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Excelenţă Domnule Preşedinte al Academiei Române, 

Domnule Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, 

Doamnelor şi Domnilor membri ai Academiei Române, 

Stimaţi colegi membri ai echipei de management şi implementare, 

Doamnelor şi Domnilor bursieri, 

Stimaţi invitaţi, 

Doamnelor şi Domnilor, 

 

Sunt deosebit de onorat să mă pot adresa acestei reuniuni academice atât de 

impresionante cu un mesaj în calitate de director de proiect, un proiect esenţial, salvator 

pentru cercetarea academică românească – „Valorificarea identităţilor culturale în 

procesele globale”. 

De ce un proiect esenţial, salvator? Pentru că, odată cu adjudecarea sa prin 

competiţia de atragere a fondurilor structurale şi de coeziune, aducem în cadrul 

Academiei o sursă nouă de finanţare pentru un domeniu - cel al ştiinţelor socioumane, 

lăsat în plan secund, nu de ieri şi nici de alaltăieri, în spaţiul de cercetare de la noi. De 

când nu a mai fost posibilă finanţarea a aproape o sută de proiecte individuale de 

cercetare în Academia Română, cu burse de peste 25.000 de euro pe doi ani? Sau când a 

mai fost posibilă trimiterea a 92 de tineri cercetători la stagii de cercetare în Europa 

Comunitară, pe trei luni? 

Proiectul nostru acoperă o arie tematică fundamentală, de la filologie-literatură la 

ştiinţe istorice şi arheologie, de la filosofie, teologie, psihologie, pedagogie la arte, 

arhitectură şi audio-vizual, până la ştiinţa informaţiei şi sociologia culturii la arheologie şi 

etnografie şi folclor. 

 

Aria tematică a proiectului  
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Domenii susţinute în echipa noastră de implementare de membri ai Academiei 

Române, profesori universitari şi cercetători conducători de doctorat şi studii 

postuniversitare/postdoctorale. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Nu am să mă refer mai mult la context şi obiective ori la justificări asupra necesităţii 

cercetării postdoctorale din această arie tematică la Academia Română. A făcut-o 

înaintea mea cu mai multă iscusinţă Preşedintele Academiei Române, academicianul 

profesor Ionel Haiduc. A făcut-o cu sinceritatea tăioasă a criticului care construieşte acad. 

Eugen Simion, Preşedintele consiliului Ştiinţific al Şcolii. 

Îmi îngădui, prin urmare, să vă reţin atenţia, încercând să respect agenda de timp a 

reuniunii noastre, asupra construcţiei instituţionale de până acum, precum şi asupra 

principiilor care guvernează proiectele POSDRU, principii şi proceduri pe care am încercat 

să le punem întocmai în practică în vederea constituirii grupului-ţintă. 

1. Principala noastră preocupare, în cele câteva luni de funcţionare (de la semnarea 

contractului de finanţare), a fost pregătirea evaluării şi selecţiei cercetătorilor 

bursieri de aşa manieră, încât să respectăm cerinţele egalităţii de şanse privind 

participarea la concursul de constituire a grupului ţintă. 

Procedura de evaluare aplicată s-a derulat pe trei trepte – respectiv primirea şi 

analizarea declaraţiilor de interes, selecţia tehnică a proiectelor şi apoi 

evaluarea ştiinţifică a acestora, pe criterii complexe, transparente. 

Din start am dat curs propunerii/cerinţă a Consiliului ştiinţific de a impune un prag 

minim de admisibilitate la finanţare de 80 de puncte (corespunzător notei 8 din notarea 

convenţională) din maximul de 100. 

2. Eşantionul iniţial, după recepţia declaraţiilor de interes, a fost de 128 de 

candidaţi, din partea cărora, în faza a doua, s-au primit 91 de proiecte. Trecute prin filtrul 

evaluării ştiinţifice, inclusiv cel al judecării unor contestaţii (facem precizarea că au fost 

înregistrate contestaţii atât asupra evaluării tehnice, cât şi a celei ştiinţifice). După 

reevaluare s-a dat câştig de cauză candidaţilor îndreptăţiţi (chiar dacă pentru rezolvarea 

contestaţiilor a fost necesară modificarea calendarului iniţial, ca urmare e nevoii atragerii 

de noi evaluatori), fapt ce demonstrează, după părerea noastră, o atitudine de 

deschidere, de democraţie ştiinţifică şi bună practică în aplicarea principiilor egalităţii de 

şanse. 

În final, un număr de 60 de proiecte au fost evaluate cu punctaj superior pragului 

de 80 de puncte, pe o plajă de notare foarte interesantă. 
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3. Din punctul de vedere al instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea de bază, 

repartiţia cercetătorilor bursieri este şi ea interesantă. 

