
Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie,  

Stimate Domnule Ministru Mihnea Costoiu,  

 

 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice urmărește stimularea excelenţei în cercetarea 

ştiinţifică din România, recomandând programe și mecanisme de susținere a activităţilor de 

cercetare la cel mai înalt nivel, comparabil cu practicile şi exigenţele din statele avansate din punct 

de vedere ştiinţific. Pornind de la principiile statuate prin Pactul Naţional pentru Educaţie, 

considerăm că dezvoltarea durabilă a României, echilibrul social şi bunăstarea depind pe termen 

lung de efectele politicilor cercetării asupra comunităţii academice şi asupra întregii societăţi. 

 Comunitatea științifică românească este puternic afectată de întârzierea reluării finanţării 

proiectelor contractate deja şi a contractării proiectelor din competiţiile desfăşurate în 2012. Până 

în prezent, nu au fost anunțate proiectele finanțate în competițiile IDEI și RESURSE UMANE 

2012, deși procesul de evaluare a fost complet finalizat încă de la sfârșitul lunii noiembrie 2012. În 

plus, nu există nici un fel de informații despre finanțarea pe anul 2013 a proiectelor de cercetare 

multianuale, începute în anul 2011. De asemenea, nu a fost deschisă încă finanţarea pentru 

workshop-urile exploratorii (WE) şi şcolile de studii avansate (SSA) pentru care au fost finalizate 

evaluările, chiar dacă unele dintre aceste evenimente au avut ca dată de desfăşurare lunile 

ianuarie-martie 2013.  

 Problemele menționate plasează cercetarea fundamentală din România într-un blocaj major, 

cu un impact devastator asupra activităţii ştiinţifice în cadrul proiectelor, cu efecte nefaste pe 

termen lung asupra cercetătorilor implicați. Unii dintre aceştia, cercetători de origine română 

reveniţi în ţară prin proiectele din cadrul programelor IDEI şi RESURSE UMANE, au 

rămas în acest moment fără nici o sursă de venit. De asemenea, întârzierea deschiderii finanţării 

poate conduce la imposibilitatea unor instituţii de a-şi onora obligaţiile fiscale. În plus, situația de 

față amplifică percepția de arbitrar și lipsă de transparență în susținerea cercetării de către statul 

român, cu impact negativ major asupra imaginii mediului academic românesc în străinătate. 

 Din aceste motive, vă rugăm să ne comunicaţi modul și calendarul în care previzionați să 

eliminaţi acest blocaj al finanțării cercetării fundamentale. De asemenea, în calitatea noastră de 

organism consultativ al Ministerului, vă rugăm, să ne informați asupra strategiei pe care doriți să o 

implementăm în cadrul CNCS pentru a sprijini cercetarea fundamentală românească prin politici și 

programe elaborate și aplicate în mod transparent și previzibil.  



 Vă mulţumim pentru amabilitatea cu care veţi trata problemele semnalate şi folosim acest 

prilej pentru a evidenţia încă o dată deschiderea noastră spre dialog. 

 

Cu consideraţie,     

 

CNCS 

Martie 2013 


