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Stimați Colegi, 
 

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice vă adresează cele mai calde şi mai sincere felicitări pentru 

aplicaţiile dumneavoastră declarate finanţabile în actuala competiţie. Procesul de evaluare la care 

proiectele dumneavoastră au fost supuse a avut ca intenţii principale selectarea celor mai competitivi 

cercetători din diferitele domenii de cercetare, precum şi a celor mai vizibili şi mai apreciaţi în planul 

comunităţii ştiinţifice internaţionale. Dorim, prin această selecţie, să direcţionăm cercetarea 

românească avansată spre racordarea ei la temele actuale de cercetare în plan internaţional, spre 

încurajarea ei în direcţia constituirii sale ca parte activă în cercetările de vârf la nivel mondial, dar şi 

spre o eficienţă, transparentizare şi comunicare a dumneavoastră cu comunitatea românească a tuturor 

cercetătorilor. Această comunitate largă formează un mediu a cărui potenţare şi profesionalizare este un 

obiectiv la fel de important ca şi finanţarea proiectelor de cercetare individuală. Temele dumneavoastră 

de cercetare, reunite, constituie un pas important al cercetării româneşti în direcţiile amintite: din acest 

motiv, pentru derularea performantă a proiectelor dumneavoastră, însoţim aceste felicitări cu următorul 

set de recomandări: 

- Principiul excelenţei: consideraţi drept o prioritate a vizibilităţii cercetării dumneavoastră efortul de 

a publica rezultatele cercetărilor în cele mai prestigioase reviste ale domeniului aplicaţiei. Dorim ca 

accentul să fie pus pe impactul şi vizibilitatea internaţională a publicaţiilor şi nu pe cantitatea 

acestora. Suma unor publicaţii cotate mediu pe piaţa internaţională nu satisface un principiu al 

excelenţei rezultatelor tot aşa cum îl satisface un număr mai mic de publicaţii în reviste de impact şi 

cotare maximă. 

- Principiul diseminării: asociaţi cercetarea dumneavoastră cu o permanentă diseminare a ei, cu 

scopul creării unor centre de cercetare solide, cu strategie de dezvoltare durabilă, care să fie 

capabile să susţină, prin tinerii antrenaţi în cercetare, linii de cercetare avansată. 

- Principiul integrării: în cazul special al proiectelor al căror propunător nu face încă parte din 

structurile de cercetare din România, consideraţi integrarea dumneavoastră completă în aceste 

structuri drept una dintre obligaţiile care decurg în urma contractării: prezenţa dumneavoastră cu 

normă întreagă în centrele de cercetare care vă găzduiesc aplicaţia înseamnă, în spiritul unei 

dezvoltări durabile, integrarea dumneavoastră în aceste centre şi crearea unor medii de cercetare 

care merită să se bucure de această prezenţă efectivă; respectarea acestei obligaţii contractuale va fi 

riguros verificată iar eventualele abateri vor fi sancţionate prin sistarea finanţării.  
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