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Este unanim recunoscut că nivelul de dezvoltare al unei societăţi este determinat esenţial de 

performanţa sistemului său de învăţământ, de nivelul de educaţie al cetăţenilor. Principala 

resursă a unei naţiuni o constituie creativitatea membrilor săi, resursa umană înalt calificată  

reprezentând un element strategic. Accesul la resurse  depinde de capacitatea de a produce şi 

utiliza cunoaştere pentru creşterea economică sustenabilă, locuri de muncă mai bune şi 

coeziune socială. 

Trecerea la o economie bazată pe cunoaştere reprezintă o opţiune strategică fundamentală şi 

va avea un impact deosebit asupra dezvoltării globale durabile a omenirii. 

Învăţamântul şi cercetarea ştiinţifică sunt factori determinanţi ai progresului şi dezvoltării, ai 

modernizării economice, sociale şi culturale, sunt activităţi ce innobilează sufletele, 

formează caractere, generează forţe cognitive ce gestionează prezentul şi prefigurează 

viitorul. Fără un învăţământ performant, fără elite intelectuale, o societate riscă să dispară 

prin sufocare, riscă să piardă definitiv contactul cu lumea civilizată aflată într-o continuă 

evoluţie. 

Universităţile joacă un rol unic prin contribuţia adusă la producerea, transmiterea, 

diseminarea şi utilizarea de cunoaştere.  

Procesul de la Bologna subliniază sinergia  dintre Aria Europeană a Învăţamântului Superior 

şi Aria Europeană a Cercetării şi Inovării, ca fundamente ale Europei 2010 - celei mai 

competitive societăţi bazate pe cunoaştere. 

Cercetarea ştiinţifică în universităţi este parte inseparabilă a unui sistem de învăţământ 

performant şi este esentială pentru dezvoltarea însuşi a sistemului de învăţământ superior 

pentru a fi apt să-şi îndeplinească rolul cerut în dezvoltarea economică şi socială la nivel 

regional, naţional  şi local. 

În condiţiile în care efectele globalizării se resimt în toate sectoarele socio-economice, 

cercetarea ştiinţifică, prin rolul şi caracterul internaţional, reprezintă un factor esenţial al 

realizării obiectivelor globalizării. Cei trei vectori ai schimbării: globalizare, tehnologie şi 

competiţie au în cercetarea ştiinţifică un real suport, iar trecerea de la  paradigma “societate 

informaţională” la paradigma “societatea bazată pe cunoaştere” presupune susţinerea şi 
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dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale, producerea, diseminarea şi utilizarea de noi 

cunoştinţe.  

Cercetarea ştiinţifică de calitate reprezintă motorul societăţii. A evidenţia performanţă şi 

calitate în activitatea de cercetare presupune a analiza resursele umane, infrastructura pentru 

cercetare şi desigur modul de utilizare a resurselor existente pentru finanţarea 

programelor/proiectelor de cercetare. 

În contextul internaţionalizării rezultatelor cercetării, într-un sistem la care competiţia şi 

cooperarea sunt unanim recunoscute, apare în mod firesc necesitatea evidenţierii 

contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii, atât a instituţiilor de cercetare cât şi a cercetătorilor 

implicaţi în programe de cercetare naţionale şi internaţionale, multdisciplinare şi 

transdiciplinare. 

Elaborarea unei strategii naţionale pe termen mediu şi lung în domeniul cercetării ştiinţifice 

presupune cunoaşterea stării reale a nivelului cercetării precum şi a potenţialului existent 

pentru a dezvolta programe competitive de cercetare ştiinţifică.  

Creşterea competitivităţii într-o economie bazată pe cunoaştere presupune diseminarea şi 

exploatarea cunoaşterii în economie şi societate în ansamblul ei. Universităţile sunt chemate 

să-şi dezvolte capacitatea de a transfera cunoaştere, inclusiv prin promovarea inovării 

tehnologice şi prin relaţii mai strânse cu mediul socio - economic. 

Pentru a ne putea afla în rândul celor puternici prin cunoaştere se impune stabilirea unor 

priorităţi de cercetare care să ţină cont de domeniile în care se poate obţine performanţă la 

nivel internaţional, de necesităţile de dezvoltare economico-socială a României şi 

constrângerile financiare existente. 

Se impune stimularea performanţei şi susţinerea excelenţei. Trebuie stimulată 

crearea/consolidarea de parteneriate internaţionale şi trebuie recompensat succesul în 

atragerea de finanţări internaţionale pentru cercetare, dezvoltare şi inovare. Performanţa şi 

excelenţa în cercetare pot crea premisele pentru prezenţa noastră ca parteneri cu drepturi 

egale în ceea ce priveşte producerea de cunoaştere şi schimbul de cunoştinţe, într-o 

economie mondială bazată pe cunoaştere în care Aria Europeană a Cercetării s-a 

restructurat, este în dezvoltare şi şi-a definit priorităţile pentru viitor.    

Comisia Europeană a dat recent publicităţii planurile sale privind Programul Cadru 7 (PC7) 

în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, structurat pe patru 

programe specifice denumite generic: Cooperare, Idei, Capacităţi, Oameni.  

Programul Cooperare se referă la activităţi de cercetare colaborativă cu caracter trans-

naţional; programul Idei acoperă zona de cercetare fundamentală ce urmează a fi 
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implementată de către Consiliul European al Cercetării; programul Capacităţi cuprinde 

activităţile care vizează asigurarea suportului necesar infrastructurilor de cercetare, creării şi 

dezvoltării regiunilor de cunoaştere şi a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;  

programul Oameni va continua acţiunile Marie Curie, incluzând totodată şi alte iniţiative 

legate de dezvoltarea factorului uman. 

Elementul de noutate care trebuie subliniat, în ceea ce priveşte orientarea strategică a noului 

program cadru european, este prezenţa şi rolul atribuit Consiliului European al Cercetării.  

Ideea unui Consiliu European al Cercetării, care să sprijine cercetarea fundamentală în 

Europa, a devenit în ultimii trei ani un proiect politic major, strâns asociat realizării 

obiectivului reprezentat de Aria Europeană a Cercetării. Dacă în deceniile care au urmat 

celui de-al doilea război mondial, interesul factorilor politici (şi odată cu el, finanţarea din 

fonduri publice) s-a deplasat către cercetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică, astăzi 

asistăm la o revenire spectaculoasă în ceea ce priveşte recunoaşterea valorii crescânde a 

cunoaşterii şi a importanţei pe care o are cercetarea fundamentală în dezvoltarea economică 

şi socială. 

