
Răspunsul membrilor demisionari ai Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 

cu privire la afirmaţiile recente ale domnului Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru cercetare 

În ultimele zile, domnul ministru Costoiu a făcut o serie de declaraţii publice referitoare la implicarea 

unor foşti membri ai Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) în contracte de cercetare.  

Întrucât declaraţiile domniei sale conțin mai multe afirmații false, în spiritul unei transparențe totale și 

pentru o corectă informare a comunităţii ştiinţifice, precizăm: 

1. Participarea membrilor CNCS la toate competițiile organizate până în prezent s-a făcut cu 

respectarea strictă a tuturor regulilor privind conflictele de interese, stipulate în regulamentul 

de organizare și funcționare a consiliului (vezi O.M.Ed.C.T.S 3794, 3795 și 6422 / 2011). Astfel, 

membrii CNCS care au participat la o competiție nu au fost implicați în votarea pachetului de 

informații, nu au participat la derularea procesului de evaluare, nu au supravegheat, nu au 

controlat și nici nu au influențat în vreun fel selecţia evaluatorilor sau alocarea proiectelor către 

evaluatori în cadrul competiției respective. 

2. Nici unul dintre cei 17 membri demisionari ai CNCS nu este director al unui proiect de cercetare 

din care face parte o singură persoană, așa cum a afirmat domnul ministru Costoiu. 

Dimensiunea medie a echipelor de cercetare conduse de către foștii membri ai CNCS este de 6 

persoane, dintre care larga majoritate sunt doctoranzi, masteranzi și post-doctoranzi. 

3. Doar 4 din cei 17 membri demisionari ai CNCS au semnat contracte de finanțare pentru 

proiectele pe care le-au câștigat în 2011, fiind membri CNCS. Un al cincilea a câștigat un proiect 

IDEI-PCE, dar fără a fi membru CNCS la momentul atribuirii grantului. În aceeași competiție, alți 

doi membri ai Consiliului demisionar au depus proiecte care nu au obținut finanțare. 

4. Cele 5 proiecte câștigate până la acest moment de către membrii demisionari ai CNCS 

reprezintă circa 1% din proiectele finanțate, raportat la totalul proiectelor finanțate în 

competițiile coordonate științific de către CNCS. Acesta este semnificativ mai mic decât cel 

admis la agenţii de finanţare din Europa de Vest.  

5. În cadrul competiției IDEI-PCE 2012, 5 dintre membri demisionari ai CNCS au participat cu 

propuneri de proiecte. Dintre aceștia, doar 3 au obținut poziții cu potențial de finanțare.  

6. În total, în competițiile organizate de CNCS în ultimii ani, din cele 11 aplicații depuse de membrii 

demisionari ai CNCS pe durata mandatului, 7 au obținut finanțare, sau sunt potențial 

finanțabile. În consecință, una din trei aplicații ale membrilor CNCS nu a fost finanțată. 

Mai multe detalii privind procesul de evaluare, precum și confirmarea informațiilor prezentate în acest 

comunicat, pot fi obținute de la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cecrcetării Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI, http://uefiscdi.gov.ro), care a supervizat din punct de vedere 

tehnic evaluarea proiectelor. 

Sperăm că prin aceste clarificări atenția opiniei publice va putea fi din nou orientată asupra problemei 

reale cu care ne confruntăm: bulversarea sistemului de cercetare românesc prin impredictibilitate și 

sub-finanțare. 

http://uefiscdi.gov.ro/

