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 Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice 
din Învatamântul Superior 

 
 

 
Rezolutia 

celei de a 6-a Conferinte Nationale a Cercetarii Stiintifice din Învatamântul 

Superior 

 

Învatamântul si cercetarea sunt factori determinanti ai progresului si dezvoltarii, ai 

modernizarii economice, sociale sau culturale. Cercetarea stiintifica din învatamântul superior 

a parcurs o etapa în procesul general de reforma universitara. Universitatea devine o institutie 

esentiala în societatea bazata pe cunoastere, în procesul de globalizare si integrare europeana. 

Universitatea produce, transmite si aplica noi cunostinte, realizeaza dezvoltare. Investitia în 

învatamânt si cercetare este o investitie pentru dezvoltare.  

Universitatea este un actor important în procesul de reforma si modernizare a societatii 

românesti. Ea trebuie sa participe la procesul de formare a specialistilor, la programele 

nationale sau locale de dezvoltare economica, sociala, culturala, de modernizare si dezvoltare. 

Integrarea în spatiul european al învatamântului si cercetarii reclama accelerarea procesului de 

reforma a învatamântului si cercetarii în acord cu obiectivele Uniunii Europene în privinta 

criteriilor si normelor de calitate ale infrastructurii, ale transferului tehnologic si cognitiv, 

pentru cresterea ponderii si vizibilitatii cercetarii românesti în cercetarea mondiala.  

Cercetarea stiintifica din  învatamântul superior din România a traversat o etapa importanta, 

în care s-au validat organisme, proceduri si mecanisme de evaluare si de finantare, noi 

structuri organizationale în universitati sau la nivel national, s-au institutionalizat criterii de 

calitate, de performanta si principiul competitiei. Se încheie o etapa de dezvoltare cantitativa 

în reforma cercetarii stiintifice din învatamântul superior.  

Exigentele integrarii învatamântului si cercetarii din România în spatiul European al 

învatamântului superior si cercetarii, trecerea la o economie bazata pe cunoastere, inovare si 

dezvoltare, impun trecerea la o faza calitativa în procesul de reforma a învatamântului si 

cercetarii. 

În acest scop, a 6-a Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Învatamântul Superior 

sustine ca obiective imediate: 
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1. Definirea riguroasa a statutului cadrelor didactice în raport cu activitatea de cercetare 

stiintifica, evaluarea si recunoasterea profesionala, inclusiv promovarea în functie de 

criterii de calitate a cercetarii realizate. 

2.  Identificarea si sustinerea colectivelor de cercetare si a laboratoarelor performante, 

competitive pe  plan european. 

3.  Definirea ariilor tematice, a domeniilor de cercetare performante si competitive pe plan 

international în concordanta cu prioritatile din domeniul stiintei si al tehnologiei. 

4.  Reorganizarea sistemului de pregatire prin doctorat, elaborarea unei legislatii adecvate în 

acest sens, generalizarea sistemului scolilor doctorale cu frecventa, sustinerea programelor 

doctorale partial si direct de la buget, din veniturile proprii ale universitatilor sau de la 

beneficiarii resursei umane. 

5.  Clasificarea universitatilor în functie de calitatea procesului de învatamânt, de 

performantele realizate în activitatea de cercetare stiintifica. 

6.  Sustinerea financiara consistenta, pe baza de competitii a universitatilor cu rezultate 

performante în cercetarea stiintifica mai ales prin finantare complementara. 

7.  Sustinerea universitatilor performante pentru înfiintarea unor institute/ centre de cercetare-

inovare cu personal specializat dedicat exclusiv cercetarii, unde sa fie asociati cadrele 

didactice si doctoranzii la programele competitive de cercetare. 

8.  Sustinerea universitatilor în demersul de constituire a unor consortii sau retele de 

parteneriat cu institute de cercetare performante pentru valorificarea mai eficienta, în 

comun, a resurselor umane si a infrastructurii de cercetare. 

9.  Lansarea si sustinerea programului national de identificare, recunoastere si sustinere a 

centrelor de cercetare-inovare competitive la nivel international. 

10. Sustinerea mai puternica a cercetarii fundamentale prin alocarea unor fonduri 

corespunzatoare pentru tematicile cu mare deschidere în producerea de cunoastere si 

inovare. 

11. Promovarea cu prioritate în colectivele de cercetare-inovare a tinerilor care si-au finalizat 

tezele de doctorat în centrele recunoscute pe plan international si participarea la retele de 

centre de cercetare la nivel european.  

12. Participarea efectiva a universitatilor la programele de dezvoltare economica si sociala, la 

rezolvarea unor probleme reale de productivitate, calitate de restructurare si optimizare a 

productiei. 

13. Cresterea competitivitatii universitatilor românesti pe plan international, accesul mai mare 

la programele europene, integrarea în consortii de universitati si institutii de cercetare 

performante din Europa. 
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14. Flexibilizare legislatiei financiare pentru reducerea birocratiei si utilizarea operativa si 

eficienta a resurselor financiare destinate cercetarii stiintifice. 

 

În vederea trecerii la realizarea acestor obiective,  a 6-a Conferinta a Cercetarii Stiintifice din 

Învatamântul Superior sustine ca prioritati în cercetare stiintifica universitara: 
 

1. Evaluarea calitativa a rezultatelor cercetarii stiintifice din universitati, clasificarea  

universitatilor în functie de performantele lor stiintifice si de calitate. 

2.  Identificarea si evaluarea centrelor de cercetare-inovare în domenii prioritare ale cercetarii 

stiintifice la nivel european. 

3.  Elaborarea unor reglementari riguroase si stimulative privind organizarea programelor 

doctorale si postdoctorale printr-o Hotarâre de Guvern.  

4.  Institutionalizarea programului de burse postdoctorale la nivel national si a programului 

de pregatire a resurselor umane pentru cercetare si învatamânt. 

5.  Extinderea sistemului competitional de alocare a fondurilor prin sustinerea în regim de 

competitie a unor teme prioritare, în concordanta cu sistemul competitional european.  

6.  Organizarea imediata la Bruxelles si sustinerea Biroului de contact al universitatilor 

românesti cu organismele Uniunii Europene în domeniul cercetarii stiintifice si a 

învatamântului superior. 
 

A  6-a Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Învatamântul Superior recomanda 

Ministerului Educatiei si Cercetarii sa îsi asume propunerile formulate în prezenta rezolutie si 

sa întreprinda demersurile pentru asigurarea resurselor necesare realizarii obiectivelor 

formulate. Dintre acestea se considera prioritare, din punct de vedere al vizibilitatii cercetarii 

universitare românesti pe plan international, al cresterii ponderii cercetarii românesti în 

proiecte europene si cu rol semnificativ în participarea României la dezvoltarea Spatiului 

European al Învatamântului Superior si Cercetarii, urmatoarele: i) lansarea programului de 

evaluare calitativa a cercetarii stiintifice în Învatamântul Superior; ii) lansarea programului de 

centre de cercetare-inovare; iii) organizarea Biroului de contact al universitatilor din România 

la Bruxelles; iv) extinderea programului de burse doctorale; v) lansarea programului de burse 

postdoctorale. 

 

 

 