Oricine procedează la o examinare retrospectivă obiectivă a soartei marilor descoperiri 

ştiinţifice, analizând în acelaşi timp realităţile social-economice de zi cu zi, va putea 

constata că aproape toate tehnologiile, produsele şi realizările care au generat succesul 

economic şi/sau au adus îmbunătăţiri concrete ale calităţii vieţii au ca bază de pornire 

cercetarea fundamentală. Valenţele şi implicaţiile pe termen lung ale cercetării fundamentale 

sunt însă complexe şi depăşesc de multe ori cadrul aplicativ de interes imediat sau pe termen 

scurt. 

Credem că merită deasemenea subliniat rolul-cheie pe care cercetarea fundamentală îl joacă 

în formarea cercetătorului. Prin efectuarea de cercetări situate în zona de frontieră a 

cunoaşterii, în laboratoare universitare performante, cercetătorul dobândeşte şi îşi dezvoltă 

capabilităţile specifice pe care apoi le va utiliza în cariera sa, fie că ea este orientată spre un 

anumit domeniu al cercetării fundamentale sau spre un domeniu aplicativ. Din acest punct 

de vedere şi pentru acest motiv, cercetarea fundamentală va continua să constituie o 

trăsătură definitorie a activităţilor şi sarcinilor asumate de universităţi, iar practicarea ei va 

reprezenta, împreună cu activităţile didactice, raţiunea lor de existenţă. 

Integrarea în spatiul european al învăţământului şi cercetării reclamă accelerarea procesului 

de reformă a învăţământului şi cercetării româneşti în acord cu obiectivele UE în privinţa 

criteriilor şi normelor de calitate a infrastructurii, ale transferului tehnologic şi cognitiv, 
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pentru creşterea ponderii şi vizibilităţii sistemului de cercetare – dezvoltare – inovare din 

România. 

Cercetarea ştiinţifică din învăţământul superior din România a traversat o etapă importantă, 

în care s-au validat organisme, proceduri şi mecanisme de evaluare şi de finanţare, noi 

structuri organizaţionale în universităţi sau la nivel naţional, s-au instituţionalizat criterii de 

calitate şi performanţă bazate pe principiul competiţiei. Se încheie o etapă de dezvoltare 

cantitativă în reforma cercetării ştiinţifice din învăţământul superior. 

Exigenţele integrării învăţământului şi cercetării din România în spaţiul european al 

învăţământului superior şi cercetării, trecerea la o economie bazată pe cunoaştere, inovare şi 

dezvoltare impun trecerea la o fază calitativă în procesul de reformă a învăţământului şi 

cercetării. 

Calitatea în cercetarea ştiinţifică poate fi privită ca un concept cu multiple valenţe care 

încorporează pe de o parte competenţa, originalitatea, contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii, 

iar pe de altă parte relevanţa contribuţiei la dezvoltarea societăţii. 

Combinarea datelor relevante calitative şi cantitative poate conduce la o judecată de valoare 

corespunzătoare în procesul de evaluare a rezultatelor cercetării. 

În vederea creşterii vizibilităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice din universităţi,         

promovării excelenţei şi integrării în aria europeană a educaţiei şi cercetării se impune o       

analiză de fond a calităţii cercetării ştiinţifice. 

Alocarea unor fonduri substanţiale pentru cercetarea ştiinţifică, pe baza unor indicatori 

sintetici de calitate, reprezintă un obiectiv major al reformei învăţământului superior în 

contextul integrării în UE. 

Continuarea eforturilor iniţiate prin programul susţinut de Banca Mondială şi Guvernul 

României în vederea dotării laboratoarelor de cercetare şi formării resursei umane pentru 

cercetare şi învăţământ, reprezintă o prioritate a programului strategic ce vizează calitatea 

cercetării ştiinţifice din învăţământul superior. 

Deşi a fost realizată o infuzie substanţială de capital în restructurarea cercetării ştiinţifice din 

universităţi, rezultatele obţinute sunt departe de obiective, capacitatea de autofinanţare a 

programelor iniţiate este redusă, infrastructura de cercetare este în mare parte slab 

exploatată, iar capacitatea managerială a directorilor de programe insuficient valorificată în 

atragerea de noi resurse financiare prin participarea la programe internaţionale.  
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În mod firesc se impune identificarea cauzelor care au condus la rezultate neconcludente în 

activitatea de cercetare ştiinţifică din universităţi şi corectarea acestora. 

• Subfinanţarea cercetării universitare poate reprezenta una dintre cauze care în mod 

explicit poate fi enunţată, deşi în perioada 1997 – 2004 au fost alocate peste 50 

milioane dolari numai pentru restructurarea cercetării ştiinţifice în universităţi. 

Un element esenţial pentru obţinerea unor rezultate semnificative în cercetarea 

ştiinţifică şi învăţământ îl constituie existenţa tinerilor asistenţi, preparatori şi 

doctoranzi cu frecvenţă. Atractivitatea redusă a învăţământului şi cercetării pentru 

cei mai talentaţi absolvenţi este din ce în ce mai redusă, catedrele universitare în 

aceste condiţii sunt depopulate. Cei mai talentaţi absolvenţi părăsesc ţara în căutarea 

unor locuri de muncă mult mai bine plătite în străinatate sau pentru continuarea 

studiilor în centre care oferă condiţii mult mai bune decât în ţară.  

