
REZOLUȚIA 

CONFERINȚEI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN ACADEMIA ROMÂNĂ (CCSAR - 

2021) 

 

In perioada 22-23 noiembrie a fost organizată cea de-a II-a ediție a Conferinței 

Cercetării Științifice din cadrul Academiei Române în format on-line și prezență 

fizică în Aula Academiei Române. 

 Prima zi a fost dedicată prezentării rezultatelor semnificative obținute de 

institutele și centrele de cercetare aflate în subordinea Academiei Române. 

Prezentările au fost făcute de președinții secțiilor care coordonează entitățile de 

cercetare pe domenii. 

Rezultate remarcabile au fost evidențiate de majoritatea institutelor de 

cercetare fundamentală, în domeniile științe umaniste (filologie şi literatură, istorie 

și arheologie, istoria artei și folclor), științe exacte (matematică, fizică, chimie, 

științe inginerești și informatică teoretică), științele naturii (biologie, geonomice, 

agricultură și silvicultură și medicină) și științe economice și juridice, sociologice 

și psihologie. 

 Au fost evidențiate rezultatele cercetărilor din perioada 2020 – 2021 în 

contextul pandemiei, materializate în peste 35 rapoarte științifice și cele trei cărți 

unicat care tratează impactul pandemiei asupra economiei, societății și nu în 

ultimul rând asupra sănătății populației. 

Cea de-a doua zi a fost dedicată prezentării celor aproape 140 comunicări 

științifice în cadrul celor trei paneluri organizate în paralel, pe domenii. De remarcat 

a fost interesul deosebit al cercetătorilor pentru această conferință fiind prezenți 

peste 75 participanți la fiecare panel. Discuțiile din cadrul panelurilor au relevat 

nivelul științific ridicat al prezentărilor, actualitatea temelor de cercetare și 

rezultatele deosebite obținute de cercetători în acești doi ani dificili, marcați de 

pandemie. 

Printre concluziile care se desprind din această conferință remarcăm 

următoarele: 

- Posibilitatea identificării unor teme de cercetare interdisciplinară și a unor 

noi direcții de cercetare cu impact asupra dezvoltării cunoașterii; 

- Necesitatea organizării unor echipe de cercetare multidisciplinară și 

integrarea tinerilor talentați în asemenea echipe; 

- Necesitatea elaborării unui program coerent de evaluare a tuturor 

entităților de cercetare și de corelare a programelor de cercetare științifică 

în cadrul acestora; 



- Creșterea vizibilității prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste cu 

factor de impact ridicat; 

- Elaborarea unor programe strategice de dezvoltare a institutelor și 

centrelor de cercetare ale Academiei Române. 

Apreciem că activitatea de cercetare științifică din cadrul Academiei Române 

s-a desfășurat conform programelor aprobate de Adunarea Generală iar rezultatele 

obținute în această perioadă dificilă confirmă rolul major pe care-l are Academia 

Română în cercetarea științifică de excelență. 


