
Transcrierea conferinţei de presă susţinute de ministrul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, domnul Adrian Curaj 

(marţi, 1 martie, ora 15:00, sediul MENCŞ) 

 

Mirabela Amarandei, purtător de cuvânt MENCŞ: Bună ziua, înainte de toate vă mulţumim pentru 
prezenţa dumneavoastră aici şi vă dorim o primăvară frumoasă tuturor. Aşa cum am anunţat ieri, astăzi 
încercăm să vă prezentăm instrumentele de finanţare pe care le lansăm în dezbatere publică, destinate 
instituţiilor de cercetare din România şi cercetătorilor. Îi am alături, astăzi, pe ministrul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, domnul Adrian Curaj, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, domnul Mihai Dima, domnul vicepreşedinte, Ioan Ursu, doamna Magda 
Susan Resiga, director UEFISCDI, domnul Marius Ioan Piso, director ROSA şi domnul Florin Buzatu, 
director al Institutului de Fizică Atomică. Îi dau cuvântul domnului ministru Adrian Curaj. 

Adrian Curaj: Bună ziua, vă mulţumesc mult că aţi răspuns invitaţiei noastre. Am întârziat un pic, îmi 
pare rău, dar am avut o discuţie foarte, foarte bună şi de lungă durată la Comisia de Învăţământ, Tineret, 
Sport, Cercetare la Senatul României. Încep prin a transmite doamnelor şi domnişoarelor un gând frumos, 
de primăvară, vă doresc o primăvară frumoasă, liniştită, plăcută pentru dumneavoastră şi pentru cei dragi 
dumneavoastră.  

Am mai multe puncte, aş începe cu mesajul că Ministerul Educaţiei, la Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, este o nouă echipă de conducere, formată din domnul preşedinte Mihai 
Dima, profesor la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică, un cercetător cu recunoaştere 
internaţională, o personalitate. Îi mulţumesc mult că a acceptat provocarea de a fi preşedinte, pentru că 
este o adevărată provocare, cred eu, să conduci cercetarea românească. Este apoi domnul vicepreşedinte, 
Ioan Ursu, care a fost secretar ştiinţific la IFIN-HH, instituţia care coordonează proiectul Măgurele, 
laserul şi Fizică Nucleară. Îi mulţumesc şi dânsului că a acceptat să facă parte din această echipă în care 
am foarte mare încredere.  

De ce v-am chemat astăzi aici? Pentru că este un moment important, legat de ce se întâmplă cu cercetarea 
românească. Trebuie să spun că au fost ani mulţi în care lipsa de predictibilitate a avut un rol extrem de 
nepotrivit pentru ca România, de fapt, să-şi manifeste întreg potenţialul. Am făcut promisiuni celor care 
au decis să se întoarcă în ţară, şi s-au întors, cercetători deosebiţi, şi nu ne-am ţinut de promisiuni pentru 
că proiectele au fost subfinanţate sau finanţarea s-a decalat an după an. Le-am promis celor din ţară că le 
oferim nişte condiţii deosebite pentru a-şi pune în valoare expertiza şi experienţa, din păcate nu ne-am 
ţinut de promisiuni an după an și proiectele de la 3 ani au ajuns la 4 ani, sau la 5 ani. Am investit în 
infrastructura de cercetare din fonduri europene, dar nu am reuşit să avem proiecte pentru cei performanţi, 
astfel încât aceste infrastructuri de cercetare să fie valorificate aşa cum trebuie.  

Anul acesta am reuşit, cred, să reintrăm pe linia bună. Este primul an din ultimii 7 când apare o creştere 
de buget şi o creştere de buget semnificativă, dar nu este vorba numai de resurse, ci este important cum te 
uiţi la impactul pe care îl aştepţi din această investiţie. Ceea ce se numeşte cheltuială pentru cercetare-
dezvoltare, noi cu toţii înţelegem că este o investiţie în cercetare-dezvoltare, o investiţie care poate să 
contribuie major la competitivitatea României.  



Suntem împreună cu preşedintele, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale - şi nu este un mesaj 
convenţional! -, sunt aici şi coordonatorii, directorii celor trei agenţii de finanţare, pentru că trebuie să fim 
foarte clari: în România sunt patru agenţii de finanţare a cercetării şi inovării. Coordonatoare este 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, dar sunt trei agenţii care au experienţă 
deosebită şi prin activitatea deosebită resursele ajung la cercetători, sunt selectate cele mai bune proiecte 
şi astfel avem şansa ca România să fie cu adevărat prezentă internaţional. Este doamna Magda Resiga de 
la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, este domnul director general Piso, de la 
Agenţia Spaţială Română, membră a Agenţiei Spaţiale Europene, şi este domnul director general Buzatu, 
conducătorul unei instituţii emblematice pentru România, care a început cândva la începutul anilor ‘40, cu 
Institutul de Fizică al Academiei, după care imediat în anii ‘50, la început, a devenit Institutul de Fizică 
Atomică, reflectând gândirea extraordinară a unei personalităţi fantastice pentru ştiinţa românească, 
academicianul Horia Hulubei.  

