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REZOLUTIE 

CNCSIS 9 

A 9-a Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior a subliniat ideea 

ca educatia-cercetarea-inovarea  reprezinta  factori  determinanti pentru asigurarea 

competitivitatii si cooperarii in procesul  global de dezvoltarea socio-economică. In societatea 

bazata pe cunoastere universitatilor le revine rolul de a asigura formarea fortei de munca 

capabila sa realizeze inovarea, cresterea productivitati si imbunatatirea calitatii vietii. 

Orientarea sistemului  educativ spre formarea competentelor si abilitatilor de a cumula si 

valorifica cunostinte, pentru a rezolva problemele cu care se confrunta economia si societatea, 

pentru a dezvolta capacitatea de inovare si creatie reprezinta o necesitate in contextul 

globalizarii educatiei si cercetarii. Conferinta a subliniat necesitatea reorganizarii cercetarii 

stiintifice din universitati, pentru a contribui la productia de cunostinte, la valorificarea 

acestora in procesul de inovare si transfer a rezultatelor. 

Conferinta a subliniat necesitatea trecerii la o noua etapa calitativa a procesului de educatie si 

cercetare, in masura sa asigure compatibilizarea si integrarea in sistemul de valori ale 

educatiei si cercetarii internationale. 

Integrarea in Aria Europeana a cercetarii presupune : 

- Reforma reala a invatamantului superior, restructurarea acestuia pe principii de 

excelenta 

- Asigurarea unui climat competitiv real la nivelul intregului sistem de invatamant 

superior 

- Atragerea in sistem a celor mai talentati tineri 

- Implementarea unor mecanisme de promovare si sustinere a excelentei 

- Finantarea adecvata bazata pe indicatori de calitate 
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- Adoptarea criteriilor Uniunii Europene de evaluare a performantelor si calitatii 

invatamantului superior si a cercetarii stiintifice din universitati 

- Sustinerea unor programe de cercetare de frontiera inter si transdisciplinara 

- Orientarea programelor de master si doctorat predominant spre cercetare 

- Identificarea si sustinerea realelor scoli de excelenta create in jurul personalitatilor 

- Clasificarea si ierarhizarea universitatilor in functie  de nivelul in care realizeaza  

educatia, cercetarea si inovarea prin transferul de cunostinte 

- Promovarea unui nou cadru legislativ, financiar si fiscal, stimulativ si flexibil pentru a 

facilita competitivitatea universitatilor romanesti 

- Crearea la nivelul universitatilor si a unitatilor social economice a unor centre 

specializate pentru managementul, transferul si diseminarea cunostintelor, 

valorificarea creatiei si inovarii 

- Finalizarea programului de informatizare a intregului sistem de cercetare – dezvoltare 

– inovare prin crearea portalului cunoasterii in Romania. 

Trebuie redimensionate cele trei componente majore ale sistemului, resurse umane, resurse 

financiare si materiale, managementul pentru a raspunde cerintelor de performanta si 

excelenta intr-o economie bazata pe cunoastere. 

In acest sens se impun: 

- Definirea misiunii si a obiectivelor strategice a universitatilor si clasificarea acestora 

in functie de ponderea, respectiv calitatea activitatilor educatie si cercetare, servicii 

pentru comunitate 

- Restructurarea sistemului de reorganizare si managementul cercetării stiintifice cu 

orientare spre grupurile performante în jurul personalitatilor 

- Evaluarea capacitatii universitatilor de a organiza educatie si cercetare in ciclurile 

superioare master, doctorat, postdoctorat 
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- Modificarea legislatiei de natura sa reduca birocratia si sa stimuleze cheltuirea 

eficienta a fondurilor de cercetare, de exemplu trecerea de la sistemul de decontare a 

cercetarii la sistemul de finantare a cercetarii, reportarea sumelor necheltuite pe anul 

urmator al grantului etc. 

In contextul noii strategii de cercetare dezvoltare si inovare si a implementarii Planului 

National CDI se impune concentrarea cercetarii stiintifice pe programe si proiecte compatibile 

cu sistemul european, sa asigure integrarea Ariei Romanesti a cercetarii in Aria Europeana a 

Cercetarii. 

Consiliului National al Cercetari Stiintifice din Invatamantul Superior ii revin atributii 

suplimentare in contextul implementarii Planului National II. 

In acest context se impun masuri de restructurare si reorganizare a CNCSIS in acord cu noile 

misiuni: 

- Restructurarea comisiilor de lucru si definirea competentelor acestora in concordanta 

cu noile programe şi proiecte prevazute in PNCDI II 

- Redefinirea domeniilor de specialitate in concordanta cu practica europeana si 

reorganizarea corespunzatoare a Comisiilor de specialitate a CNCSIS 

- Adoptarea criteriilor si procedurilor de evaluare consacrate pe plan international 

- Generalizarea procedurii de evaluare peer-review on-line si in paneluri de experti 

pentru toate categoriile de programe si pentru toate domeniile de specialitate 

- Selectarea expertilor evaluatori pentru o perioada de trei ani, folosind criterii de 

vizibilitate si moralitate, extinderea bazei de date cu experti din Europa si SUA 

- Evaluarea rezultatelor granturilor finantate de CNCSIS in principal cu evaluatori 

straini. La raportarea rezultatelor se vor transmite lucrarile publicate sau lucrarile cu 

recomandarile facute de referentii jurnalelor internationale 
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- Cresterea vizibilitatii stiintei romanesti prin sustinerea revistelor cu factor de impact 

ridicat incluse in sisteme de indexare cu recunoastere internationala 

- Sustinerea unor programe specifice dezvoltarii infrastructurii pentru cercetare in 

universitatile care dezvolta programe de master si doctorat competitive pe plan 

international 

- Organizarea si coordonarea procesului de evaluare a cercetarii stiintifice din 

universitati 

- Sustinerea unor programe inter si transdisciplinara in cadrul unor retele nationale si 

internationale 

- Sustinerea unui program de reorganizare a activitatii de cercetare din universitati, 

crearea unor institute puternice de cercetare stiintifica si transfer tehnologic. 

A 9-a Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior recomanda 

Ministerului Educatiei , Cercetarii si Tineretului sa sustina prin politicile educationale, prin 

politica de finantare si prin masuri legislative trecerea la o nouă etapa, calitativa in sistemul de 

educatie si cercetare, capabila sa asigure competitivitatea educatiei si cercetarii romanesti in 

noul context al apartententei la Uniunea Europeana. 

 

 


