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Aztăzi a avut loc conferința de presă a proiectului 

“Doctoratul în științe fundamentale - începutul unei cariere de vârf în cercetare”

Astăzi, 31 ianuarie 2013, Institutul de Matematică ”Simion Stoilow” al Academiei Române (IMAR) a 

organizat la sediul său din București, Calea Griviței nr. 21, conferința de presă avînd ca subiect proiectul 

“Doctoratul în științe fundamentale - începutul unei cariere de vârf în cercetare”, 

POSDRU/107/1.5/S/82514.

Evenimentul  a reunit  personalităţi  de marcă ale  comunităţii  academice şi  universitare  din  cercetarea 

ştiintifică românească  şi a subliniat importanţa cercetării fundamentale în contextul Strategiei Comisiei Europene 

Europa 2020 bazată pe  creştere economică inteligentă şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare. 

Conferința a fost  deschisă de  către directorul  IMAR prof.  dr.  Lucian Beznea.  Domina Sa a făcut  o  

prezentare a proiectului care şi-a propus sa elaboreze un model de pilot de şcoală doctorală mixtă implicând 

universităţi şi institute de cercetare de elită. Proiectul a realizat un  program de educaţie şi formare pentru cei 44 

de bursieri doctoranzi şi se incadrează astfel în iniţiativa emblematică a Uniunii Europene „Tineretul în mișcare”  

(parte componenta a strategiei Europa 2020) care prevede în mod explicit că  „Excelența este un criteriu esențial  

al politicii de cercetare și educație”.   Domnul profesor dr. Lucian Beznea a prezentat  o sinteză  a rezultatelor 

parţiale ale bursierilor doctoranzi din cadrul proiectului.  

Invitatul  special  al  conferinţei  a fost  academicianul Solomon Marcus care a vorbit  despre importanţa 

educației matematice în formarea viitorilor cercetători români, în contextul unei educații post-universitare ce tinde 

să devină din ce în ce mai precară. Domnia sa a subliniat ca în timp ce in domeniul stiintelor exacte (în particular 

în matematică), nivelul ştiinţific al tezelor de doctorat a fost în permanenţă ridicat, în alte domenii (cum ar fi cel  

juridic  sau economic)  în ultimii  10-15 ani  s-a  produs o adevarată  inflaţie  de doctori  cu teze ce sunt  simple 

compilaţii. Un amplu studiu statistic ne arată că producţia ştiinţifică în reviste de prestigiu internaţional este cu 

ordine de mărime mai mare pentru domeniile în care numărul de doctori din Romania este mic (ştiinţe exacte),  

comparativ cu domeniile în care numărul de doctori este uriaş, dar productia ştiinţifică este nesemnificativă.  



Printre  vorbitori  s-au  numărat :  prof.  dr.  Vasile  Brînzănescu,  care  a  subliniat  importanţa  studiului 

Matematicii ca fundament al cercetarii,   conf. dr. Francisc D. Aaron, expert responsabil pentru coordonarea și 

monitorizarea activităților partenerului Universitatea din București, CS 1 dr. Călin Alexa, coordonator ştiinţific al  

unor  bursieri  din  proiect  şi  conducător  de  doctorat  la  Universitatea  din  București.  Domnia  sa  a  prezentat 

activitatea doctoranzilor români bursieri ai proiectului implicaţi în programul  international de cercetare stiinţifică 

Romania-CERN. Au urmat : prezentarea domnului prof. dr. Constantin CIUTACU, director adjunct al Institutului 

Național de Cercetări  Economice ”Costin C. Kirițescu” al Academiei şi  prezentarea domnului  CS 1 dr. Andrei 

Petrescu, reprezentant al partenerului Institutul de Biochimie al Academiei Române şi conducător de doctorat.  

Aceştia au vorbit despre realizările proiectului și despre rezultatele obținute de doctoranzii  bursieri sprijiniți  în  

procesul de cercetare, precum şi despre colaborarea ştiinţifică a celor două institute: INCE şi IBAR cu IMAR, 

colaborare devenită deja o tradiţie.  Prof. dr. Ing. Gabriel Dima a prezentat situaţia derulării activităţilor proiectului 

la partenerul Universitatea  Politehnica din București. 

Toti participanţii au subliniat importanţa şi perspectivele deschise de crearea acestui consortiu al partenerilor din 

proiect, precum şi  rolul integrator pe care îl joaca Institutul de Matematică ”Simion Stoilow” al Academiei Române 

(IMAR) în  crearea unor  modele  pilot  care  încadreaza cooperarea  ştiinţifică  la  nivel  de excelenţă  în  posibile 

viitoare construcţii instituţionale.  Astfel de demersuri şi iniţiative se  încadrează perfect în priorităţile enunţate de 

strategia  Europa 2020 care îşi propune “aplicarea unui  cadru strategic, coerent și integrat, axat pe stimularea 

inovării  și  pe consolidarea  bazei  de cunoștințe  și  a  cercetării  fundamentale.”  Conform cu  aceste  prevederi: 

„Institutele  de  cercetare  urmează  a  fi  evaluate  pe  baza  unor  criterii  recunoscute  la  nivel  internațional,  iar  

proiectele selectate în funcție de calitatea propunerilor și a rezultatelor preconizate, în cadrul unei evaluări inter 

pares externe”. 

Proiectul POSDRU/107/1.5/S/82514 „Doctoratul în științe fundamentale - începutul unei cariere de vârf în 

cercetare”  este  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional  Sectorial  Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, ”Investește în oameni!” și se desfășoară în perioada 01 aprilie 2011 - 31 martie 

2014.

Conferinţa de presă a fost organizată şi coordonată din partea IMAR şi a echipei de implementare a 

proiectului de către doamna Nadia-Ruxandra Mezincescu, CS1 dr. expert coordonare integrată, monitorizare şi  

evaluare activităţi proiect. 

Pentru informații suplimentare contactați e-mail: contact.posdru@imar.ro .
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