AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Prima zi a CNCI 2012
Conferința Națională a Cercetării și Inovării din România și
Expoziția Cercetării Românești
Miercuri, 07.11.2012, a avut loc inaugurarea Conferinței Naționale a Cercetării și
Inovării din România – CNCI 2012 și a Expoziției Cercetării Românești ce se desfășoară
la Biblioteca Națională a României din București.
Doamna Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
din partea Guvernului României, a reiterat rolul cheie al Cercetării pentru viitorul
României, ca principal sector pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică.
Domnul Tudor Prisecaru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică,
organizatoarea acestui eveniment, a prezentat starea Sistemului Național de CercetareDezvoltare-Inovare, axându-se pe analiza dinamicii sistemului de CDI, punctarea
concluziilor desprinse în urma implementării Strategiei Naţionale de Cercetare –
Dezvoltare - Inovare 2007 - 2013, sublinierea contribuției aduse de cercetare la creșterea
competitivității economice și trasarea principalelor coordonate pentru Strategia
Naţională de Cercetare – Dezvoltare - Inovare 2014-2020.
Domnul Ionel Haiduc, președintele Academiei Române a vorbit despre rolul
Conferinței Naționale a Cercetării și Inovării din România și sincronizarea ei cu
sărbătorirea împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui George Emil Palade, primul român
laureat cu premiul Nobel.
Mesajul președintelui Comisiei Europene, prezentat de domnul Cornelis Vis, consilier
european, s-a referit la actualul context european care obligă la performanță și a
îndemnat ca prin eforturi conjugate ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene,
să se depășească provocările existente și să se asigure evoluția și bunăstarea fiecăruia în
parte.
Un alt moment special al zilei l-a constituit mesajul fizicianului Gerard Albert Mourou,
personalitate de excepție în domeniul fizicii contemporane, cu precădere în cea a
laserilor și a aplicațiilor din optica modernă, și nu în ultimul rând, fondatorul
proiectului “Extreme Light Infrastructure”. Domnia sa și-a exprimat bucuria de a
participa la un eveniment de marcă a cercetării românești și a subliniat că proiectul pe
care îl va realiza România la Măgurele, nu are un precedent din punct de vedere
știițific și tehnologic și va aduce beneficii imense atât țării noastre, cât și partenerilor
implicați în proiect.
Expoziția Cercetării Românești, în cadrul căreia institutele naţionale de cercetaredezvoltare şi universităţile de prestigiu din România și-au prezentat caele mai recente
realizări ştiinţifice, invenţii şi proiecte internaţionale de succes, a fost un punct de
maximă atracție al primei zile pentru presă și participanții prezenți.

Modul de desfășurare al primei zile a CNCI 2012 răspunde pozitiv așteptărilor avute
de organizatori și participanți legat de acest eveniment și se dorește continuarea lui la
același nivel.
Vă reamintim că în cursul zilei de mâine, dupa Sesiunea plenară ce va avea ca subiect
Implementarea Strategiei Naționale de Cercetare Dezvoltare Inovare 2007-2013, se vor
prezenta poveștile de succes din cadrul programelor Parteneriate și Inovare și Resurse
Umane și Idei.
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