
Rezoluţia 
celei de a 4-a Conferinţe CNCSIS 

(10-11 mai 2002) 
 

În zilele 10 şi 11 mai s-a desfăşurat la Piteşti cea de a 4-a Conferinţă Naţională a
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, CNCSIS-4. 
 

Conferinţa susţine concentrarea şi unificarea eforturilor comunităţii ştiinţifice 
româneşti pentru modernizarea, dezvoltarea şi creşterea performanţei cercetării 
fundamentale şi aplicative, pentru perfecţionarea sistemului de transfer tehnologic şi
inovare-dezvoltare, pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind cercetarea-
dezvoltarea şi transferul tehnologic, pentru integrarea cercetării ştiinţifice româneşti în 
Aria Europeană a Cercetării şi creşterea relevanţei internaţionale şi a vizibilităţii 
internaţionale a cercetării româneşti. 
 

Participanţii la lucrările Conferinţei : 
 

� salută iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a CNCSIS de organizare a 
acestei conferinţe, care a reunit factori de decizie şi reprezentanţi ai comunităţii 
ştiinţifice, atât din mediul universitar şi academic, cât şi din institutele şi unităţile 
de cercetare ; 

� îşi exprimă convingerea că cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
domenii prioritare şi cu rol strategic, au menirea şi capacitatea să contribuie la 
dezvoltarea economică şi socială a României şi la integrarea ţării în structurile 
euro-atlantice ; 

� semnalează faptul că, fără o lansare susţinută a educaţiei şi cercetării, România 
riscă să devină total dependentă de tehnologia realizată în străinătate (inclusiv 
contribuţia specialiştilor formaţi în România) şi va fi numai o sursă de specialişti 
bine pregătiţi ;
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� constată ca iniţiativele europene de cooperare în ştiinţă şi cercetare, în mod 
deosebit Programul Cadru 6 al UE, constituie oportunităţi care trebuie pe deplin 
valorificate, fără întârziere, în mod sistematic şi eficace. 

 
În vederea valorificării începutului de relansare a domeniului cercetării ştiinţifice din 

anul 2001, a întăririi, în acest context, a rolului şi contribuţiei cercetării universitare, 
precum şi pentru exploatarea eficientă a tuturor deschiderilor oferite de recentele 
iniţiative europene, participanţii la Conferinţă : 

 
� solicită Parlamentului României să urgenteze adoptarea Legii Cercetării şi a

Statutului Cercetătorului, transmise de către Guvernul României şi recomandă
totodată Guvernului României să promoveze şi alte acte normative pentru 
preluarea completă a Aquis-ului comunitar în domeniu, pentru stimularea 
cercetării ştiinţifice autohtone, absorbţia şi valorificarea rezultatelor acesteia ; 

� având în vedere că activităţile CDI constituie principalul instrument de 
reducere a decalajelor economice care ne despart de ţările UE, se consideră
strict necesară creşterea rapidă (2-3 ani) a procentului de finanţare publică din 
PIB a acestor activităţi, în conformitate cu recomandările Conferinţei de la 
Barcelona a UE ; 

� recomandă ministerelor să implice mai activ oamenii de ştiinţă şi cercetătorii 
din toate sectoarele – mediul universitar, institutele de cercetare, Academia 
Română şi Academiile de ramură– în elaborarea strategiilor sectoriale şi în 
acţiunile de pregătire a aderării la structurile euro-atlantice ; 

� invită toţi factorii de decizie cu responsabilităţi în domeniul cercetării să-şi
coordoneze strategiile şi planurile de cercetare, pe baza unei analize riguroase 
a situaţiei resurselor umane şi materiale existente, în vederea folosirii lor 
eficiente, pentru o contribuţie cât mai substanţială la rezolvarea marilor 
probleme ale economiei şi societăţii româneşti şi pentru conştientizarea şi
pregătirea populaţiei pentru apropiata societate a cunoaşterii ; 
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� invită Ministerul Educaţiei şi Cercetării să elaboreze de urgenţă o strategie şi
un plan de măsuri pentru facilitarea participării la Programul Cadru 6 şi la 
Spaţiul European al Cercetării ; 

� solicită rectorilor universităţilor şi conducătorilor institutelor şi unităţilor de 
cercetare să urmărească şi să susţină cu prioritate acţiunile de cooperare 
internaţională, în special pe linia Programului Cadru 6, a programelor 
organizaţiilor interguvernamentale europene de cercetare şi a iniţiativelor 
europene recente ; 

� îndeamnă comunitatea ştiinţifică să abordeze lucrări care au menirea de a 
proteja mediul, de a apropia ştiinţa de cetăţean şi de realităţile economice ale 
ţării ; 

� constată necesitatea îmbunătăţirii comunicării interne şi internaţionale pe 
suport electronic şi recomandă dezvoltarea acestora ; 

� invită mass-media românească să reflecte experienţele pozitive din domeniul 
ştiinţei şi cercetării şi să cultive în rândul opiniei publice o percepţie pozitivă
privind contribuţia ştiinţei şi cercetării la relansarea economiei naţionale; 

� propun crearea unui sistem naţional de evaluare a programelor de cercetare, a 
institutelor, experţilor şi a rezultatelor cercetării ; 

� recomandă definirea exactă a identităţii şi competenţelor structurilor 
instituţionale existente în sistemul Ministerului Educaţiei şi Cercetării printr-o 
evaluare a întregului sistem de cercetare din România ; 

� susţin instituţionalizarea sistemului naţional de evaluare a proiectelor şi
rezultatelor cercetării ; 

� recomandă organizarea unui compartiment specializat în cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării pentru susţinerea şi promovarea participării cercetării 
româneşti la programele europene, cu deosebire la Programul Cadru 6. 