Implementarea Planului Naţional III înseamnă un efort al ANCSI şi al acestor agenţii în care am foarte 
mare încredere. Vreau să nu uitaţi că, în toţi aceşti ani, chiar dacă nu am avut resurse, chiar dacă a fost 
mai puţină predictibilitate, evaluarea proiectelor de cercetare s-a făcut cu participare internaţională, uneori 
cu 80% cercetători străini, minimul a fost cu 50% cercetători străini. De ce? Nu pentru că nu putem face 
noi evaluarea, ci pentru că în România este o comunitate limitată, oamenii se cunosc şi de foarte multe ori 
emoţiile depăşesc evidenţele, astfel încât împreună cu colegii noştri, participând în echipe în care sunt şi 
cercetători din străinătate, reuşim cu toţii să facem o selecţie deosebită a acestor proiecte. Să nu uităm că 
la un moment dat am avut rată de succes şi de 10 %, deci un proiect din 10 finanţate şi oamenii au avut 
încredere că această evaluare se face bine.  

Încă o dată, bugetul pentru anul 2016 este cu 33% mai mare. Este un buget care ne-a permis să închidem 
toate proiectele care trebuiau închise din Planul Naţional II. Ceea ce a rămas sunt proiecte contractate 
anul trecut şi proiecte care abia au început implementarea de foarte puţin timp. Avem o şansă foarte mare, 
avem resurse pentru Planul Naţional III, următorul Plan Naţional de Cercetare, el este 2014-2020, suntem 
acum în 2016 şi lipsa de predictibilitate este confirmată şi de faptul că discutăm de Planul Naţional III 
2014-2020, pe care îl lansăm în luna martie 2016. Fiţi siguri că această lansare va fi una care va genera 
predictibilitate. Astăzi vom prezenta instrumentele. Ele deja sunt, mare parte online, astfel încât 
comunitatea să le poată vedea, să poată să aprecieze pachetele de informaţii. Ne aşteptăm să avem reacţii 
timp de o lună şi la sfârşitul lunii martie vom anunţa competiţiile. Sigur nu vor fi toate o dată, vor fi într-
un calendar potrivit, astfel încât grupurile de cercetare sau persoanele (pentru că sunt şi proiecte adresate 
cercetătorilor, nu membri ai echipei, pur şi simplu grant-uri individuale) vor putea să-şi pregătească 
proiectele şi vor şti când anume trebuie le pregătească. Deci, pe tot parcursul anului, atunci când anunţăm 
proiectele anunţăm şi calendarul şi mai ales vom anunţa şi calendarul pentru anii următori.  

Mai este un punct sensibil pe care îl spun de acum şi este important de reţinut: să ştiţi că tot ce montăm 
anul acesta înseamnă proiecte pe ani mai mulţi şi montăm anul acesta pe o creştere de buget pentru 
cercetare-dezvoltare, pe care o estimăm de minim 30% anul viitor. M-aş aştepta să fie o creştere tot de 
33%, pentru că doar aşa ne vom putea menţine promisiunea ca în 2020, România să investească din bani 
publici 1% pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare, dar predictibilitatea resurselor din zona publică va 
genera acţiune din zona privată. Ne aşteptăm, deci, la investiţii majore din zona privată şi mai ales ne 
aşteptăm ca industria românească la vârf - şi mă uit aici la colegii mei care lucrează foarte puternic în 
industria românească -  să primească un mesaj clar că vrem, iar cercetarea spre inovare va contribui foarte 



mult la produse de high-tech şi la un export potrivit al României. Dar, nu în ultimul rând, pentru a 
răspunde unor provocări la nivel naţional legate de tehnologie nouă, dezvoltări tehnologice, lucruri care 
ţin de competitivitatea României.  

