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COMUNICAT DE PRESĂ 

A-8-a Conferinţa Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 
CNCSIS8  

11 – 13 Mai 2006, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 
 
         

Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior – CNCSIS - organizează cea de a opta Conferinţă Naţională a Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (CNCSIS 8), în perioada 11-13 mai 2006, la Universitatea „Al. Ioan Cuza” 
din Iaşi. Vă invităm la lucrările conferinţei cât şi la conferinţa de presă,  care va avea loc în data de 
12 mai 2006, ora 19:30, Sala Senatului. 
 
La Conferinţă participă Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru cercetarea Ştiinţifică, Preşedintele 
Academiei Române, reprezentanţi ai universităţilor din ţară, ai institutelor de cercetare din structura 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Academiei Române. 
Evenimentul se bucură de prezenţa oaspeţilor de seamă, Ambasadorul Israelului la Bucureşti, 
Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Ambasadorul Franţei la Bucureşti şi a reprezentanţilor National 
Science Foundation (NSF), SUA şi  Israel Institute of Technology. 
 
Ca în fiecare an, Conferinţa îşi propune să analizeze rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din 
învăţământul superior, să promoveze la nivel naţional şi internaţional ştiinţa românească şi să 
stimuleze colaborările dintre cercetătorii din universităţi, institute de cercetare şi beneficiari din 
mediul privat. Vor fi decernate premiile CNCSIS pentru anul 2006 şi vor fi anunţate rezultatele 
procesului de evaluare la zi a revistelor ştiinţifice româneşti.  
 
O premieră deosebită  în cadrul CNCSIS8 va fi „Târgul de Carte Ştiinţifică”, organizat în sala „Paşilor 
Pierduţi”, pe toată durata evenimentului. 
Cu acest prilej va fi lansată cartea „Universităţile din România - Laboratoare de cercetare”, care 
prezintă cele mai performante laboratoare de cercetare şi echipamente de specialitate existente în 
universităţi  în vederea identificării şi valorificării infrastructurii pentru cercetare. 
 
O sesiune specială în cadrul evenimentului este dedicată unei dezbateri privind proiectul „Strategia 
Naţională în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru perioada 2007-2013”. 
 
 
 
Pentru participare şi detalii suplimentare contactaţi: 
Secretariatul CNCSIS8 - Cati Motoi 
Tel: 0723 55 11 48 
E-mail: cati.motoi@uefiscsu.ro 
Web: www.cncsis.ro 
 
 
       