• Încărcarea cu norme suplimentare a cadrelor didactice în condiţiile  unui deficit real 

în procesul didactic constituie un alt element care contribuie la obţinerea unor 

rezultate slabe în cercetarea ştiinţifică universitară; 

• Tratarea cercetării ştiinţifice ca o activitate la alegere, fără stipularea în statutul 

cadrelor didactice universitare a obligativităţii, a determinat o scădere a interesului 

pentru cercetarea ştiinţifică în condiţiile în care criteriile de promovare nu sunt 

suficient de stimulative pentru o susţinută şi performantă cercetare ştiinţifică; 

• Formarea tinerilor cercetători prin programe de pregătire de masterat şi doctorat nu 

beneficiază de o legislaţie stimulativă, coerentă, care să promoveze calitatea 

lucrărilor de dizertaţie şi a tezelor de doctorat prin lucrări publicate în reviste cotate 

ISI; 

• Lipsa unor centre / institute puternice de cercetare în cadrul universităţilor cu 

personal dedicat activităţilor de cercetare şi a unei baze materiale  performante 

pentru cercetare a contribuit de asemenea la rezultatele slabe obţinute de universităţi 

în activitatea de cercetare ştiinţifică; 

• Mentalitatea învechită a multor cadre didactice în raport cu eforturile ce trebuie 

depuse pentru atragerea de resurse financiare pentru cercetare şi asigurarea unei 

calităţi înalte a rezultatelor cercetării reprezintă o altă cauză importantă a 

competitivităţii reduse a proiectelor depuse de multe cadre didactice; 

• Lipsa unor strategii privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice în universităţi şi 

alinierea acesteia la cerinţele integrării în aria europeană a cercetării, slaba 

valorificare a potenţialului uman şi a bazei materiale pentru dezvoltarea inovării 
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reprezintă de asemenea elemente care generează insuccese în competiţiile naţionale 

şi internaţionale. 

• Lipsa unui sistem riguros de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi de 

stimulare a tinerilor pentru cercetarea de excelenţă; 

• Inexistenţa unui cadru legislativ coerent pentru susţinerea unor centre performante 

de cercetare şi a unui sistem stimulativ pentru tinerii talentaţi. 

Analiza şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice reprezintă elemente esenţiale pentru 

stabilirea priorităţilor şi a direcţiilor de dezvoltarea ale universităţilor în concordanţă cu 

cerinţele privind dezvoltarea  cunoaşterii. 

 

 

Înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învătământul Superior la sfârşitul 

anului 1994, a constituit o parte esenţială a reformei învăţământului superior, elaborată de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobată de Guvernul României. 

CNCSIS are misiunea de a proiecta şi materializa strategii care să asigure un înalt nivel de 

performanţă a cercetării ştiinţifice din învăţământ şi cercetare fundamentală în domenii 

specifice în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare 

intelectuală, profesională şi socială individului şi de progres a societăţii româneşti. 
 

CNCSIS acţionează: 

- pentru promovarea calitaţii în învăţământ şi cercetare; 

- modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din universităţi; 

- alocarea eficientă şi transparentă, pe bază de competiţie, a fondurilor destinate cercetării 

ştiinţifice; 

- promovarea unui management eficace şi eficient al activităţii de cercetare; 

- întărirea dimensiunii cooperării internaţionale; 

- crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între universităţi şi alte instituţii, 

bazat pe transparenţă decizională; 

- evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a centrelor de cercetare. 

 

 

 

 

2. CNCSIS - 10 ani în viaţa ştiinţifică românească 
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În perioada 1996-2002, CNCSIS a fost responsabil cu implementarea componentei III 

„Învăţământul postuniversitar şi cercetare” a proiectului de Reformă a Învăţământului 

Superior şi a Cercetării Ştiinţifice din universităţi, RO-4096, cofinanţat de Guvernul 

României şi Banca Mondială. Acest proiect a însemnat un influx major de capital în 

beneficiul învăţământului superior românesc. 
 

Din anul 1995, CNCSIS organizează şi derulează anual competiţia pentru programul de 

granturi pentru cercetare finanţate din bugetul de stat. Programele derulate de CNCSIS: 

- granturi multianuale de cercetare ştiinţifică,  tip A – 1995 – prezent; 

- granturi multianuale pentru tineri cercetători , tip AT – 2000 - prezent; 

- programe individuale de cercetare pentru tinerii doctoranzi, tip TD – 2002 - prezent; 

- programe de burse de cercetare ştiinţifică pentru tinerii doctoranzi, tip BD – 2003 - 

prezent; 

- granturi multianuale de cercetare ştiinţifică de tip consortiu, tip  A_consortiu – 2005; 

- programe de echipamente pentru laborator - tip E, program care nu a avut rezultatele 

dorite şi începand cu anul 2004, nu a mai fost scos la competiţie. 

 

În perioada 1995-2005 au fost evaluate peste 21.000 propuneri de proiecte. 

 

 
NUMĂR TOTAL PROIECTE DEPUSE  ÎN PERIOADA 

1995 - 2005 

17575 

2293 

1340

A  (1995-2005) AT (2000-2005) TD (2002-2005) 
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STATISTICA NUMĂRULUI PROIECTELOR DE TIP A_PRIMITE 
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STATISTICA NUMĂRULUI PROIECTELOR DE TIP TD_PRIMITE
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RATA DE SUCCES_TD
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Sumele acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea granturilor de cercetare au avut  

următoarea evoluţie:    
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CNCSIS gestionează anual aproximativ 8% din bugetul naţional pentru cercetarea ştiinţifică. 
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Începând cu anul 2000, CNCSIS acordă anual, la nivelul fiecărei comisii de specialitate, 

câte un premiu „OPERA OMNIA” care onorează personalităţi remarcabile din cercetarea 

ştiinţifică universitară şi câte un premiu „IN HOC SIGNO VINCES” pentru recompensarea 

performanţelor deosebite ale tinerilor cercetători. Aceste distincţii nu se acordă membrilor 

CNCSIS. 
 

În anul 2001, a fost lansat procesul de identificare, evaluare şi recunoaştere a centrelor de 

cercetare, cu scopul de a crea reţele prin coagularea excelenţei din cercetarea ştiinţifică 

românească pentru creşterea competitivitaţii ei pe plan european şi mondial. În perioada 

2001-2005 au fost acreditate 41 centre de cercetare ca centre de excelenţă. 
 

Din anul 2000 funcţionează ca departament al CNCSIS, Centrul Naţional pentru Politica 

Ştiinţei şi Scientometrie (CENAPOSS). CENAPOSS îşi propune să reunească 

preocupările tuturor structurilor interesate în promovarea ştiinţei româneşti şi creşterea 

vizibilităţii acesteia pe plan internaţional. Activităţile desfăşurate în cadrul structurii 

urmăresc atât informarea comunităţii ştiinţifice româneşti asupra celor mai noi şi mai 

valoroase publicaţii din întreaga lume, cât şi creşterea vizibilitatii ştiinţei româneşti pe plan 

internaţional. Un segment important al activităţii centrului îl reprezintă realizarea de studii, 

analize, rapoarte privind activitatea de cercetare, cu accent pe cercetarea ştiinţifică din 

învăţământul superior. 
 

