ¿i nano¿tiin¡e (aprilie 2004);
l prezentare COST ¿i ESF “Re¡ele de Cercetare în Europa: oportunitå¡i ¿i noi

solu¡ii oferite de COST” (mai 2004);
l seminarul din cadrul programului INFODEV: Tehnologia informa¡iei ¿i comuni-

ca¡iilor (TIC) - o cale de dezvoltare a abilitå¡ilor tinerilor întreprinzåtori -
“ICTway2003” (iunie 2004);

l conferin¡a interna¡ionala: “A 10-a Conferin¡å Anualå a Asocia¡iei Europene a
Managerilor ¿i Administratorilor de Cercetare” (EARMA) (iunie 2004);

l seminarul din cadrul programului NATO, “Valorificarea poten¡ialului na¡ional de
cercetare: Instruire Avansatå în Managementul eficient al cercetårii“ (iunie -
iulie 2004).



Rela¡ii 
Interna¡ionale
CNCSIS este membru al Funda¡iei Europene pentru Stiin¡å

(European Science Foundation - ESF) din anul 2003. Funda¡ia
Europeanå pentru Stiin¡å este for reprezentativ la nivel european
pentru finan¡area cercetårii fundamentale. 

Calitatea CNCSIS de membru institu¡ional al ESF permite cerce-
tåtorilor din România så participe la programele dezvoltate de ESF,
lucru care nu a fost posibil pânå acum.

România are 5 reprezentan¡i în comisiile de specialitate ale ESF. În
perioada 2003-2004, reprezentan¡ii României au participat la majoritatea întâlni-
rilor de lucru (70%) organizate de Funda¡ia Europeanå pentru ªtiin¡å.

Legåturile stabilite în cadrul ESF au dus la crearea de noi programe bilaterale
de cercetare. Astfel, în anul 2003, Consiliul Olandez de Cercetare – NWO a ofe-
rit României prin CNCSIS, primul Program pilot pentru un numår de 15 burse
post-doctorale, cu scopul de a stimula tinerii cercetåtori din România så-¿i efec-
tueze stagiile postdoctorale în ¡arå ¿i så-i implice în circuitul ¿tiin¡ific interna¡ional.

În acela¿i cadru, CNCSIS are legåturi ¿i dore¿te încheierea de noi programe
bilaterale cu Consiliile de cercetare din Anglia, Fran¡a, Germania ¿i, în mod spe-
cial, cu National Science Foundation din Statele Unite ale Americii, sperând ast-
fel så contribuie la dezvoltarea cadrului de colaborare dintre cercetåtorii din
România ¿i cei din Europa ¿i SUA. 

Trebuie men¡ionat faptul cå Proiectul de Reformå a Învå¡åmântului Superior ¿i
Cercetårii Stiin¡ifice Universitare din România – RO 4096, co-finan¡at de Guvernul
României ¿i Banca Mondialå, a creat cadrul propice unor colaboråri interna-
¡ionale.
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CNCSIS î¿i propune realizarea unei campanii de promovare a sistemului
de învå¡åmânt superior ¿i cercetare ¿tiin¡ificå din România (Romanian Higher
Education and Research System - RHE&RS), cu scopul de a cre¿te vizibili-
tatea ¿tiin¡ei române¿ti la nivel interna¡ional ¿i de a crea parteneriate strategice
între institu¡iile române¿ti de profil ¿i cele din stråinåtate.

Campania de promovare se va desfå¿ura sub deviza „Romania-
Partnership for Excellence - IMAGro”.
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Proiecte interna¡ionale în care sunt parteneri CNCSIS-UEFISCSU

EUROPEAN RESEARCH ARIA IN AGEING RESEARCH –“ERA-AGE”

ERA-AGE este un proiect finan¡at de Comisia Europeanå care se
deruleazå prin Programul Cadru 6, pe  o perioadå de 4 ani
(www.cordis.lu/coordination/era-net.htm)

Obiectivul acestui proiect este de a promova dezvoltarea unei
strategii europene în domeniul cercetårii privind Îmbåtrânirea ¿i ast-
fel så ofere Europei posibilitatea de a câ¿tiga maximul de valoare din
investi¡ia în acest domeniu.