Sunt câteva axe pe care vreau să-mi construiesc prezentarea în continuare. Unul dintre punctele-cheie este 
acela că noi vrem să obţinem masă critică şi să avem performanţă. Dacă ne uităm la ultimul raport al 
Comisiei Europene, săptămâna trecută a fost publicată o evaluare de semestru european, o să vedeţi foarte 
bine că se spune din nou că cercetarea este fragmentată, nu există masă critică… Noi facem acest lucru şi 
în instrumentele pe care le promovăm ne gândim foarte clar la masa critică şi performanţă. Şi mai ales un 
lucru foarte clar: vrem rapid să recunoaştem performanţa internaţională a cercetătorilor noştri. Vom 
premia mai bine articolele publicate în reviste de impact ridicat, vom premia deosebit de bine articole 
publicate în reviste esenţiale de genul Nature şi Science şi îi vom premia pe cei care reuşesc să câştige 
proiecte reprezentative în cadru internaţional şi aici o să fac o referire foarte clară la proiectele de tip ERC 
- European Research Council. România, până anul trecut nu a avut nici un astfel de proiect. Toate 
celelalte ţări aveau. Sunt proiectele la cel mai înalt nivel. Anul acesta avem şi am decis împreună ca, 
printr-un alt tip de proiect, să le oferim un bonus instituţional de 25% din valoarea grantului pe care l-au 
câştigat la nivel european. Este un mesaj puternic: evaluarea a fost făcută în cel mai înalt for al oamenilor 
de ştiinţă din Europa. Noi nu am folosit resurse pentru evaluare, suntem vizibili internaţional şi am pus 
România pe hartă. Merită să fim clari, direcţi, simpli şi să spunem: vă recunoaştem performanţa şi vă 
recunoaştem nu doar cu diplome, ci şi cu resurse financiare, pentru că voi veniţi din instituţii care au 
dovedit că au masă critică, instituţii care sunt capabile să atragă şi să reţină cercetători deosebiţi. E un 
mesaj pentru toată cercetarea românească.  

Al doilea mesaj pe care vreau să-l transmit este că tinerii contează! Şi cred că ştiţi istoric: atunci când am 
organizat competiţii nu am segmentat competiţii pentru tineri care vin din ţară sau vin din străinătate. Am 
spus că toţi tinerii care vor să lucreze în România trebuie să fie buni şi să fie selectaţi prin competiţii 
internaţionale, cu diferenţa că dacă este vorba de tineri şi sunt buni au granturi de reintegrare. Întotdeauna 
peste grantul obişnuit a fost un grant de reintegrare, un grant de reintegrare care le-a permis de fapt 
inserţia în laborator, în instituţia care a decis să-i găzduiască.  

Ne gândim serios să generăm un mecanism de scutire de taxe pentru salariile tinerilor cercetători. Şi 
vedeţi, n-am spus pentru cercetători în general, pentru că din studiile noastre, efortul este prea mare, dar 
este important că vârsta cercetătorului este din ce în ce mai ridicată. Avem nevoie de condiţii potrivite 
pentru tineri şi am încredere că o astfel de atitudine, o astfel de decizie va fi importantă. Ne gândim la 
tineri până în 35 de ani. Avem studii de fezabilitate până în 40 de ani. Nu cred că vom putea depăşi limita 
de 40 de ani pentru că după aceea, sunt convins că sunt cercetători cu performanţă mare, care ar trebui să 
aducă resurse suficiente şi nu impozitarea îi va ţine, sau îi va ajuta să se dezvolte. Este un mecanism care 
nu costă mult şi va fi cred un mesaj puternic legat de dorinţa noastră de a-i atrage pe cei buni şi a-i 
menţine pe cei buni în Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Sunt mai multe linii de finanţare care vin să sprijine 
tinerii şi sigur avem proiectele tradiţionale pentru burse, pentru programe de doctorat şi post-doc. Unele 
dintre ele se implementează. De asemenea, avem în vedere un Global Grant din fonduri europene, astfel 
încât bursele de doctorat să fie complementare cu bursele din fonduri structurale, să fie complementare cu 
resursele alocate tinerilor în programul naţional.  



Al treilea punct: apropiem Diaspora! Am organizat, începând cu 2008, în 2010, în 2012, şi anul acesta, la 
Timişoara, vom organiza conferinţa dedicată Diasporei din cercetare şi învăţământ superior. Sunt 
conferinţe mari care au rolul de a face ca Diaspora să cunoască mai bine ce se întâmplă în România şi eu 
cred că Diaspora are ce vedea pentru că în ţară sunt cercetători buni. Avem nevoie ca Diaspora să 
înţeleagă pentru a face proiecte împreună, pentru a putea asigura mentorat tinerilor noştri. Nu neapărat, 
deşi este ceva la care ne gândim, nu neapărat, deci, ideea de veni în ţară atunci când vor considera că 
lucrurile se întâmplă bine şi pe ramura cercetării româneşti. Mesajul, încă o dată: recunoaştem 
performanţa, recunoaştem excelenţa. Este un mesaj foarte puternic şi pentru diasporă. Şi foarte punctual 
din punctul acesta de vedere, pentru diasporă avem un mecanism de  granturi: granturi pentru seniori, 
granturi de mobilitate, o săptămână pentru persoane cu experienţă multă, pentru că nu pot pleca mai mult 
din laboratoarele sau din universităţile lor, granturi în care să vină să conferenţieze, să vadă ce se întâmplă 
în România, să vadă dacă pot face proiecte împreună. Mai avem (n.r.) granturi pentru cercetători mai 
tineri, dar oricum cu doctorat şi cu stagiu de post-doctorat în străinătate. Îi aşteptăm să vină să stea o lună 
să cunoască sau să-şi amintească de colegii lor, să vină să gândească ce proiecte pot face împreună, să 
conecteze laboratoarele în care ei lucrează acum cu laboratoarele din România şi poate să se gândească 
mai târziu că este o posibilitate să se întoarcă în România, văzând dinamica sistemului de cercetare.  