 

De precizat, că marea lor majoritate – 59 bursieri - au obţinut doctoratul în alte 

instituţii organizatoare de doctorat, numai unul dintre ei fiind format ca doctor în ştiinţe 

în cadrul institutelor Academiei. Şi aceasta este o dovadă de respectare a principiului 

egalităţii de şanse, recrutarea candidaţilor făcându-se dintr-o arie foarte largă de surse, 

respectiv universităţi din ţară şi din străinătate (cu titluri recunoscute în ţară). Avem aici 

în vedere doctorate promovate în Anglia, Franţa, SUA, Republica Moldova. Şi încă o 

menţiune importantă – din cei 60 de cercetători bursieri, 15 au absolvit doctoratul cu 

distincţia Summa cum laude, 19 cu Magna cum laude, 8 cum laude. 
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Încă un argument care susţine afirmaţia Preşedintelui Consiliului nostru ştiinţific, 

acad. Eugen Simion, respectiv că în grupul nostru ţintă au fost promovaţi cei mai buni 

tineri cercetători ai domeniilor lor de competiţii. 

 

4. Pe regiuni, grupul-ţintă răspunde cerinţelor asigurării unei arii naţionale de 

selecţie. 
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5. Din punctul de vedere al vârstei cercetătorilor bursieri, aici se înregistrează, de 

asemenea, o bună repartiţie, respectiv: 

 

 

Ca şi în ceea ce priveşte admiterea pe genuri, unde înregistrăm egalitate, 30 femei, 

30 bărbaţi. 

6. În consecinţă, s-a solicitat modificarea calendarului proiectului, în sensul 

organizării unei a doua sesiuni de evaluare şi selecţie pentru completarea grupului-

ţintă, respectiv ocuparea celor 32 de burse rămase neocupate în urma primei sesiuni. 

Vom proceda la lansarea noii competiţii – la mijlocul acestei luni (februarie n.n.) – 

anunţa aceasta şi dl preşedinte Ionel Haiduc – pe aceleaşi reguli şi cu aceeaşi exigenţă 

ştiinţifică. 

 

Ce oferim noi cercetătorilor bursieri? În primul rând, un contract pe 24 de luni 

de cercetare la nivel înalt, din care 21 de luni în ţară şi o mobilitate de 3 luni în spaţiul 

european comunitar al cercetării. Aici am avea de rezolvat posibilitatea desfăşurării 

stagiilor în străinătate, în ţări din afara spaţiului comunitar (de exemplu, Turcia, Ucraina). 

Mai oferim, de asemenea, posibilitatea participării la un număr important de 

conferinţe şi prelegeri susţinute de mari personalităţi ale ştiinţelor socioumane (şi nu 

numai) din ţară şi din străinătate, care vor facilita, pe de o parte, contacte şi un schimb 

de păreri, dar şi, pe de altă parte, o aşezare pe un nivel ideatic superior al confruntării 

cercetătorilor noştri cu vârfurile cercetării europene. 

Cercetătorii noştri vor putea beneficia, în temeiul contractului sub care vor activa pe 

durata stagiului postdoctoral, de facilităţile oferite de bazele bibliografice şi 

informaţionale ale Academiei Române şi ale institutelor din structura sa. 
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Răspunsul cercetătorilor bursieri este şi trebuie să fie unul singur, semnalat aici 

de domnul academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române: încheierea 

stagiului de cercetare cu o lucrare/raport de cercetare, originală, valoroasă, de înalt nivel 

ştiinţific, prin care să se lărgească vizibilitatea Academiei în aria europeană de cercetare. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Exprim în faţa Reuniunii de deschidere a Proiectului „Valorificarea identităţilor 

culturale în procesele globale” angajamentul de a face din şcoala noastră 

postdoctorală o instituţie de elită academică. O putem face cu ajutorul dumneavoastră, al 

tuturor. În primul rând, cu ajutorul conducerii Academiei Române, căreia trebuie să-i 

adresez mulţumiri pentru modul în care am fost primit, acceptat şi tratat în această 

îndatorire frumoasă şi foarte grea. 

În al doilea rând, ajutorul OIPOSDRU-MEDCT, al directorului general Radu Drăguş, 

fără ale cărui tact şi înţelepciune n-am putea trece dincolo de hăţişul documentelor şi 

procedurilor. Vă rog să transmiteţi, domnule director general, mulţumirile şi întreaga mea 

apreciere, admiraţie pot spune, colaboratorilor dumneavoastră, oameni tineri care, în 

condiţii dificile de lucru, numai de ei ştiute, dar înţelese şi constatate şi de noi, au 

răbdare cu stângăciile noastre, găsind un sfat, o soluţie, o nouă procedură, când suntem 

în pragul renunţării. 

Mulţumesc totodată Consiliului ştiinţific condus de acad. Eugen Simion, partenerilor 

noştri din consorţiu – Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Mecanică şi 

Mecatronică, reprezentată aici de prof. univ. dr. Tudor Prisecaru, şi Universitatea din 

Craiova – prezentă aici prin prorectorul prof. univ. dr. Nicu Panea. 

Nu în ultimul rând, mulţumesc echipei de implementare, experţilor pe termen lung 

şi coordonatorilor de teme de cercetare, pentru ataşamentul faţă de obiectivele 

proiectului, neodihna şi implicarea exemplare. 

În final, un salut şi o urare de succes pentru toţi cercetătorii bursieri participanţi la 

acest eveniment important din viaţa Academiei Române. Bună rodnicie tuturor! 

 

 

Prof. dr. dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc, 

Manager proiect 

 

9 februarie 2011, Bucureşti, 

Aula Academiei Române 