Pagina de web: www.shef.ac.uk/era-age

TIC - Tehnologia Informa¡iei ¿i Comunica¡iilor - O cale de dezvoltare 
a abilitå¡ilor tinerilor întreprinzåtori (ICT- A WAY TO IMPROVE THE

SKILLS FOR THE YOUNG ENTREPRENEURS –“ICT Way”)

Misiunea strategicå a proiectului ICTWAY 2003 este aceea de a folosi
Tehnologia Informa¡iei ¿i Comunica¡iilor (TIC) ca instrument în dezvoltarea eco-
nomicå a României.

Scopul proiectului ICTWAY 2003 este acela de a forma incubatoarele de
afaceri participante în proiect în nuclee de cunoa¿tere, expertizå ¿i de formare
a competen¡elor acestora în a sus¡ine activitatea întreprinderilor române¿ti.
Toate ac¡iunile se bazeazå pe tehnologia TIC ¿i se inten¡ioneazå o råspândire
a TIC la scarå largå spre un numår considerabil de întreprinderi mici ¿i mijlocii
în România.

Pagina de web: http://ict.cdimm.org

Inventarierea ¿i interconectarea centrelor de cercetare din România ¿i 
integrarea acestora în ERA (ROMNET-ERA ROManian Inventory and

NETworking for Integration in ERA)

Proiectul ROMNET-ERA este un proiect finan¡at de Comisia
Europeanå care se deruleazå prin Programul Cadru 6 pe  o
perioadå de 4 ani, având ca scop principal inventarierea centrelor
de cercetare de înaltå competen¡å din România ¿i inter-

conectarea acestora în ¿i cu re¡ele na¡ionale ¿i interna¡ionale.
Activitå¡ile proiectului sunt destinate atât centrelor de cercetare de

înaltå competen¡å, cât ¿i întreprinderilor mici ¿i mijlocii inovative din România,
pregåtind integrarea acestora în Spa¡iul European al Cercetårii, denumit ERA
(European Research Area).

Pagina de web: http://www.romnet.net/ro/
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CNCSIS are în subordonare func¡ionalå Unitatea Executivå pentru Finan¡area
Învå¡åmântului Superior ¿i a Cercetårii Stiin¡ifice Universitare (UEFISCSU), care
asigurå activitatea executivå a CNCSIS privind alocarea resurselor financiare de la
bugetul de stat ¿i din alte venituri pentru învå¡åmântul superior ¿i cercetarea
¿tiin¡ificå. Directorul UEFISCSU este ¿i Secretar Executiv al CNCSIS.

Misiunea organiza¡iei este de a gestiona resursele financiare necesare pentru a
sus¡ine dezvoltarea învå¡åmântului superior ¿i a cercetårii ¿tiin¡ifice. Pentru aceasta,
organiza¡ia urmåre¿te atragerea de noi surse financiare ¿i orientarea activitå¡ilor sale
spre un management de calitate al finan¡årii învå¡åmântului superior ¿i al cercetårii
¿tiin¡ifice. 

Din anul 2001, UEFISCSU este membrå European Association of Research
Management and Administration – EARMA, liderul european al managerilor ¿i
administratorilor de cercetare care are ca scop asigurarea calitå¡ii managementului
¿i administrårii cercetårii ¿i de a dezvolta standarde profesionale de performan¡å ale
celor care lucreazå în domeniu.

În acela¿i context, începând cu anul 2003 UEFISCSU este membru al European
Association of Research and Tehnology Organisation (EARTO). EARTO este orga-
niza¡ia europeanå a institu¡iilor specializate în cercetare ¿i tehnologie.

UEFISCSU are urmåtoarele atribu¡ii principale:

l asistå CNCSIS ¿i CNFIS (Consiliul Na¡ional pentru Finan¡area Învå¡åmân-
tului Superior) în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educa¡iei ¿i
Cercetårii pe baza propunerilor celor douå consilii;

l organizeazå competi¡iile pentru granturi, realizeazå întregul proces ope-
rativ pentru selectarea ¿i auditarea proiectelor ¿i programelor propuse spre
finan¡are de cele douå consilii, sprijinå managementul financiar al acesto-
ra, pe baza legisla¡iei în vigoare ¿i monitorizeazå realizarea proiectelor ¿i
îndeplinirea obiectivelor;

l asigurå buna desfå¿urare a activitå¡ii curente a CNCSIS ¿i a CNFIS în
rela¡iile cu institu¡iile de învå¡åmânt superior, cu alte organiza¡ii ¿i institu¡ii
publice private;

l administreazå ¿i gestioneazå resursele destinate activitå¡ilor CNCSIS ¿i
CNFIS în conformitate cu deciziile celor douå consilii, în condi¡iile legii. 

