
Concluzii 

la încheierea Simpozionului Granturilor Academiei Române 

o În deschiderea evenimentului au luat cuvântul acad. Bogdan C. Simionescu, 

vicepreședinte al Academiei Române și acad. Ioan Dumitrache, secretar general al 

Academiei Române, coordonatori ai programului intern de finanțare. 

o Simpozionul s-a desfășurat de-a lungul a două zile, pe 5 secțiuni și anume: literatură și 

filologie; știinte istorice și arheologie; științe economice, juridice și sociologie; 

filosofie, teologie, psihologie și pedagogie; arte, arhitectură și audiovisual, acestea 

fiind moderate de personalități științifice recunoscute precum: Dr. Gabriela Haja 

Secretar Științific, cu delegație, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din 

Iași, Dr. Daniel Cain, director Institutul de Studii Sud-Este Europene, Dr. Sorin Cace, 

director Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Dr. Bogdan Danciu, Secretar Științific 

Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, București, Dr. 

Cosmin Popa, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și Dr. Marian Lupașcu, Secretar 

Științific Secția Arte, Arhitectură și Audiovizual. 

o Au fost prezentate rezultatele finale ale granturilor demarate în 2019, contribuțiile 

științifice fiind incluse ca indicatori de rezultat în cadrul rapoartelor finale. 

o Au fost prezentate 42 de lucrări științifice elaborate de 65 de cercetători din 16 

institute și centre ale Academiei Române, conținutul și calitatea acestora fiind în cele 

mai multe cazuri de excepție, fapt care a suscitat interesul unui număr mare de 

participanți on-line. 

o Simpozionul a permis interacțiunea dintre membrii diferitelor colective de cercetători 

din țară, facilitând oportunitatea evidențierii unor potențiale viitoare colaborări prin 

formarea de echipe interdisciplinare între colective de la aceeași secție precum și de la 

secții diferite. 

o Simpozionul a relevat dorința cercetătorilor de a continua și dezvolta temele demarate 

prin Granturile Academiei Române și prin accesarea de fonduri nerambursabile. 

 

Propuneri (selecție) 

pentru punerea în valoare a rezultatelor obținute în proiectele de cercetare ale 

Academiei Române, inclusiv a celor finanțate prin Granturile Academiei Române 

o Crearea unui Corpus științific al Academiei Române, care să fie accesibil de pe o 

platformă sau un site de promovare a rezultatelor cercetării din institutele Academiei (un 

corpus diacronic, care să adune materialele publicate de specialiștii Academiei în limba 

română, dinspre datele actuale spre cele anterioare); pentru aceasta se poate concepe un 

formular de încărcare online a articolelor, studiilor, volumelor elaborate din fondurile 

Academiei Române (inclusiv datele bibliografice necesare citării, rezumate, cuvinte-cheie 

într-o limbă de circulație internațională); pentru gestionarea științifică a corpusului 

diacronic, se poate face apel la cercetători specializați în domeniul procesării limbajului 

natural din cadrul institutelor Academiei Române (Dr. Gabriela Haja Secretar Științific, 

cu delegație, Institutul de Filologie Română „A. Philippide din Iași). 

 



Argument:  

In condițiile în care strategia de management al științei și cercetării încurajează cu 

deosebire publicarea rezultatelor cercetării mai ales în alte limbi, în reviste indexate (și 

după criteriul limbii) ISI ori în baze de date internaționale, limbajul științific românesc 

ajunge să stagneze. Ceea ce, pe termen mediu și lung, se va reflecta în calitatea 

învățământului în limba română. 

Existența unui asemenea corpus al Academiei Române (care nu exclude publicarea, de 

către fiecare institut în parte, a realizărilor lor pe propriile platforme și site-uri) ar 

asigura vizibilitatea, în ansamblu, a activității de cercetare finanțate din fonduri 

publice. 

In interesul cercetării lingvistice și lexicografice, accesul la formatul editabil al 

documentelor (cu păstrarea tuturor drepturilor de autor, cu protejarea datelor, cu 

asigurarea citării etc.) facilitează prelucrarea cu mijloace informatice a limbajului 

științific și tratarea sa adecvată în Dicționarul tezaur și, mai ales, în dicționarele 

speciale, precum dicționarele de neologisme ori cele dedicate terminologiilor 

diverselor domenii ale științei (Dr. Gabriela Haja, Secretar Științific, cu delegație, 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide din Iași). 

 

o Înființarea unui observator național de evaluare a calității științifice în acord cu cerințele 

internaționale sub supravegherea autorității pentru cercetare. Pentru aceasta se poate 

concepe un Ghid de proceduri și standarde de evaluare prin dezvoltarea unui sistem 

eficient de gestionare a publicațiilor din România și monitorizarea calității acestora la 

nivel național în funcție de standardele internaționale.  

Crearea unui mecanism de finanțare pentru facilitarea înscrierii publicațiilor relevante în 

bazele de date internaționale. 

 

Argument: 

In interesul cercetării în domeniul psihologiei, crearea unei baze de date centralizată la 

nivel național care să cuprindă publicațiile românești din domeniu va conduce la 

dezvoltarea psihologiei românești și a utilizării rezultatelor acesteia în politicile 

sociale. De asemenea, rezultatele cercetărilor psihologice vor putea fi diseminate pe 

plan internațional în cadrul unor publicații cu indice de impact crescut. (Dr. Mihai 

Ioan Micle, Cercetator Științific Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin 

Rădulescu-Motru").  

 

 

 

 

 