Relaţii internaţionale 

CNCSIS este membru al Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă (European Science Foundation – 

ESF), for reprezentativ la nivel european pentru finanţarea cercetării fundamentale, din anul 

2003. Calitatea CNCSIS de membru instituţional al ESF permite cercetătorilor din România 

să participe la programele dezvoltate de ESF. România are 5 reprezentanţi în comisiile de 

specialitate ale ESF. În perioada 2003-2004, reprezentanţii României au participat la 

majoritatea întâlnirilor de lucru (70%) organizate de Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă. 

Legăturile stabilite în cadrul ESF au dus la crearea de noi programe bilaterale de cercetare. 

În anul 2004 s-a încheiat primul program pilot pentru un număr de 15 burse  postdoctorale, 

oferite de Consiliul Olandez de Cercetare - NWO. Scopul acestui program a fost stimularea 

tineriilor cercetători din România să-şi efectueze stagiile postdoctorale în ţară şi să-i implice 

în circuitul ştiinţific internaţional. 

În acelaşi cadru, CNCSIS are legături şi doreşte încheierea de noi programe bilaterale cu 

Consiliile de cercetare din Anglia, Franţa, Germania, Olanda, Spania şi, în mod deosebit, cu 
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National Science Foundation din Statele Unite ale Americii, sperând astfel să contribuie la 

dezvoltarea cadrului de colaborare dintre cercetătorii din România şi cei din Europa şi SUA.  

Deasemenea, din anul 2001 Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi 

a Cercetării Ştiinţifice Universitare - UEFISCSU, agenţie care asigură derularea activităţii 

executive a CNCSIS, este membră a European Association of Research Management and 

Administration – EARMA. EARMA este liderul european al managerilor şi 

administratorilor de cercetare care are ca scop asigurarea calităţii managementului şi 

administrării cercetării şi a dezvolta standarde profesionale de performanţă ale celor care 

lucrează în domeniu. 

Noua calitate de membru a permis: 

- crearea Asociaţiei Române a Managerilor şi Administratorilor de cercetare - RARMA, 

cu scopul de a dezvolta calitatea şi competitivitatea cercetării şi tehnologiei din România 

în contextul european şi global; 

- organizarea, la Bucureşti, în 2004, a celei de a 10-a Conferinţe Anuale EARMA; 

- organizarea de seminarii susţinute de cei mai buni experţi europeni în domeniu pentru a 

oferi cercetătorilor din România suportul de cunoştinţe necesar pentru a scrie aplicaţii de 

succes în programele cadru de cercetare. 

În acelaşi context, începând cu anul 2003 UEFISCSU este membru al European Association 

of Research and Technology Organisation (EARTO). EARTO este organizaţia Europeană a 

instituţiilor specializate în cercetare şi tehnologie. Membrii săi aduc contribuţii majore la 

ridicarea performanţelor economiei europene, sprijinând produsele şi procesele inovative în 

domeniile industriei şi ale serviciilor, crescând astfel competitivitatea internaţională a 

firmelor europene. 
 

Cele şase ediţii ale Conferinţei Naţionale a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 

au permis organizarea unor dezbateri consistente asupra problemelor cercetării ştiinţifice din 

universităţi şi adoptarea unor rezoluţii care au vizat îmbunătăţirea cadrului organizaţional şi 

operaţional al cercetării ştiinţifice. 

În acest an de bilanţ, CNCSIS a decis ca în cadrul conferinţei să se prezinte sintetic 

rezultatele obţinute de universităţi în activitatea ştiinţifică şi să se organizeze pentru prima 

dată împreună cu reprezentanţi din Comisia Europeană, dezbateri ce vizează problemele 

majore ale cercetării ştiinţifice din învăţământul superior. 

Lansarea „Cărţii Albe a Cercetării Ştiinţifice din Universităţile Româneşti” constitue primul 

pas al campaniei de promovare a sistemului de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică 

din România ( Romanian Higher Education and Research System). Campania de promovare 
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ce se desfaşoară sub deviza „Romania - Partnership for Excellence-IMAGro” are scopul de 

a creşte vizibilitatea ştiinţei româneşti la nivel internaţional şi de a crea parteneriate 

strategice între instituţiile româneşti de profil şi cele din străinătate. 

Invitaţiei lansate de CNCSIS i-au răspuns un număr de 71 universităţi din totalul de 75  

universităţi acreditate din România. 

Conform datelor prezentate de universităţi resursa umană este structurată astfel : 31043 

cadre didactice (6174 profesori, 5127 conferenţiari, 8483 lectori/şefi lucrări, 3296 

preparatori), 434 cercetători, 4230 doctoranzi cu frecvenţă şi 33494 doctoranzi fără 

frecvenţă. 

Activitatea de cercetare, din punct de vedere al producţiei ştiinţifice, în ultimii 5 ani, poate fi 

sintetizată astfel: 

- 7146 lucrări publicate în reviste cotate ISI; 

- 67384 lucrări publicate în reviste din fluxul principal de publicaţii; 

- 57820 lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale cu recenzori; 

- 3525 cărţi ştiinţifice publicate în edituri din străinătate; 

- 995 produse realizate/omologate/valorificate. 

Prezentarea sintetică a rezultatelor cercetării ştiinţifice din universităţi reprezintă un bun 

prilej de a face un bilanţ la 10 ani de existenţă a CNCSIS dar în acelasi timp şi un moment 

de analiză riguroasă a modului cum universităţile răspund exigenţelor integrarii 

învăţământului şi cercetării din România în spaţiul european al educaţiei şi cercetării. 

 

Anul 2004, a fost anul în care CNCSIS, din dorinţa de a optimiza procesul de finanţare a 

granturilor de cercetare a organizat atât competiţia de granturi 2004, cât şi competiţia de 

granturi 2005. Astfel, rezultatele finale pentru competiţia 2005 au fost făcute publice la 

sfârşitul lunii ianuarie, contractarea granturilor declarate câştigătoare în această competiţie 

finalizându-se în luna martie. 

Pentru competiţia 2004, au fost lansate programele multianuale tip A, programele 

multianuale pentru tineri tip AT, programe anuale de tineri doctoranzi tip TD, programe 

anuale pentru proiecte de echipamente pentru laborator tip E. 

