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REZOLUŢIE CNCSIS 12 
 

Participanţii la cea de-a 12-a Conferinţă Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior, care a avut loc în perioada 13-15 Mai 2010 la Bucureşti, în parteneriat cu 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara  

 

Recomandă: 

 

1. In domeniul cercetării universitare: 

 

 Susținerea publică a cercetării și educației prin alocarea de urgență a unor fonduri publice 

suplimentare, necesare, precum și stabilirea unei strategii financiare stabile și predictibile 

pe termen mediu și lung de susținere a acestor prioritșți naționale; în acest sens, propunem 

adoptarea, de către Gfuvern a unui program de alocare din fonduri publice a 3% din PIB 

pentru cercetare și învățământ superior (1% pentru cercetare și 2% pentru educație 

superioară); 

 Reevaluarea priorităților în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării și racordarea 

strategiei de dezvoltare a cercetării și inovării la strategia europeană 2020, centrată pe 

triunghiul cunoașterii Educatie-Cercetare-Inovare; 

 Restructurarea sistemului de cercetare în universități, identificând, printr-un proces de 

evaluare riguroasă,  centre de cercetare, comunități cognitive și inovative, școli de 

excelență, institute de cercetare, centre de transfer de cunoștințe și tehnologii și susţinand 

clusterele de cunoaștere și cercetare inter-, multi- și transdisciplinară; 

 Evaluarea activităților de cercetare pe domenii și clasificarea acestora în funcție de 

performanțe, urmată de diferențierea și clasificarea universităților, în funcție de 

performanțele în cercetarea științifică; 

 Elaborarea unui program pentru susținerea centrelor de excelență și a universităților de 

excelență dar și a unor instrumente și modele investiționale care au la bază atât 

performanța instituțională, cât performanța științifică a clusterilor cognitive și inovative; 

 Pregătirea și lansarea unui program național pentru susținerea unor domenii ale cercetării 

cu ridicată vulnerabilitate cum ar fi: științele fundamentale, ingineria, științele agricole, și  

unele științe socio-umane, pentru care atractivitatea este redusă iar tentațiile care susțin 

migrarea talentelor sunt mari; 

 Extinderea parteneriatelor dintre universităţi, agenţi economici, autorităţi regionale şi 

locale, şi centrarea acestora pe transfer cognitiv şi tehnologic; 

 Susţinerea cu prioritate a programelor de formare și păstrarea resursei umane înalt 

calificate, în mod deosebit a tinerelor talente din ţară şi străinătate; 

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

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

diaspora; 

 Întărirea coordonării la nivel naţional a politicilor de inovare prin operaţionalizarea 

Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. 
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2. Pentru o naturală și firească integrare în Aria Europeană a Educației și Cercetării 

sunt necesare unele modificari și la nivelul CNCSIS, după cum urmează: 

 

 Redefinirea competențelor și a activitatilor CNCSIS în concordanță cu cerințele noilor 

politici în domeniul cercetării științifice fundamentale și al formării resurselor umane 

pentru cercetare și educație; 

 Dezvoltarea și aplicarea unor modele investiționale pentru cercetare și inovare flexibile, 

moderne și eficiente având la bază criterii de merit, performanță și excelență și în condiții 

de reducere majoră a birocrației; 

 Concentrarea resurselor pentru rezolvarea unor probleme complexe, susținerea formării 

unor comunități cognitive și inovative inter- și multidisciplinare și susținerea acestora 

pentru integrarea în rețele globale inovative de excelență; 

 Perfecționarea sistemelor de evaluare a proiectelor și rezultatelor cercetării în așa fel încât 

să fie orientate pe rezultate, pe impactul asupra dezvoltării cunoașterii și asupra dezvoltării 

societății; 

 Redefinirea sistemului de măsurare a performanțelor în cercetare, educație și inovare care 

să stimuleze contribuțiile la dezvoltarea cunoașterii, contribuțiile la dezvoltarea unei 

economii inovative, contribuțiile la rezolvarea problemelor mari ale societății, 

contribuțiile la dezvoltarea patrimoniului național de dezvoltare; 

 Elaborarea unui sistem de selecție a experților pentru evaluarea proiectelor, luând în 

considerare performanțele științifice și probitatea morală, extinderea bazei de experți 

pentru a include evaluatori din strainatate, regândirea procesului de evaluare a proiectelor, 

având la bază rezultatele obținute, comparate la nivel internațional și impactul asupra 

dezvoltării cunoașterii/mediului socio-economic; 

 Restructurarea panelurilor de experți ale comisiilor de specialitate și de lucru, în 

concordanță cu noul nomenclator al domeniilor științifice și cu noua politică a dezvoltării 

Ariei Europene a Cercetării. 

 

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

periodic comunitatea ştiinţifică în privința acțiunilor efectiv inițiate și a rezultatelor 

obținute. 

 


