PROGRAMUL GRANTURI DE CERCETARE
Din anul 1995, CNCSIS a organizat şi a derulat anual competiţia pentru programul de
granturi pentru cercetare finanţate din bugetul de stat. Programele derulate de CNCSIS au
fost:
• granturi multianuale de cercetare ştiinţifică, tip A – 1995 - 2008;
• granturi multianuale pentru tineri cercetători , tip AT – 2000 - 2008;
• programe individuale de cercetare pentru tinerii doctoranzi, tip TD – 2002 - 2008;
• programe de burse de cercetare ştiinţifică pentru tinerii doctoranzi, tip BD – 2003–
prezent;
• granturi multianuale de cercetare ştiinţifică de tip consorţiu, tip A_consorţiu 2005 - 2008;
În perioada 2001-2008 au fost finalizate un număr de 4.733 proiecte de cercetare, cu durată
de 1-3 ani, finanţate de la bugetul de stat prin programul de granturi: 3.261 tip A, 729 tip
AT, 744 tip TD si 20 tip A_Consortiu.
Rezultatele obtinute in urma finantarii prin granturi derulate în perioada 2001-2008:

Cele 1.046 granturi de cercetare finalizate la 31 decembrie 2008 au avut o implicatie
bugetara de 130.464.415 lei, repartizata pe tipuri de proiecte astfel:

Conform datelor raportate, resursa umană implicată în derularea şi finalizarea proiectelor a
fost constituită din peste 22.819 cadre didactice şi 5.080 cercetători din universităţi şi
institute de cercetare din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare. Un câştig
important al acestor proiecte este implicarea în echipele de cercetare a 14.050 doctoranzi,
1.532 masteranzi si 3.689 studenti.

Din numărul total de 4.733 granturi de cercetare finalizate în perioada 2001-2008, un
număr de 1.507 au avut ca director de proiect femei cercetător.

Rezultatele programelor dezvoltate de CNCSIS pe comisii de specialitate, finalizate în
perioada 2001-2008 sunt sintetizate astfel:

Ca rezultat al granturilor derulate in perioada 2006-2008 au fost publicate 10.762 de lucrari
din care peste peste 8740 prin proiectele de Tip A, sintetizate pe comisiile de specialitate
astfel:

Proiecte multianuale de cercetare științifică tip A_consorțiu
Acest program lansat de către CNCSIS în anul 2004 a avut ca obiectiv crearea unor
consorţii între colective de cercetare din universităţi şi institute de cercetare, cu scopul de a
dezvolta reţele de excelenţă centrate pe dezvoltarea unor teme de cercetare de mare
complexitate. S-a urmărit coagularea resurselor şi valorificarea sinergiilor diferitelor
colective pentru a creşte competitivitatea şi capacitatea de cooperare într-un mediu
concurenţial. Este pentru prima dată în activitatea CNCSIS când se formulează teme de
cercetare şi se lansează o competiţie în procedură „top-down”.
Pentru cele 22 teme propuse s-au constituit consorţii şi au participat la competiţie.
Din cele 247 consorţii create, în urma evaluării în paneluri constituite pentru fiecare temă
propusă, au fost selectate 19 consorţii care au primit finanţare pentru 2-3 ani. Rezultatele
obţinute de aceste consorţii sunt prezentate la adresele http://www.rezultate-granturi.ro
pentru 2007 şi http://www.cncsis.ro/granturi_2008_fin.php pentru 2008.
Din analiza acestor rezultate remarcăm următoarele:


consorţiile, deşi au fost alcătuite conform procedurii, funcţionarea lor, în cea mai
mare parte, a fost formală;



alocarea task-urilor pentru colectivele implicate în consorţii a condus la
fragmentarea resurselor fără a se urmări obiectivul general al proiectului;



colectivele create au lucrat în cadrul unor consorţii ca entităţi decuplate iar
rezultatele n-au fost integrate coerent în rapoarte consistente;



cele mai multe consorţii n-au elaborat programe de consolidare şi dezvoltare
durabilă, destrămându-se după finalizarea proiectului şi încetarea finanţării;



echipele de coordonare a consorţiilor în mică măsură au reuşit să atragă şi alte
resurse pentru derularea programelor de cercetare şi foarte puţine s-au integrat în
reţele internaţionale.

În concluzie, putem aprecia că acest program, deşi nu a condus la rezultate spectaculoase în
coagularea resurselor umane şi materiale pentru rezolvarea unor probleme complexe de
actualitate, a contribuit la schimbarea mentalităţii multor cercetători în ceea ce priveşte
lucrul în echipă, constituindu-se într-un model pentru lansarea programului CEEX.

Începând cu anul 2005 a fost dezvoltată o pagină web de prezentare a rezultatelor obţinute
prin granturile de cercetare, creându-se astfel o arhivă electronică aflată la dispoziţia tuturor
celor interesaţi de activitatea de cercetare din România.
Prezentarea detaliată a rezultatelor pentru fiecare grant de cercetare finalizat poate fi
accesată utilizând următoarele adrese:
http://www.cncsis.ro/granturi_2008_fin.php – pentru perioada de derulare 2006 –
2008;
http://www.rezultate-granturi.ro – pentru perioada de derulare 2005 – 2007;
http://www.rezultate-granturi.ro – pentru perioada de derulare 2004 – 2006;
http://www.cncsis.ro/lista_granturi-finalizate_2006_temp.php – pentru perioada de
derulare 2003 – 2005;
http://www.cncsis.ro/lista_granturi-finalizate_2005.php – pentru perioada de
derulare 2002 – 2004.
Prin programul de granturi derulat în perioada 1995 – 2008 s-a urmărit stimularea activității
de cercetare științifică de înalta performanță prin acordarea, pe bază de competiție, a unui
sprijin financiar de la bugetul de stat.
Derularea acestui program a permis dezvoltarea activităților de cercetare științifică în
procesul de formare a resursei umane; creșterea performanței științifice și stimularea
formării echipelor de cercetare, formarea și dezvoltarea rețelelor de cercetare; sprijinirea
procesului de integrare a unităților de cercetare în rețele internaționale.
Procesul de evaluare al propunerilor de proiecte depuse în cadrul competițiilor de granturi a
evoluat anual, astfel de la evaluarea la sediul CNCSIS s-a ajuns la evaluarea on-line, prima
de acest tip din România.

Programul de Granturi a permis formarea cercetătorilor în administrarea și derularea unui
proiect de cercetare care să livreze rezultate tangibile și cuantificabile.
Având o evoluție notabilă de la o competiție la alta, granturile de cercetare au constituit
instrumente importante de finanțare pentru cercetarea științifică românească, creând
premisele dezvoltării ulterioare a programelor de finanțare pentru cercetare.