Suma totală alocată de la buget pentru granturi (noi şi în continuare) a fost de 200 mld.lei. 

În această competiţie au fost depuse un număr de 2411 propuneri noi de proiecte din care: 

 

3. Activităţi şi rezultate 2004/2005 
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- 1521 propuneri de proiecte tip A 

 

     

TIP A
NUMAR PROIECTE PRIMITE 

215
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

617
STIINTE INGINERESTI

259
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

115
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

193
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

97
STIINTE MEDICALE

25 
ARTE SI ARHITECTURA

 
 

      

TIP A
% proiecte finantate din proiecte depuse 43%

MATEMATICA SI 
STIINTELE NATURII

34.52%
STIINTE INGINERESTI

29.34%
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

43.48%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

42%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

26%
STIINTE MEDICALE

52%
ARTE SI ARHITECTURA

 
 

TIP A
Valoare aprobata (Mii lei) 

10,375,300
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

32,092,670
STIINTE INGINERESTI

9,188,876
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

8,502,740
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

5,057,750
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

5,647,525
STIINTE MEDICALE

1,348,453
ARTE SI ARHITECTURA
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TIP A
% valoare aprobată din valoare solicitată 

pentru proiectele finantate  

72.39%
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

77.94%
STIINTE INGINERESTI

59.88%
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

84.98%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

56%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

78%
STIINTE MEDICALE

12.04%
ARTE SI ARHITECTURA

 
 

 

 

-  196 propuneri de proiecte tip AT 

 

TIP AT
NUMAR PROIECTE PRIMITE 

45
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

70
STIINTE INGINERESTI

34
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

13
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

29
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA 5

STIINTE MEDICALE

 
 

TIP AT
% proiecte finantate din proiecte depuse

71%
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

48.57%
STIINTE INGINERESTI

44.12%
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

46.15%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

69%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

60%
STIINTE MEDICALE
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TIP AT
Valoare aprobata (Mii lei) 

700,000
STIINTE MEDICALE

963,060
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

525,000
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

1,187,420
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

2,922,723
STIINTE INGINERESTI

1,976,672
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

 
 

           

TIP AT
% valoare aprobată din valoare solicitată 

pentru proiectele finantate      
92%

STIINTE MEDICALE

53%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

51.97%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

70.57%
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

72.89%
STIINTE INGINERESTI

53.27%
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

 
 

- 479 propuneri de proiecte tip TD 

 

TIP TD
NUMAR PROIECTE PRIMITE 

68
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

183
STIINTE INGINERESTI

51
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

49
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

96
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

14
STIINTE MEDICALE 18

ARTE SI ARHITECTURA
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TIP TD
% proiecte finantate din proiecte depuse

35%
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

40.44%
STIINTE INGINERESTI

23.53%
STIINTE SOCIOUMANE SI 

ECONOMICE

38.78%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

41%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA VETERINARA

29%
STIINTE MEDICALE

50%
ARTE SI ARHITECTURA

 
 

TIP TD
Valoare aprobata (Mii lei) 

327,000
ARTE SI ARHITECTURA

258,000
STIINTE MEDICALE

1,404,628
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

808,878
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

621,925
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

4,426,166
STIINTE INGINERESTI

1,299,600
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

 
 

TIP TD
% valoare aprobată din valoare solicitată

pentru proiectele finantate    
34.66%

ARTE SI ARHITECTURA

60%
STIINTE MEDICALE

73%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA VETERINARA

55.67%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

84.57%
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

94.08%
STIINTE INGINERESTI

55.06%
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII
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- 215 propuneri de proiecte tip E 

 

 

TIP E
NUMAR PROIECTE PRIMITE 

26
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

97
STIINTE INGINERESTI

20
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

19
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

34
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

13
STIINTE MEDICALE 6

ARTE SI ARHITECTURA

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

TIP E
Valoare aprobata (Mii lei) 

1,000,000
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

5,530,000
STIINTE INGINERESTI

1,120,000
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

1,470,478
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

2,300,000
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

800,000
STIINTE MEDICALE

400,000
ARTE SI ARHITECTURA

 
 

TIP E
% proiecte finantate din proiecte depuse 8%

MATEMATICA S I S TIINTELE 
NATURII

8.25%
S TIINTE INGINERES TI

25%
S TIINTE S OCIOUMANE S I 

ECONOMICE

26.32%
S TIINTELE VIETII S I ALE 

P AMANTULUI

21%
S TIINTE AGRICOLE S I 

MEDICINA VETERINARA

8%
S TIINTE MEDICALE

16.67%
ARTE S I ARHITECTURA
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TIP E
% valoare aprobată din valoare solicitată

pentru proiectele finantate      

65.68%
MATEMATICA SI 

STIINTELE NATURII

89.80%
STIINTE INGINERESTI

39.66%
STIINTE SOCIOUMANE 

SI ECONOMICE

58.82%
STIINTELE VIETII SI ALE 

PAMANTULUI

34%
STIINTE AGRICOLE SI 

MEDICINA 
VETERINARA

100%
STIINTE MEDICALE

13.76%
ARTE SI ARHITECTURA

 
 

Comisia de matematică şi stiinţele naturii (Comisia 1) acoperă prin programele derulate 

domenii de mare deschidere în sfera cunoaşterii, cum sunt: matematică, fizică, informatică şi 

chimie. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 354 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 151 proiecte, reprezentând o rată de succes de 42.66 %. A fost continuată şi 

finanţarea pentru un număr de 136 de granturi multianuale, suma alocată a acoperit în 

proporţie de 81.64 % valoarea solicitată. 

 

Comisia de ştiinţe inginereşti (Comisia 2)  Marea diversitate a specializărilor şi numărul 

mare de specialişti existenţi în universităţile tehnice au determinat ca, an de an, numărul 

propunerilor de proiecte din domeniile ştiinţelor inginereşti să reprezinte mai mult de 40% 

din totalul propunerilor de proiecte depuse. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 967 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 329 proiecte, reprezentând o rată de succes de 34 %. A fost continuată şi finanţarea 

pentru un număr de 262 de granturi multianuale, suma alocată pentru aceste proiecte a 

acoperit în proporţie de 89.87 % valoarea solicitată. 