Alt punct esenţial pentru noi este „România inovează”! Am anunţat de când am pregătit strategia de 
specializare inteligentă a României şi s-a anunţat planul naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare că este 
un accent deosebit spre inovare. Şi aici trebuie să recunoaştem că vom continua instrumente care s-au 
dovedit puternice. Noi suntem în clubul select din Europa, clubul care discută de voucher de inovare, deci 
nişte vouchere pentru cei care au nevoie de soluţii inovative, pentru IMM-uri care se duc la institute de 
cercetare sau la furnizori de soluţii, astfel încât să putem să avem o dinamică în zona aceasta a inovării. 
Mai avem un tip de program nou, cu adevărat nou, acela căruia noi îi spunem Bridge Grant, care face 
legătura între industrie şi universitate. Industria are probleme, are infrastructură tehnologică pe care ar 
vrea-o optimizată, universitatea are oameni care pot să ofere această expertiză. Nu alocăm bani firmelor, 
ci alocăm bani furnizorilor de servicii, adică universităţii şi tinerilor, astfel încât aceştia, împreună cu 
profesorii lor să meargă în companii, să rezolve probleme. Nu va fi ajutor de stat pentru companii, dar 
companiile vor decide dacă au fost ajutate, astfel încât plata către universităţi se va face în funcţie de 
modul în care companiile vor fi mulţumite de serviciile oferite.  

În afara de asta, şi am pornit deja un program mare cu Ministerul Apărării Naţionale, ne propunem să 
discutăm şi să operaţionalizăm componenta de New Advanced Technologies, deci tehnologii avansate. 
Este o ofertă pe care Strategia de Cercetare-Dezvoltare o face către Ministerul Apărării, către Ministerul 
Mediului, către Ministerul Sănătăţii, astfel încât dacă trebuie să rezolvăm subiecte de tehnologie,  
ministerul respectiv, oricare ar fi el, vine şi finanţează o parte a proiectului, iar Cercetarea finanţează o 
altă parte a proiectului, astfel încât să avem soluţii inovative cu care România să poată fi competitivă 
naţional, regional şi internaţional.  

Aş avea tentaţia să prezint instrumente diverse, dar sunt convins că vă place acel slide şi vom trece puţin 
prin el. Trebuie să ne gândim că dincolo de proiectele mici, toate sunt in site, sunt puse sumele pe proiect, 
sunt puse sumele mari pe întreaga competiţie, calendarele sunt acolo. Este important să ne gândim că 
România are şansa unor proiecte mari, le spunem fanion sau flagship, nişte proiecte care au caracter 
transformaţional. Despre unul vreau să vorbesc puţin acum.  



Aici este conceptul de dezvoltare urbană asociată Laserului de la Măgurele şi fizicii nucleare de acolo. 
Conceptul este Laser Valley - Land of Lights adică Valea Laserilor, Ţara luminilor. Este un concept care 
are în vedere dezvoltarea integrată teritorială a unei zone destul de largi între lacul Mihăileşti şi sper eu, 
viitorul port 1 Decembrie. Este o abordare integrată teritorială, este un subiect şi o să vă povestesc un pic 
ca să aibă sens. Pozele acestea frumoase înseamnă că ne gândim la viitor, dar viitorul începe cu ce-ţi 
propui să faci şi paşii sunt importanţi. Avem acest studiu-concept, o să-l vedeţi. Ideea este cum faci ca 
într-un teritoriu în care ştiinţa este la extrem, adică este la frontieră, ştiinţa şi tehnologia, în care ai o 
concentrare de peste 1.000 de cercetători, în care ai institute puternice de cercetare, în care ai universitate 
şi în care ai un proiect flagship internaţional unic în lume - laser şi fizică nucleară, cum faci ca zona 
respectivă să fie interesantă pentru a face business high tech? Acesta este mesajul. Şi atunci te gândeşti că 
zona trebuie să fie conectată în primul rând şi discutăm în Guvern ce proiect va fi acela de conectare,  
pragmatic, astfel încât mesajul „30 de minute aeroport, 30 de minute Dunăre” să fie realitate. Doi: cum 
anume educi, cum anume faci şcoală, învăţământ superior, cum anume faci cercetare, cum anume faci 
inovare, cum anume zona de business stă împreună cu zona universitară, astfel încât România să trimită 
mesajul ”Măgurele - Laser Valley, Land of Lights este un loc în care se face ştiinţă, se face inovare, se 
educă şi până la urmă se face business high tech”. 

