REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Cercetării și Inovării din România – CNCI 2012
În perioada 07-09 noiembrie 2012, a avut loc la București, în organizarea
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, Conferința Națională a
Cercetării și Inovării din România – CNCI 2012 și Expoziția Cercetării
Românești.
Participanții la aceste evenimente - academicieni, rectori, manageri de
cercetare din mediul public și privat, cercetători științifici din România și
oficiali ai Comisiei Europene, dar și reprezentanti ai mediului de afaceri și ai
industriei din țara noastră, au prezentat și dezbătut stadiul actual al cercetării,
dezvoltării și inovării în România și posibile direcții și priorități ale viitoarei
Strategii Naționale de Cercetare - Dezvoltare - Inovare, precum și ale
instrumentelor de implementare pentru perioada 2014-2020, în concordanță
cu prioritățile României și în complementaritate și sinergie cu cele definite de
Strategia Europa 2020 a Uniunii Europene.
Cercetarea-Dezvoltarea și Inovarea românească se constituie într-un sprijin
activ în soluționarea problemelor majore datorate crizei economice cu care se
confruntă societatea noastră și întreaga Europă. Soluțiile acestor probleme
trebuie să fie concertate: consolidarea fiscală și reformele structurale trebuie
însoțite de investiții focalizate care să asigure ieșirea din criză și creșterea
durabilă. Cercetarea și educația sunt domeniile în care trebuie focalizate
investițiile, estimându-se că o creștere a investiției în cercetare până la 2%
din PIB în anul 2020 va conduce la o creștere de 12% a Produsului Intern
Brut până în anul 2025, numai ca urmare a acestei investiții.
România are un sistem public de cercetare matur, care necesită în primul
rând optimizarea funcționării proceselor existente, înainte de implementarea
unor noi procese. Politicile publice trebuie să fie robuste la riscuri, bazate pe
argumente factuale, cu formulare clară, care să permită susținerea, în mod
real, a obiectivelor propuse. Politica CDI singură nu va avea efecte decât în
condițiile interconectării, coerenței cu alte politici publice cum sunt politica
industrială, financiară, fiscală și a achizițiilor publice. Politicile de cercetare
trebuie să fie echilibrate între cele de sprijin pentru cererea, respectiv oferta
de cercetare. Soluțiile propuse de participanți pentru optimizarea proceselor

existente au fost însușite și vor constitui elemente de decizie. Performanțele
și rezultatele raportate au constituit suficiente exemple privind capacitatea
dovedită a sistemului CDI de a genera soluții reale la problemele economiei și
societății românești.
Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 20142020 va fi elaborată în urma unui proces transparent de largă consultare,
consensualizare și prioritizare.
Prioritățile vor fi stabilite în baza analizei activităților CD cu potențial de
creștere economică și identificarea acelora în care România are capacitate și
potențial de specializare inteligentă.
Strategia va adresa atât prioritățile naționale cât și pe cele regionale de
creștere economică durabilă și creștere a calității vieții.
Strategia va marca o schimbare de paradigmă. Sistemul CDI va deveni până
în 2020 un sector al competitivității și inovării românești, și în consecință
creșterea finanțării publice va avea ca rezultat mai multă cunoaștere, un
transfer accelerat de cunoaștere și competențe către mediul privat și implicit
o creștere accentuată a investiției private în activități CD și a exportului de
produse de înaltă tehnologie românești cu o valoare adăugată mare.
Instrumentele de implementare vor fi dezvoltate în complementaritate și
sinergie cu instrumentele dezvoltate la nivel european. Capacitatea și
potențialul sistemului, rezultat al investiției din ultimii ani trebuie valorizate și
sporite în următorul ciclu de planificare 2014-2020. Lecțiile învățate din
implementarea planului național și a instrumentelor structurale derulate în
perioada 2007-2013 cât și din analizele și evaluările independente trebuie să
conducă la măsuri de ordin legislativ, organizatoric și financiar care să
asigure o mai bună coordonare, colaborare și încredere între toți actorii
implicați în implementarea strategiei.
Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 20142020, împreună cu instrumentele ei de implementare, vor constitui tema
principală a Conferinței Naționale a Cercetării și Inovării – CNCI 2013.
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