 

Comisia de ştiinţe socio-umane şi economice (Comisia 3) primeşte, analizează şi propune 

spre finanţare proiecte de cercetare provenite din mai multe domenii de dezvoltare a 

cunoaşterii cum ar fi: ştiinţe sociale, politice şi educaţionale, ştiinţe economice, istorie, litere, 

educaţie fizică şi sport, apărare naţională. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 364 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 108 proiecte, reprezentând o rată de succes de 29.67 %. A fost continuată şi 
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finanţarea pentru un număr de 127 de granturi multianuale, suma alocată pentru aceste 

proiecte a acoperit în proporţie de 52.90 % valoarea solicitată. 

 

Comisia de ştiinţele vieţii şi ale pământului (Comisia 4) este organizată pe patru 

subcomisii: biologie, geologie şi geofizică, ecologie sistemică şi ştiinţa mediului. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 196 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 80 proiecte, reprezentând o rată de succes de 40.82 %. A fost continuată şi 

finanţarea pentru un număr de 178 de granturi multianuale, suma alocată pentru aceste 

proiecte a acoperit în proporţie de 56.13 % valoarea solicitată. 

 

Comisia de ştiinţe agricole şi medicină veterinară (Comisia 5) analizează şi coordonează 

evaluarea proiectelor şi rezultatelor cercetării ştiinţifice din domeniile: agricultură, 

horticultură, medicină veterinară, zootehnie, industrie alimentară şi silvicultură. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 352 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 147 proiecte, reprezentând o rată de succes de 41.76 %. A fost continuată şi 

finanţarea pentru un număr de 206 de granturi multianuale, suma alocată pentru aceste 

proiecte a acoperit în proporţie de 58.87 % valoarea solicitată. 

 

Comisia de ştiinţe medicale (Comisia 6) dezvoltă domenii diferite ale cercetării: ştiinţe 

medicale şi biologice fundamentale, medicină aplicativă, stomatologie şi farmacie. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 129 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 33 proiecte, reprezentând o rată de succes de 25.58 %. A fost continuată şi 

finanţarea pentru un număr de 26 de granturi multianuale, suma alocată pentru aceste proiecte 

a acoperit în proporţie de 60.03 % valoarea solicitată. 

 

Comisia de arte şi arhitectură (Comisia 7) a fost constituită la finele anului 2003, abordând 

următoarele domenii: teatru şi coregrafie, cinematografie şi media, muzică , arte vizuale (arte 

plastice), arhitectură şi urbanism. 

În competiţia 2004 au fost depuse un număr de 49 propuneri de proiecte din care au fost 

finanţate 23 proiecte, reprezentând o rată de succes de 46.94 %. A fost continuată şi 

finanţarea pentru un număr de 9 de granturi multianuale, suma alocată pentru aceste proiecte 

a acoperit în proporţie de 55.95 % valoarea solicitată. 
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Situaţie statistică - proiecte de cercetare_noi primite/finanţate prin grant în anul 2004 

Număr proiecte depuse Număr proiecte finanţate Rată de succes (%) 
Tip 

proiect Universităţi Academia 
Româna 

Institute 
MEC Altele Total Universităţi Academia 

Româna 
Institute 

MEC Altele Total Universităţi Academia 
Româna 

Institute 
MEC Altele 

Proiecte 
anuale noi 

tip A 
1288 70 36 127 1521 480 24 16 31 551 37.27 34.29 44.44 24.41 

Proiecte 
anuale noi 

tip AT 
175 11 2 8 196 100 8 1 1 110 61.14 72.73 50.00 12.50 

Proiecte 
anuale noi 

tip TD 
459 18 1 1 479 174 7 0 0 181 38.78 38.89 0.00 0.00 

Proiecte 
anuale noi 

tip E 
202 6 3 4 215 26 2 0 1 29 12.87 33.33 0.00 25.00 

TOTAL 2124 105 42 140 2411 791 41 17 33 871 37.24 39.05 40.48 23.57 
 

 

Situaţie statistică - proiecte de cercetare_continuari primite/finanţate prin grant în anul 2004 

Număr proiecte depuse Număr proiecte finanţate 

Tip proiect 
Universităţi Academia 

Româna 
Institute 

MEC Altele TOTAL Universităţi Academia 
Româna 

Institute 
MEC Altele TOTAL 

Proiecte anuale     
continuari  

tip A 
613 50 24 19 706 603 50 21 21 695 

Proiecte anuale     
continuar 

 tip AT 
132 29 11 5 177 129 28 9 5 171 

Proiecte anuale     
continuari  

tip TD 
85 0 0 0 85 78 0 0 0 78 

TOTAL 830 79 35 24 968 810 78 30 26 944 
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VALOARE  APROBATA (mii lei) IN ANUL 2004
 PE TIPURI DE PROGRAME

151,147,088

13,882,375

22,299,808

12,620,478

A AT E TD
 

 

Rezultatele finale ale granturilor din perioada 2001-2004 
 

Deasemenea, în anul 2004 a fost finalizat un număr de 698 proiecte de cercetare, cu durată de 

1- 3 ani, finanţate de la bugetul de stat prin programul de granturi: 386 tip A, 196 tip AT, 29 

tip E, 87 tip TD. 

Aceste proiecte de cercetare au fost finanţate, pe toata perioada implementării lor, cu suma de 

325 mld. lei. 

Resursa umană implicată în derularea şi finalizarea proiectelor a fost constituită din peste 

2000 cadre didactice şi 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  1722 doctoranzi şi 758 studenţi la master.  
 

Sinteza rezultatelor programelor dezvoltate de CNCSIS pe comisii de specialitate, 

finalizate în 2004 
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Procedura de evaluare 

Prezentarea detaliată a rezultatelor pentru fiecare grant de cercetare finalizat se află la adresa 

http://www.cncsis.ro/rezultate2005.php. 

În procesul de evaluare, CNCSIS foloseşte un produs informatic propriu, de alocare automată 

a experţilor pe proiecte, asigurându-se un grad înalt de obiectivitate al acestui proces. 

Procesul de evaluare s-a bucurat de o îmbunătăţire majoră începând cu competiţia 2005. 

Pentru această competiţie a fost lansată o nouă abordare a procesului de evaluare a 

propunerilor de proiecte cu prezentare on-line a formularelor şi fişelor de evaluare. Procedura 

propusă este apropiată procedeului de evaluare utilizat de Comisia Europeană pentru 

propunerile de proiecte din programele de cercetare cadru. Procesul de evaluare a fost realizat 

on-line în proporţie de 69.7%, un rezultat îmbucurător pentru primul an de implementare a 

acestui procedeu de evaluare.  