Rezultatul ce va fi acolo nu este rezultatul investiţiei publice. Investiţia publică trebuie să genereze 
argumente pentru ca investiţia privată să se întâmple. Săptămâna viitoare vom anunţa un concurs 
internaţional de urbanism, astfel încât să avem soluţii, proiecte de la şcolile de arhitectură din toată 
Europa. Vor fi şi din afara Europei, dar deocamdată mă limitez la Europa. Am discutat cu colegii mei, 
miniştrii cercetării din Europa, am discutat şi cu ambasadorii, spunându-le că vrem ca acest mesaj să fie 
transmis în toate ţările europene. Îi invităm să spună cum văd ei dezvoltat teritoriul acesta. Studiul acesta 
pe care îl vedeţi aici nu are nici o legătură cu teritoriul, pentru că nu am vrut să influenţeze preţurile 
terenurilor, dar în vară, când va fi competiţia internaţională, va fi evaluat şi evaluarea va fi făcută de către 
şcoala de arhitectură, evident, şi de către străini. Vor fi selectate 30 de proiecte, cele mai interesante. În 
toamnă, în prima parte a lunii septembrie, va fi o conferinţă internaţională unde vor fi invitaţi comisarii 
care au marcat acest proiect prin deciziile lor. Vor fi comisarii de acum, vor veni miniştrii educaţiei şi 
cercetării. Vor veni invitaţi din business, spunând că, până la urmă, România invită la high tech business. 
Să nu uităm că, in 2011, Consiliul investitorilor străini punea Măgurele şi investiţia din Măgurele ca un 
concept de cluster, în top 5 investiţii din România, şi estima peste 13 mii de angajaţi care să lucreze în 
zonă high tech şi peste un miliard de euro investiţii. Suntem 5 ani mai târziu, proiectul începe să devină 
realitate pentru că şi infrastructura este funcţională, în sensul că proiectul ELI -NP a trecut în faza a doua. 
Am încheiat cu bine faza întâi la sfârşitul anului trecut, am cheltuit toţi banii europeni alocaţi. Nu am 
folosit nici o resursă din fonduri naţionale şi mai mult, avem aprobată faza a doua, care înseamnă 
următorul ciclu de finanţare, adică 2016-2020. Sunt convins că este un spectacol real. Nu este un vis, ci 
un vis făcut realitate. Am încredere ca va fi un mesaj puternic: România poate şi poate la frontierele 
ştiinţei şi tehnologiei. (...) Cred că am vorbit destul.  

Mirabela Amarandei: Mulţumesc, domnule ministru. Dacă sunt întrebări pe subiect sau nelămuriri, 
pentru că informașia a fost comprimată, vă rugăm să ni le adresaţi. 

Q.: Aţi spus că este un proiect care nu necesită neapărat o investiţie publică, pe de altă parte ne vorbiţi de 
„30 de minute până la aeroport, 30 de minute până la 1 Decembrie - port Dunăre...” Cine să le facă, 
domnule ministru?  



Adrian Curaj: Vă mulţumesc mult. E o întrebare foarte puternică. Fireşte, ca să vedeţi lucrurile frumoase 
de acolo trebuie să convingem că România este capabilă să ofere infrastructura necesară şi condiţiile ca să 
poţi să faci high tech business. Infrastructura este responsabilitatea statului. Că se face de către stat, sau se 
face în parteneriat public-privat… Ce am vrut să vă spun este că ce pregătim acolo naşte ideea că noi şi 
regiunea vom fi gata pentru high tech business. Asta înseamnă că vor fi reţele potrivite, că va fi 
conectivitatea potrivită. Oferim întreg suportul, există inclusiv o determinare puternică a administraţiei 
locale, inclusiv la nivelul oraşului Măgurele, cât şi la nivelul judeţului Ilfov, astfel încât investitorii, cei 
care vor decide că în zona aceasta vor putea face business high tech, să fie atraşi, să vrea să vină acolo. 
Asta înseamnă un stat antreprenorial şi eu merg pe ideea nevoii de valoare a unui stat antreprenorial.  

Q: Aţi vorbit şi cu colegul dumneavoastră de la Ministerul Transporturilor, pentru că tocmai a spus că 
spre aeroport se va ajunge cu metroul din 2021 cel mai devreme. Şi mai este un plan de utilitate al 
orașului București, nu știu dacă știși despre el, care se întinde până în 2030. Cam care este orizontul 
dvs. de timp în care Laser Valley va fi operașional? 