Unitatea Executivå pentru Finan¡area 
Învå¡åmântului Superior ¿i a

Cercetårii ªtiin¡ifice Universitare (UEFISCSU) U
E
F
I
S
C
S
U
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10 ani în via¡a ¿tiin¡ificå româneascå

Membrii actuali ai CNCSIS
Prof. dr. ing. Ioan Dumitrache Universitatea Politehnica din Bucure¿ti

Pre¿edinte CNCSIS
Prof. dr. Anghelu¡å Vådineanu Universitatea din Bucure¿ti

Vice pre¿edinte CNCSIS
Prof. dr. ing. Radu Munteanu Universitatea Tehnicå din Cluj-Napoca

Vice pre¿edinte CNCSIS
Prof. dr. Nicolae Boc¿an Universitatea “Babe¿ Bolyai” din Cluj-Napoca

Vice pre¿edinte CNCSIS
Prof. dr. Ro¿ca Gh. Ion Academia de Studii Economice din Bucure¿ti

Secretar Birou Executiv 
Prof. dr. Teodor Precupanu Universitatea “Al.I.Cuza” din Ia¿i
Prof. dr. ing. Anton Anton Universitatea Tehnicå de Construc¡ii 

din Bucure¿ti
Prof. dr. Dalina Dumitrescu ASEBUSS Bucure¿ti
Prof. dr. Silviu Negu¡ Academia de Studii Economice din Bucure¿ti
Prof. dr. Nicolae Constantin Universitatea de ªtiin¡e Agronomice ¿i

Medicinå Veterinarå din Bucure¿ti
Prof. dr. Leon Zågrean UMF “Carol Davila” Bucure¿ti
Prof. dr. Ioan Lucåcel Institutul de Arhitecturå “Ion Mincu” 

din Bucure¿ti
Prof. dr. Mårioara Abrudeanu Universitatea din Pite¿ti
Prof. dr. Grigore Båciu¡ UMF “Iuliu Ha¡ieganu” din Cluj-Napoca
Prof. dr. Iacob Borza Universitatea de ªtiin¡e Agronomice ¿i

Medicinå Veterinarå a Banatului din Timi¿oara
Prof. dr. Virgil Breabån Universitatea “Ovidius” din Constan¡a
Prof. dr. Victor Bulacovschi Universitatea Tehnicå “Gh. Asachi” din Ia¿i
Prof. dr. ing. Emil Ceangå Universitatea “Dunårea de Jos” din Gala¡i
Prof. dr. Vasile Cosma Universitatea de ªtiin¡e Agronomice ¿i

Medicinå Veterinarå din Cluj-Napoca
Prof. dr. Emanuel Diaconescu Universitatea “ªtefan cel Mare” din Suceava
Prof. dr. Paul Dobrescu SNSPA Bucure¿ti
Prof. dr. Toma Dragomir Universitatea Politehnica din Timi¿oara
Prof. dr. Horia Iovu Universitatea Politehnica din Bucure¿ti
Prof. dr. Liviu Marian Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures
Prof. dr. Lizica Mihu¡ Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Prof. dr. Cristina Nichitu¿ UNATC Bucure¿ti
Prof. dr. Ileana Oancea Universitatea de Vest din Timi¿oara
Prof. dr. Constantin Oprean Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. dr. ing. Mircea Pascovici Universitatea Politehnica din Bucure¿ti
Prof. dr. Ioan Eugen Radu  Universitatea din Oradea
Prof. dr. ing. Cornel Samoilå Universitatea “Transilvania” din Bra¿ov
Prof. dr. Simon Simion Universitatea “Babe¿ Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. Ulmanu Vlad Universitatea “Petrol ¿i Gaze” din Ploie¿ti
Prof. dr. Ion Vladimirescu Universitatea din Craiova
Prof. dr. Vasile Vîntu Universitatea de ªtiin¡e Agronomice ¿i

Medicinå Veterinarå din Ia¿i
Prof. dr. Lazår Vlåsceanu Universitatea din Bucure¿ti
Prof. dr. Cåtålin Zamfir Universitatea din Bucure¿ti

Secretar executiv 
Prof. dr. ing Adrian Curaj Universitatea Politehnica din Bucure¿ti

Director UEFISCSU



Bd. Schitu Mågureanu nr. 1
cod 050025, sector 5, Bucure¿ti, România

http://www.cncsis.ro


	coperta 1 stef 120%.pdf
	pagini brosura_nou 120%.pdf
	coperta 2 stef 120%.pdf

