
REZOLUȚIA 

CONFERINȚEI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN ACADEMIA ROMÂNĂ 

(CCSAR) 

 

Conferința organizată sub egida Biroului Prezidiului Academiei Române a reunit peste 200 

cercetători din cele 75 institute și centre de cercetare științifică din cadrul Academiei și Membri 

ai Academiei Române. 

In cadrul conferinței au fost prezentate atât rezultatele științifice semnificative obținute în 

anul 2018 cât și unele aspecte ale evoluției institutelor și centrelor de cercetare științifică din 

cadrul Academiei Române. 

Au fost evidențiate rezultatele excelente obținute în cercetarea științifică fundamentală care 

situează Academia Română pe primele locuri în ierarhia institutelor pe domenii ca: matematică, 

biologie, chimie, informatică, biochimie, ș.a. Rezultate importante au fost prezentate de 

reprezentanții institutelor din domeniul științelor economice, sociale, psihologice și altele, 

precum și de institutele din domeniul artelor, etnografiei, istoriei și filosofiei. 

Domeniul special al culturii și artei, al creației literare și lingvistice s-a bucurat de atenția 

celor prezenți ca urmare a documentelor de mare valoare elaborate, a enciclopediilor și atlaselor, 

a dicționarelor și a lucrărilor clasicilor literaturii românești. 

Se poate aprecia că ziua de 6 mai 2019 a reprezentat o sărbătoare a Academiei Române, un 

moment de bilanț care a evidențiat rolul și locul pe care-l ocupă Academia Română în cercetarea 

științifică națională și internațională, contribuția esențială a cercetării științifice fundamentale din 

Academia Română la creșterea vizibilității României în lumea științifică. 

Această primă conferință a cercetării științifice din Academia Română a scos în evidență 

particularitățile cercetării din Academia Română, rolul unic al acesteia în a dezvolta programe de 

cercetare în domeniul: culturii, artei, istoriei, filosofiei, economiei, geografiei, științelor 

pământului, cu impact major asupra creșterii vizibilității și prestigiului României pe plan 

internațional. 

Programe interdisciplinare de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, al teoriei și 

tehnologiei informației, al comunicațiilor și neuroștiințelor vin să confirme rolul de lider al 

Academiei Române în cercetarea interdisciplinară cu impact asupra dezvoltării societății bazate 

pe cunoaștere, creație și inovare. 

In urma prezentărilor sintetice a rezultatelor cercetării științifice din Academia Română, s-

au desprins următoarele direcții de acțiune: 



• Analiza cu mai mare atenție a programelor de cercetare ale unor institute și centre și 

alinierea acestora la programele actuale de cercetare la nivel internațional; 

• Analiza programelor de cercetare din domenii ca: economie, sociologie, psihologie, 

istorie și racordarea acestora la problemele reale ale societății românești, evitându-se 

paralelismele inutile cu eficiență scăzută; 

• Evaluarea de fond a unor centre de cercetare și institute pornind de la obiective, misiune, 

performanțe și oportunitate; 

• Identificarea unor programe prioritare de cercetare științifică interdisciplinară și 

racordarea acestora la programele europene de cercetare; creșterea vizibilității cercetării 

științifice din Academia Română prin participarea efectivă la elaborarea de proiecte 

internaționale; 

• Identificarea unor măsuri pentru creșterea atractivității cercetării științifice din institute 

pentru tinerii talentați din universități, lansarea unor programe de cercetare pentru 

studenți și tineri cercetători; 

• Instituirea unor premii pentru rezultate de excelență în cercetarea științifică obținute de 

tineri cu vârsta până în 35 ani; 

• Extinderea programului de premii pentru toate domeniile științei, culturii, artei, etc., 

identificând resurse financiare inclusiv din mediul privat; 

• Identificarea programelor de colaborare internațională între Academia Română și alte 

academii și institute din țările cu care există protocoale de colaborare; 

• Intărirea rolului secțiilor de specialitate în coordonarea activităților de cercetare din 

cadrul institutelor și centrelor de cercetare subordonate; 

• Organizarea Conferinței Cercetării Științifice din Academia Română în fiecare an în luna 

mai cu prezentarea rezultatelor cercetărilor pe domenii mari ale științei, culturii și artei cu 

invitarea reprezentanților mediului socio-economic și a reprezentanților factorilor de 

decizie. 

Conferința Cercetării Științifice din Academia Română va reprezenta un model de 

dezbatere privind rezultatele și impactul acestora asupra dezvoltării cunoașterii şi evoluției 

științei, culturii și artei. 

Prin specificul și modul de organizare a cercetării științifice în Academia Română, unde 

secțiile de specialitate coordonează institutele și centrele de cercetare, se probează rolul unic al 

acestei instituții seculare în slujba națiunii române. 

 

 

 

 