A.C.: Vă mulșumesc. Întrebări foarte bune, foarte directe și le apreciez foarte mult. Sigur că da, doamna 
ministru Aura Răducu a fost persoana care a lucrat în mod deosebit la planul de conectivitate al 
Bucureștiului. Ştie foarte bine și dânsa, știe foarte bine, mai ales după discușia de lunea trecută cu 
Președintele Consiliului Regiunilor care a spus că am venit aici să văd o infrastructură de cercetare și 
am găsit un proiect de „knowledge vision” foarte, foarte evoluat. Asta contează foarte mult. Am vorbit cu 
colegul meu și cu colegii mei din Guvern, evident că este o prioritate și încercăm să ne uităm cum arată 
conectivitatea Măgurele și intervenșiile care trebuie făcute acolo în conceptul global. Autostrada de 
acum, autostrada externă Bucureștiului cu toate intervenșiile pe cale ferată, cu oportunitășile oferite pe 
calea ferată, pe linia de centură, cu ceea ce înseamnă centura Sud a Bucureștiului. Deci, sigur că da, toate 
se discută. Ne uităm și vedem, astfel încât, uitându-ne la ritmul de creștere a infrastructurii, care 
probabil va fi finalizată anul acesta, după care va urma toată partea tehnologică de pus acolo… Sunt 
testele… Eu sunt optimist spunând că la sfârșitul anului 2018, poate undeva în 2019, va fi deja. Poate 
domnul vicepreședinte o să mă corecteze, dar undeva în anul 2019 eu am încredere că vor începe 
experimentele cu adevărat. Nu putem aștepta până atunci. Vorbind cu colegii mei, calendarul, astfel încât 
zona să fie deplin conectată, este sub 2021. Eu mă aştept să fie 2020. De asemenea în jocul acesta, am 
discutat și cu președintele Consiliului Regiunilor și a fost privit cu „wow”. Cam aşa este, chiar dacă nu 
este neapărat o abordare românească acest „wow”… În momentul în care am spus că, de fapt, 
conectivitatea cu Dunărea este esenșială pentru că proiectul poate să ajungă curând un proiect-fanion 
asociat Strategiei Dunării și ar fi cel mai mare proiect al Strategiei Dunării din Baden-Württenberg până 
la Marea Neagră. Așa că lucrurile acestea au sens şi ca să dăm dimensiunea pragmatismului, în toamnă, 
atunci când colegii mei, miniștrii cercetării, împreună cu comisarii și alșii din business vor veni să vadă 
rezultatul concursului de urbanism, tot în toamnă, România va fi gata cu un studiu de pre-fezabilitate 
făcut de unul dintre actorii globali de consultanșă, astfel încât să spunem că suntem gata să facem 
business high tech.  Lucru care înseamnă: suntem gata să oferim condișiile ca firmele să fie interesate să 
fie acolo. Foarte pragmatic. 

Q: Dumneavoastră ce informașii aveși despre Canalul Dunăre-București, fiindcă informașiile noastre 
spun că există un studiu de fezabilitate. 



A.C.: E un lucru fantastic că se lucrează asupra lui și că există resurse alocate acestui studiu de 
fezabilitate. Ştiși ce facem noi acum? Eu cred că valorificăm deplin șansa unui proiect unic la frontiera 
știinșifică și tehnologică și, în jurul acestei unicităși care vine din știinșă și tehnologie, încercăm 
să facem o poveste de dezvoltare teritorială cu impact mare pe competitivitate. Vedeși, nu am spus unde 
vom merge cu știinșa, că vom merge departe, dar pentru noi este important că știinșa acum presupune 
o investișie undeva de 0,5 miliarde de euro… Vor mai fi și alte facilităși 0,7/ 0,8, dar businessul poate 
să meargă până undeva peste 3 miliarde și nu în termen scurt. O să mai discutăm lucrul acesta. În 2010, 
când povesteam de concentrarea Măgurele, nu doar despre laser, lumea spunea „wow, nu se poate, e prea 
departe, e poveste”. Acum esenșialul poveștii este acolo, adică ELI-NP este acolo, este realitate, este 
realitatea pe care o s-o vedem cu toșii REALITATE, în septembrie, atunci când vom lansa acest concept 
internașional pentru cei care vor să facă business. 

Q.: Domnule ministru, în condișiile în care ceea ce prezentași dvs. sună extraordinar, într-adevar 
”wow„, un fel de grașie a cercetării românești, totuși iată că afară în situașia în care ne aflam sunt 
niște oameni, mă rog,  Federașia Sindicatelor Libere din cercetarea românească spun că nu-și primesc 
salariile, sunt niște oameni nemulșumiși. Cam ce fel de carieră îi așteaptă pe cei cărora le 
lansași opșiuni, concursuri pentru burse, pe cei pe care îi chemași tot așa, cu promisiunea unor 
proiecte care sună foarte, foarte bine. 