Baza de experţi CNCSIS este constituită din 1904 experţi din ţară şi 64 cercetători români 

care îşi desfăşoară activitatea în străinătate. 

Trecând de faza pilot, se aşteaptă ca pentru competiţia 2006 să se înregistreze în baza de date 

CNCSIS mult mai mulţi cercetători români aflaţi în străinătate. 
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Competiţia 2005 

În competiţia 2005, pe lângă programele multianuale de cercetare tradiţionale, tip A, AT, TD, 

a fost lansat şi un nou program tip consorţiu (A_consorţiu). Propunerea acestui nou tip de 

program de cercetare s-a impus ca o necesitate a dezvoltării managementului cercetării şi a 

alinierii cercetării ştiinţifice româneşti la tendinţele europene de finanţare a proiectelor de 

cercetare. Programul urmăreşte stimularea asocierii instituţiilor publice şi private sub forma 

de consorţii, care pot deveni centre reprezentative pentru un nou model de cercetare, crearea 

de echipe de cercetare interdisciplinare, capabile să identifice şi să abordeze probleme 

complexe de interes ştiinţific şi socio-uman.  

În această competiţie au fost lansate 11 teme prioritare: (i) sisteme nanostructurate naturale şi 

artificiale; (ii) interacţiuni şi structuri neconvenţionale la nivel molecular şi intermolecular; 

(iii) hidrodinamica vârtejurilor; (iv) surse alternative de energie; (v) dezvoltare socială şi 

calitatea vieţii; (vi) România şi economia globală; (vii) structura şi dinamica complexelor 

socio-ecologice; (viii) biologia dezvoltării celulelor STEM embrionare sau adulte; (ix) 

siguranţa producerii şi prelucrării alimentelor de origine vegetală şi animală; (x) 

epidemiologia genetică şi managementul bolilor neurodegenerative; (xi) reabilitarea marilor 

ansambluri de locuit din perspectiva europeană. 

Au fost depuse un număr de 119 propuneri de proiecte din care 8 proiecte au fost declarate 

câştigătoare, proiecte ce au dat suficiente garanţii pentru crearea/consolidarea unui consorţiu 

viabil. Suma maximă acordată unui proiect finanţat este de 3 mld. lei. 

Competiţia de granturi CNCSIS pentru programele de tip A, AT şi TD  în cifre arată astfel: 

 

PROIECTE TIP A 
 

Comisie Nr. proiecte 
depuse 

Nr. proiecte 
finanţate 

Rata de 
success (%) 

Punctaj minim de 
finanţare 

Matematica şi Ştiinţele 
Naturii 221 66 29.86 91.33 

Ştiinţe Inginereşti 614 209 34.04 89 
Ştiinţe Socio-Umane şi 
Economice 260 80 30.76 88 

Ştiinţele Vietii şi ale 
Pământului 121 38 31.4 91 

Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară 239 70 30 90.67 

Ştiinţe Medicale 100 21 21 94 
Arta şi Arhitectură 26 8 30.77 90 

TOTAL 1581 492 31.11  
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PROIECTE TIP AT 

Comisie Nr. proiecte 
depuse 

Nr. proiecte 
finanţate 

Rata de 
success (%) 

Punctaj minim de 
finanţare 

Matematica şi Ştiinţele 
Naturii 29 9 29.86 90.33 

Ştiinţe Inginereşti 58 23 39.66 88 
Ştiinţe Socio-Umane şi 
Economice 55 16 29.09 86 

Ştiinţele Vietii şi ale 
Pământului 21 6 28.57 92.67 

Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară 20 6 30 90 

Ştiinţe Medicale 9 3 33 85 
Arta şi Arhitectură 0 0 0 0 

TOTAL 192 63 32.8  

PROIECTE TIP TD 

Comisie Nr. proiecte 
depuse 

Nr. proiecte 
finanţate 

Rata de 
success (%) 

Punctaj minim de 
finanţare 

Matematica şi Ştiinţele 
Naturii 59 18 30.51 89.33 

Ştiinţe Inginereşti 151 48 31.79 85 

Ştiinţe Socio-Umane şi 
Economice 50 14 28 88.67 

Ştiinţele Vietii şi ale 
Pământului 50 16 32 87.67 

Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară 66 20 30 88.67 

Ştiinţe Medicale 25 6 24 84.67 

Arta şi Arhitectură 6 2 33.33 88.33 

TOTAL 407 124 30.46  
 

Analiza activităţilor desfăşurate de CNCSIS în această perioadă evidenţiază existenţa unui 

cadru instituţional pentru organizarea competiţiei de alocare a fondurilor de cercetare pe bază 

de granturi, a unor mecanisme stimulative pentru asigurarea performanţei în cercetarea 

ştiinţifică şi a unui sistem de evaluare a centrelor de cercetare din universităţi. 

Se poate aprecia că în mare parte obiectivele propuse de CNCSIS au fost atinse într-o 

proporţie mai mare sau mai mică iar contribuţia comunităţii academice la realizarea acestor 

obiective este de remarcat. 

Cu toate eforturile depuse pentru implementarea unui sistem de evaluare „ peer-review” 

eficient, nu s-a atins nivelul de performanţă cerut acestui sistem. Sunt încă mulţi evaluatori 
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restanţieri la calitate şi probitate profesională deşi pe parcursul celor 10 ani au fost excluşi din 

baza de date peste 120 experţi incompatibili cu exigenţele CNCSIS. 

Deşi au fost propuse criterii şi procedură pentru evaluarea performanţelor în cercetarea 

ştiinţifică din universităţi în vederea realizării acestora nu a existat susţinerea şi resursele 

necesare pentru finalizarea acestui demers. 

Eforturile depuse de CNCSIS pentru dezvoltarea unor centre puternice de cercetare (BCUM, 

Centre de Excelenţă) şi organizarea unei reţele naţionale de centre de cercetare nu a avut 

susţinerea firească a universităţilor a căror implicare în acest proces a fost în multe cazuri 

foarte redusă. 

Preocuparea constantă a CNCSIS de a susţine prin programe speciale tinerii cercetători 

(doctoranzi, preparatori, asistenţi) nu s-a concretizat în rezultate consistente privind producţia 

ştiinţifică şi creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice. 

