
Către  

 

Prim-Ministrul României, Sorin Grindeanu 

Ministrul Cercetării și Inovării, Șerban Constantin Valeca 

 

10 Februarie 2017 

Domnule Prim-Ministru; Domnule Ministru al Cercetării și Inovării, 

Din poziția de membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), doresc să vă transmit 

un mesaj despre modul în care a fost anulată ședința din 1 februarie 2017 a Consiliului, solicitându-vă, 

totodată, câteva precizări referitoare la adresa 12/SG 31.01.2017. 

Vă reamintesc că actualul Consiliu Național al Cercetării Științifice a fost numit prin Ordin de Ministru 

(OMENCS nr.5816/24.11.2016) pentru o perioadă de 4 ani, în urma unei consultări publice și transparente 

și în urma unui proces riguros de selecție organizat la nivel național și internațional. CNCS este un 

organism consultativ apolitic, care are „misiunea de a sprijini MENCS, precum si Autoritatea Națională 

pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), în coordonarea, finanțarea și monitorizarea și evaluarea 

activităților de cercetare științifică din România în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare (SNCDI 2014-2020)” (http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/656/CNCS.html). În 

conformitate cu articolul 7 (1) al OMENCS nr.5816/24.11.2016, „membrii CNCS sunt desemnați pe 

criterii de prestigiu profesional și moral dintre cadrele didactice universitare, cercetători, selectați pe 

baza performanțelor lor științifice cu relevanță internațională, având cel puțin titlul de conferențiar sau 

de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, sau îndeplinesc cerințele, condițiile 

și criteriile pentru obținerea acestor titluri”.  

În data de 1 februarie 2017 începând cu ora 10:00 urma să se desfășoare o ședință a CNCS. Convocarea 

acestei ședințe a avut loc în conformitate cu ROF, prin consultarea tuturor membrilor, și a fost anunțată pe 

site-ul Consiliului. În seara zilei de 31 ianuarie 2017, după ora 22:00, am fost anunțați prin adresa 12/SG 

31.01.2017 (anexă) că Ministerul Cercetării și Inovării solicită anularea tuturor ședințelor CNCS și a 

celorlaltor organisme consultative ale ministerului, urmând a fi emise ordine de ministru pentru 

reorganizarea acestor organisme consultative. Reamintim că unii membri CNCS se deplasează la 

București din alte centre universitare din țară precum și din străinătate; la ora la care a fost transmisă 

adresa o parte din membrii CNCS călătoriseră deja în București sau aveau cheltuielile de călătorie făcute; 

mulți dintre ei își anulaseră activități importante de pe agenda profesională pentru a putea participa la 

ședința CNCS.  

Modul în care a fost anulată această ședință este ofensator pentru membrii comunității academice, este 

abuziv, și reprezintă o imixtiune directă în funcționarea unui Consiliu legal constituit și care – până la 

posibile decizii de reorganizare – este în funcție în mod legal. 

  

Dr Cristian Dogaru, MD, MSc, PhD 

Lecturer, University of Suffolk, Ipswich. UK 

Membru al Consiliului Național al Cercetării 

Științifice (CNCS) 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3698/strategia-de-cercetare-si-inovare-2014-2020-versiunea-tehnica.html
http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/656/CNCS.html


În legătură cu reorganizarea CNCS și a celorlalte organisme consultative: indiferent de culoarea 

politică a guvernării, continuitatea și un nivel înalt al cercetării pot fi garantate doar prin aplicarea 

principiului imparțialității și neutralității politice, precum și a competenței profesionale. Acest consiliu 

este, repet, apolitic și a fost constituit în urma unei consultări publice și transparente și în urma unui 

proces riguros de selecție organizat la nivel național și internațional. Acest consiliu, deci, asigură criteriile 

necesare „de prestigiu profesional și moral [ale] cadrelor didactice universitare, cercetători, selectați pe 

baza performanțelor lor științifice cu relevanță internațională”. Schimbarea regimului politic nu este un 

motiv suficient pentru a fi reorganizat; aș dori să cred că aceste criterii morale și profesionale se regăsesc 

și între principiile Programului de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017. 

Perpetuarea practicii modificării componenței consiliilor consultative prin ingerințe politice afectează 

profund caracterul independent și apolitic al cercetării științifice. 

In numele meu dar și a celor aproape 1,000 persoane care la data la care scriu aceasta scrisoare au 

semnat o petiție in acest sens (http://civitas.dogaru.net/nu-reorganizarii-organismele-consultative-ale-

ministerului-cercetarii-si-inovarii), va solicit pe această cale o expunere de motive justificată și coerentă 

pentru care organismele consultative ale Ministerului Cercetării și Dezvoltării ar urma să fie 

reorganizate.  
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