A.C.: În legătură cu colegii noștri de afară: m-am întâlnit de multe ori cu ei  în ultimele 3 luni, dar eu 
sunt pentru libertatea de exprimare și susșin ca oamenii să se exprime liber și este bine ca vocea 
oamenilor diversă să se audă în tot felul de situașii. Am încredere că dânșii au un scop frumos, acela de 
a pune  accent asupra nevoii de a investi mai mult în cercetare, nevoia de a avea salarii mai mari pentru 
cercetare și le apreciez efortul. În sensul acesta iau protestul și faptul că sunt acolo este un mod frumos 
ca oamenii să se exprime liber. Legat de ce spuneși dvs., de ce așteaptă cei care vin aici: să știși că 
așteaptă un spașiu interesant și o spun cu încredere. Un spașiu, în care, de exemplu, în România nu 
există condișii de nașionalitate ca să coordonezi un proiect. Nu în multe șări există libertatea aceasta. 
Condișia în care un grant este mobil, adică dacă cineva, un cercetător bun aplică cu un proiect la o 
institușie, iar institușia nu îi creează condișii potrivite, se poate muta. Am pilotat lucrul acesta ani 
mulși și este un mediu potrivit. Să știși că nimeni nu-și dă un mediu teribil, trebuie să și lupși să-l 
ai. Din acest motiv am spus că cei care aduc granturi mari, proiecte importante în competișii 
internașionale, am decis să le premiem. Considerăm că sunt excelenși iar premiile-s mari. Gândiși-vă 
încă o dată: un grant de 2 milioane de euro care  are premiu institușional un sfert din el. Sunt 500 mii 
euro. De ce? Pentru că eu aș fi foarte fericit ca fiecare euro din România să atragă 3 euro din străinătate. 
Asta ar fi o chestie fantastică pentru cercetarea românească. Competișiile sunt evaluate internașional și 
mai ales, să știși că avem din 2007 și acum am confirmat, am reconfirmat prin Planul Nașional 3, am 
avut din Planul Nașional 2, cei performanși pot avea salarii bune. Salariile bune sunt competitive 
internașional. România are limita acum, din fonduri nașionale, 4.300 euro fără taxe de angajator. Atunci 
când românii merg în proiecte internașionale au de obicei 6.300-6.500 de euro/persoană/ lună, deci 
suntem competitivi. Eu cred că este doar vorba de predictibilitate, care a lipsit, și am mare încredere că 
am trecut de  momentul în care predictibilitatea era un subiect critic. Acum este nevoie de continuarea 
fluxului în creștere de resurse, nu predictibilitate, deci a fluxului în creștere de resurse și am toată 
încrederea că atât eu, cât mai ales colegii mei care sunt oameni de știinșă, sunt fizicieni amândoi, vor 
face tot ce șine de dânșii, astfel încât să avem din ce în ce mai bună opșiune pozitivă și un sprijin atât 
de la Parlament, cât și de la Guvern, adică să fie din ambele părși.    



Q: Domnule ministru, într-o altă ordine de idei, ştiu că nu face subiectul acestei discuţii, dar astăzi 
Universitatea Bucureşti a trimis ministerului dosarul privind teza de doctorat a fostului premier Victor 
Ponta prin care cere retragerea titlului de doctor. Ce se întâmplă: va fi retras titlul premierului? 

A.C.: Ministerul se va uita la cadrul legal şi vom veni cu un răspuns. 

Q: Pe de altă parte, tot săptămâna aceasta aţi avut şi o reacţie din partea Consiliului Naţional al Rectorilor 
prin care mediul academic cere o mai mare... 

A.C.: Foarte bună reacţie, o apreciez în mod deosebit. Consiliul Naţional al Rectorilor îmi spune în felul 
următor: da, universităţile îşi recunosc autonomia şi ar vrea să fie implicate mai mult. Sunt responsabile 
universităţile, eram convins de acest lucru. Vineri voi avea o întâlnire cu Biroul Executiv al CNR. M-am 
întâlnit cu toţi rectorii universităţilor din Cluj săptămâna trecută şi sunt într-un dialog legat de autonomie, 
transparenţă şi responsabilitate. Sunt convins că mesajul de la universităţi este foarte bun în legătură cu 
evaluarea internaţională a şcolilor doctorale. Eu sunt convins că performanţa universităţilor şi reacţia lor 
este una asociată cu dorinţa de a fi percepute ca instituţii puternice, autonome şi performante. 

Q: Iertaţi-mă, dar ce mai analizaţi la solicitarea trimisă de cei de la Universitatea din Bucureşti? Este a 
doua oară când o trimite şi bănuiesc că aţi analizat-o şi prima dată. S-a schimbat ceva între timp? 

A.C.: Aş vrea să fie ultima întrebare pe subiectul acesta ca să putem discuta despre cercetare. Cred că 
dacă erau toate clare, lucrurile erau rezolvate. Am promis atunci când mi s-a solicitat, la începutul 
mandatului, un calendar de stabilire a unui cadru instituţional şi legislativ potrivit, suntem la mijlocul lui, 
informaţiile sunt toate publice, ştiţi bine, curând vom avea un cadru robust astfel încât să putem aborda 
probleme de sistem într-un cadru coerent. 