La acest moment de bilanţ se poate aprecia că este necesară trecerea la o nouă etapă în 

restructurarea şi regândirea sistemului de cercetare din universităţi, Consiliului Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior revenindu-i sarcina de a crea mecanismele şi 

a gestiona un proces real de reformă în educaţie şi cercetare 

 

Cerinţele integrării în aria europeană a cercetării ştiinţifice, trecerea la o economie bazată pe 

cunoaştere şi inovare impun măsuri coerente şi consistente pentru reorganizarea cercetării 

ştiinţifice în universităţi. Restructurarea învăţământului superior şi organizarea acestuia pe 

trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat impune o regândire a sistemului de educaţie în care 

cercetarea ştiinţifică are un rol esenţial. Formarea resurselor umane înalt calificate prin 

programe de master şi doctorat reprezintă un obiectiv important al restructurării sistemului de 

învăţământ în contextul general al creşterii calităţii şi eficienţii procesului de producere, 

transmitere şi utilizare a cunoştinţelor. 

În contextul integrării în aria europeană a cercetării ştiinţifice, ţinând seama de stadiul în care 

se află cercetarea ştiinţifică în universităţi, se impune stabilirea unor direcţii de acţiune pe 

termen scurt, şi anume: 

a) identificarea colectivelor de cercetare cu reale performanţe, a şcolilor de tradiţie în 

cercetarea ştiinţifică cu reale şanse de a se integra în colective internaţionale 

interdisciplinare; 

4. Obiective - priorităţi 
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b) identificarea laboratoarelor şi a infrastructurii pentru cercetare competitivă la nivel 

internaţional; constituirea reţelelor de laboratoare de cercetare performante; 

c) stabilirea direcţiilor prioritare în cercetarea ştiinţifică fundamentală în concordanţă cu 

resursele umane existente, infrastructura pentru cercetare şi cu tendinţele de 

dezvoltare a cunoaşterii şi tehnologiei; 

d) promovarea cercetărilor transdisciplinare pe termen lung care să fundamenteze 

programele de dezvoltare durabilă şi gestionarea integrală a complexelor socio-

ecologice; 

e)  restructurarea întregului sistem de organizare a cercetării ştiinţifice şi a mecanismelor 

de alocare a resurselor financiare pentru cercetare; compatibilizarea priorităţilor cu 

priorităţile FP7 şi cu direcţiile majore de cercetare fundamentală; 

f) definirea riguroasă a statutului cadrelor didactice în raport cu rezultatele activităţilor 

de cercetare ştiinţifică şi condiţionarea promovării în funcţie de criterii de calitate a 

rezultatelor cercetării. 

g) reorganizarea sistemului de pregătire prin programe de doctorat printr-o legislaţie 

clară şi coerentă, forma fără frecvenţă în cadrul programelor de pregătire va trebui 

eliminată. Stimularea şi susţinerea universităţilor performante pentru înfiinţarea unor 

institute/centre de cercetare-inovare cu personal dedicat pentru cercetare în cadrul 

cărora doctoranzii şi cadrele didactice să poată participa la programe competitive de 

cercetare; 

h) conectarea mai puternică a universităţilor la problemele economice şi implicarea 

corpului profesoral şi a studenţilor în rezolvarea unor probleme reale de 

productivitate, calitate, de restructurare şi optimizare a producţiei. 

i) lansarea unui program pentru stimularea valorificării rezultatelor cercetării în 

parteneriat: universităţi-unităţi economice, universităţi-institute de cercetare, institute 

de cercetare-unităţi economice; crearea bazei de date cu rezultate ale cercetării 

ştiinţifice transferabile;  

j) creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti în lume prin promovarea unor 

mecanisme de valorificare a rezultatelor cercetării, prin susţinerea corespunzătoare a 

celor cu rezultate semnificative; 

k) trecerea la evaluarea de fond a rezultatelor cercetării ştiinţifice în universităţi şi 

alocarea fondurilor în funcţie de performanţe; 

l) restructurarea criteriilor de evaluare a centrelor de cercetare şi reevaluarea centrelor 

de cercetare şi a bazelor de cercetare cu utilizatori multipli. 
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Pentru creşterea eficienţei activităţilor CNCSIS şi trecerea la o nouă etapă a reformei în 

Educaţie şi Cercetare Ştiinţifică se impun următoarele: 

- restructurarea întregului sistem de organizare a cercetării ştiinţifice în universităţi în 

concordanţă cu cerinţele organizării procesului de educaţie pe trei cicluri; 

- restructurarea sistemului de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi alinierea la 

sistemele operaţionale internaţionale; 

- reorganizarea CNCSIS şi a comisiilor de specialitate, redefinirea atribuţiilor şi 

responsabilităţilor acestora. Invitarea în comisiile de specialitate a personalităţilor cu 

recunoaştere internaţională, cu disponibilitate pentru activităţi ce privesc 

managementul cercetării ştiinţifice; 

- restructurarea bazei de date cu experţi şi selectarea riguroasă a acestora, atât din 

rândul experţilor autohtoni cât şi din străinătate, apelând tot mai mult la specialişti din 

diaspora; 

- generalizarea evaluării electronice inclusiv în cadrul unor paneluri formate din experţi 

ce includ cel puţin un expert străin; 

- toate propunerile de proiecte vor fi prezentate atât în limba română cât şi în limba 

engleză; 

- reevaluarea centrelor de excelenţă şi a bazelor de cercetare cu utilizatori multipli pe 

baza unor criterii de performanţă cu recunoaştere internaţională şi susţinerea înfiinţării 

în cadrul universităţilor a unor unităţi (centre, institute) puternice de cercetare 

ştiinţifică cu personal dedicat pentru cercetare şi baza materială competitivă; 

- organizarea şi coordonarea programului de excelenţă ce vizează formarea resurselor 

umane pentru cercetare şi educaţie, programe postdoctorale, programe “brain-gain” şi 

programe pentru formarea managerilor pentru cercetarea ştiinţifică; 

 

Desigur, au fost selectate doar câteva dintre acţiunile imediate asumate pentru perioada 

următoare alături de principalele obiective pe care le are CNCSIS în vederea restructurării 

cercetării ştiinţifice în universităţi. 

Sperăm să avem suportul comunităţii academice şi susţinerea morală şi financiară a MEdC 

pentru a trece la o nouă etapă în restructurarea cercetării ştiinţifice din universităţi. 

 


