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REZOLUŢIE CNCSIS 11 

 
Participanţii la cea de-a 11-a Conferinţă Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior, care a avut loc în perioada 7-9 Mai 2009 la Timişoara, în parteneriat cu 

Universitatea Politehnica din Timişoara, 

 Conştienţi de importanţa cercetării ştiinţifice în depăşirea problemelor generate de 

criza economico-financiară globală, inclusiv a consecinţelor ei pe plan naţional,  

 Convinşi că numai în condiţiile în care cercetarea fundamentală şi cea orientată spre 

inovare sunt investite cu încredere publică şi dispun de resurse adecvate pentru a 

impulsiona relansarea economică şi realizarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi 

creativitate, 

 Ţinând cont de prevederile Tratatului de Aderare a României la UE şi a programului 

naţional de reforme privind Strategia Lisabona, 

 Având în vedere opţiunile Strategiei şi Planului Naţional  de Cercetare, Dezvoltare şi 

Inovare 2007-2013 şi mai ales prevederea privitoare la evaluare internaţională a 

implementării lor în anul 2010, 

 Preocupaţi de existenţa unor interacţiuni încă slabe a Ariei Româneşti a Cercetării cu 

mediul socio-economic, 

 Luând în considerare oportunităţile oferite de priorităţile şi programele operaţionale 

finanţate din fondurile europene pentru coeziune (fonduri structurale) şi valorificând 

calitatea de membru a României în organisme europene şi internaţionale de prestigiu 

(ex. CERN, ESF, ESA etc.), 

 Propunându-ne să optimizăm valorificarea expertizei acumulate de membrii 

comunităţii academice, 

 Participând la iniţierea, analiza şi promovarea unor propuneri de reformă unitară şi 

coerentă a învăţământului superior şi cercetării, în contextul proiectelor strategice 

existente, finanţate din fonduri structurale, 

 În consens cu considerarea educaţiei şi cercetării ca priorităţi naţionale, asumate de 

clasa politică, 

Recomandă: 

 Alocarea de urgenţă a unor fonduri publice suplimentare, inclusiv din împrumuturi 

externe, necesare susţinerii cercetării şi educaţiei, precum şi stabilirea unei strategii 

financiare pe termen mediu şi lung de susţinere a acestor priorităţi naționale;  
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 Utilizarea de către autorităţile guvernamentale şi locale a potenţialului de expertiză 

existent în centrele universitare şi de cercetare prin instituirea unor mecanisme adecvate, 

care să faciliteze participarea activă a corpului academic la rezolvarea problemelor dificile 

prin care trec economia şi societatea în actualul context; 

 Identificarea de către autorităţi a problemelor majore cu care se confruntă economia şi 

societatea românească şi angajarea comunităţii  academice în formularea de soluţii  

inovative, bazate pe cercetare avansată; 

 Extinderea parteneriatelor dintre universităţi, agenţi economici, autorităţi regionale şi 

locale, şi centrarea acestora pe  transfer cognitiv şi tehnologic; 

 Crearea a cel puţin şapte parcuri ştiinţifice în marile universităţi, cu rol de catalizatori ai 

unor clustere inovative, pentru concentrarea de resurse şi întărirea colaborării cu mediul 

socio-economic; 

 Organizarea unor mese rotunde în toate centrele universitare, cu participarea mediului 

academic, economic şi de cercetare, a camerei de comerț si industrie, precum şi a 

factorilor de decizie locali, pentru a identifica probleme ale economiei şi modalităţile de 

implicarea  cercetării în rezolvarea lor;   

 Promovarea unui proiect strategic focalizat pe analiza condiţiilor şi formelor de 

configurare a „României Inovării”; 

 Întărirea coordonării la nivel naţional a politicilor de inovare prin operaţionalizarea 

Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei; 

 Asumarea unui rol activ al comunităţii academice şi de cercetare din România în 

implementarea proiectelor strategice privind reforma sistemului de învăţământ superior şi 

cercetare; 

 Susţinerea prioritară a cercetării fundamentale/exploratorii ca instrument de formare a 

resursei umane înalt calificate, în mod deosebit a tinerilor talente din ţară şi străinătate,  și 

ca mijloc de a contribui la promovarea si dezvoltarea cunoaşterii; 

 Creşterea gradului de implicare a cercetătorilor români în colaborări internaţionale, mai 

ales în cadrul programului FP7, și intensificarea colaborărilor cu cercetătorii români din 

diaspora; 

 

CNCSIS, prin UEFISCSU, va monitoriza implementarea rezoluţiei şi va informa periodic 

comunitatea ştiinţifică. 

 