Q: Dar vă rog să-mi răspundeţi la întrebare pentru că nu mi-aţi răspuns: puteţi pe actualul cadru legislativ 
să retrageţi titlul de doctor fostului prmier? 

A.C.: Nu! Dacă se putea, se făcea. Haideţi să discutăm altceva, vă rog frumos. 

Q: Conferinţa de azi marchează faptul că avem un nou management al cercetării. Aş dori să-l întreb pe 
domnii Dima şi Ursu ce priorităţi şi-au fixat la început de mandat şi pe termen mai lung ce obiective sunt? 

Mihai Dima, preşedinte ANCSI: Aş vrea să menţionez una foarte concretă, care se leagă şi de ce a spus 
domnul ministru. Suntem într-o situaţie relativ fericită, comparativ cu anii precedenţi când numărul de 
competiţii de proiecte de cercetare a fost relativ mic. Suntem într-o situaţie favorabilă datorită faptului că 
bugetul cercetării a crescut cu aproximativ 30%. O preocupare majoră pe termen scurt, asta înseamnă de 
ordinul lunilor, este ca banii alocaţi prin aceste instrumente de finanţare, asociaţi competiţiilor pe care le 
derulăm, să ajungă să fie utilizaţi în primul rând de cercetătorii foarte performanţi. Eu personal cred că 
acest lucru este foarte important şi este un aspect care poate creşte mult eficienţa sistemului de cercetare 
din România. Este ceea ce putem face pe termen scurt, foarte concret şi foarte eficient în contextul actual, 
în care pornim foarte multe instrumente de finanţare pe care le lansăm în zilele, săptămânile şi lunile 
următoare. Mai concret vă pot spune, de exemplu, că mă gândesc să avem grijă să asigurăm resursele 
necesare încât evaluarea să poată fi făcută - şi am vorbit cu doamna director Resiga chiar înainte de 
această conferinţă - pe cât se poate în întregime de experţi din străinătate, astfel încât să asigurăm 
obiectivitatea procesului şi în consecinţă să câştige competiţiile, proiectele cele mai bune şi cercetătorii 



care au deja performanţele cele mai mari şi care, în mod natural, este foarte probabil să genereze rezultate 
deosebite.  

Q: Ne puteţi spune şi când vor ajunge banii din Programul-nucleu la institutele de cercetare...? 

Ioan Ursu, vicepreşedinte ANCSI: Programul-nucleu este în faza de contractare. Ar fi trebuit să se 
încheie ieri, durează, se pare, mai mult decât am estimat până ce acele contracte sunt în forma în care pot 
să fie semnate. E o chestiune de zile. Mă aştept ca, săptămâna asta, această contractare să se încheie. 

Adrian Curaj: Ştiţi că anul acesta am schimbat un pic modalitatea în care s-au pregătit programele-
nucleu şi le mulţumesc tuturor celor care conduc institute, tuturor cercetătorilor. Eu cred că actuala formă 
a lor reflectă mai bine şi liniile de interes, şi liniile de competenţă pentru institutele naţionale CDI, pe de 
altă parte trebuie să ştim că este un program de 2 ani, aşa spune legea. Ne aşteptăm ca, în următorii 2 ani, 
să existe o modalitate în care finanţarea performanţei instituţionale să fie clarificată şi cred că aici va 
trebui să lucrăm destul de mult. Eu am un mandat limitat, dar va trebui să trimitem un mesaj foarte clar pe 
acest subiect. Aşa spune legea: este un program-nucleu pentru următorii 2 ani. De acord? 

Q: Aş mai avea o întrebare legată de faptul că aţi fost astăzi la Senat. Sunt 3 senatori care spun aşa: 
Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale ar trebui să fie trecută sub control parlamentar şi să 
desfăşoare cursuri de carieră plătite de la buget. Cum vedeţi această iniţiativă legislativă? 

A.C.: Respect întotdeauna iniţiativele legislative. Noi suntem putere executivă, puterea executivă este 
acolo şi sunt convins că discuţiile vor fi duse în direcţia cea mai bună şi va fi un spaţiu legislativ optim 
pentru ce are nevoie România.  

Mirabela Amarandei: Vă mulţumesc! Mulţumesc pentru participare şi invităm comunitatea ştiinţifică 
din România să se aplece asupra pachetului de instrumente de finanţare pe care le lansăm astăzi, să 
propună îmbunătăţiri, dacă e cazul, astfel încât să dăm drumul finanţării româneşti cât mai curând. 

Adrian Curaj: Şi un ultim mesaj: România inovează! 

 

 


