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INTRODUCERE 

1.1. Concepte, termeni, definiții 

 Excelență: calitate a unei stări, acțiuni, sau rezultat de a se situa, din punct de vedere 
performativ, la nivelul de vârf al clasei de stări, acțiuni sau rezultate în cauză; situarea la nivelul 
de vârf se face, desigur, pe baza unor criterii interne sau externe acceptate. 

 Excelență în cercetare: calitatea de excelență a unui demers de cercetare (științifică sau non-
științifică) sau a unui rezultat de cercetare (științifică sau non-științifică). 

 Cercetare științifică: cercetarea în care rezultatul scontat este falsificabil factual. 

 Excelență în cercetarea științifică: calitatea de excelență a unui demers de cercetare științifică, 
sau a unui rezultat de tip științific al cercetării în cauză. 

 Cercetare științifică academică: cercetarea științifică vizând fundamentele ontologice, logice, 
epistemologice și metodologice cele mai generale (abstracte) ale unui domeniu de cunoaștere 
(pozitivă sau normativă). 

 Excelență în cercetarea științifică academică: calitatea de excelență a unui demers de 
cercetare științifică fundamentală, sau a unui rezultat de tip științific al cercetării 
fundamentale în cauză. 

 Rută: rezultatul concatenării logice și cronologice a: 1) etapelor (traseelor intermediare) și 2) 
nodurilor de decizie în desfășurarea unei acțiuni oarecare. 

 Rută de cercetare: rezultatul concatenării logice și cronologice a: 1) etapelor (traseelor 
intermediare) și 2) nodurilor de decizie în desfășurarea unui demers de cercetare. 

 Rută de excelență în cercetare: ruta de cercetare care este asignată unei cercetări de excelență 
(fie științifice, fie non-științifice1). 

 Rută de excelență în cercetarea științifică: ruta de excelență în cercetare, în cazul în care 
cercetarea este de tip științific. 

 Rută de excelență în cercetarea științifică academică: ruta de excelență în cercetare, în cazul 
în care cercetarea este de tip științific fundamental. 

 Viziune: țintă a unui demers cognitiv sau praxiologic, stabilită, de obicei, pe bază de credință 
sau dezirabilitate2. 

 Misiune: program de acțiuni/activități, corelate logic și ordonate cronologic, menit să asigure 
realizarea unei viziuni. 

 Strategie: descrierea principiilor și logicii care stau la baza proiectării unei misiuni. 

 Direcție strategică: lanț logic din cadrul unei strategii, care descrie una dintre rutele pe care 
se poate ajunge la realizarea misiunii; 

 Nod cognitiv: etapă în dezvoltarea unui domeniu cognitiv academic de care depinde, în mod 
crucial, direcția în care acel domeniu va evolua. 

 

                                                           
1 De exemplu, o cercetare metafizică. 
2 Viziunea nu este rezultatul unui model de raționalitate, și cu atât mai puțin al unui operator de optimizare, ea nici măcar 
nu este de natura cunoașterii. Viziunea este expresia unei intuiții, fie că este vorba despre o intuiție cognitivă, fie despre 
una praxiologică (de exemplu, politică), de aceea ea nu are caracter discursiv, conceptual. 
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1.2. Necesitatea unei viziuni privind cercetarea academică de excelență, doctorală și post-
doctorală 

Investiția în cunoaștere este cea mai rentabilă investiție.  

În cadrul cunoașterii, cunoașterea științifică reprezintă pilonul crucial al asigurării progresului social 
și personal.  

În cadrul cunoașterii științifice, cercetarea științifică este nucleul generator de cea mai mare 
eficacitate.  

În cadrul cercetării științifice, cercetarea științifică fundamentală (academică) reprezintă baza întregii 
cunoașteri autentice și utile pentru omenire. 

În cadrul cercetării științifice fundamentale, cercetarea de excelență vizează acele obiective și 
urmează acele rute care se „califică” din perspectiva semnificației, urgenței și utilității pe primul loc; 

În cadrul cercetării de excelență, cercetarea de excelență doctorală și post-doctorală trebuie să 
primească prioritatea maximă, pe baza următoarelor considerente: 

 doctoranzii și post-doctoranzii au deja atitudinea corectă față de „profesia” de 
cercetător, atitudine care implică: curiozitate dezinteresată, rigoare metodologică, 
onestitate intelectuală; 

 doctoranzii și post-doctoranzii constituie rezerva de cercetători pentru perioada 
următoare; 

 doctoranzii și post-doctoranzii au deja actualizate cunoștințele „libere” existente în 
domeniile în care sunt specializați; 

 doctoranzii și post-doctoranzii reprezintă veriga de legătură dintre generațiile de 
cercetători, asigurând elementul de continuitate și de permanență a unei activități de 
cercetare autentice și performante 

În acest context, necesitatea elaborării unei viziuni privind cercetarea științifică academică de 
excelență (CSAE) constă cel puțin în următoarele: 

 orientarea resurselor de cercetare într-un mod coerent, care să evite atât suprapunerea 
inutilă, cât și neacoperirea unor zone de cercetare; 

 identificarea „nodurilor” de cercetare care, odată elucidate, fac vizibile noile necesități de 
cercetare; 

 realizarea unor concentrări de forțe de cercetare științifică fundamentală pe câteva 
domenii conducătoare; 

 sistematizarea logică, cronologică și instituțională a eforturilor de cercetare științifică 
fundamentală. 

1.3. Utilitatea viziunii 

 evitarea întârzierilor față de alte state, în materia cunoașterii și inovării, în cazul în care s-
ar aștepta ca noile descoperiri să devină „bunuri” libere; 

 accelerarea unor procese interne, de natură economică, socială, culturală și chiar politică, 
pe baza descoperirilor științifice proprii; 

 „specializarea” cercetării științifice fundamentale românești pe domeniile cele mai 
accesibile fondului educațional și aptitudinal al doctoranzilor și post-doctoranzilor din 
România; 
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 proiectarea unei logici interne, auto-susținătoare a cercetării științifice fundamentale 
românești, relativ autonomă față de presiunile „cererii” externe de cercetare (mai ales a 
cererii de rezultate aplicative). 

1.4. Oportunitatea viziunii 

 România se află în poziția „întârziatului” atât în domeniul economic, cât și pe planul 
organizării cercetării științifice, îndeosebi a celei academice, finanțate din bani publici; 

 România a avut și mai are șansa să dobândească un sistem instructiv-educațional 
performant în multe domenii disciplinare, ceea ce constituie condiția sine qua non a unei 
cercetări științifice performante; 

 Uniunea Europeană nu a reușit să creeze „șocul” instituțional suficient pentru decolarea 
activității de cercetare-inovare-dezvoltare care să asigure șansele minime necesare pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 20203; 

 Ne aflăm într-o perioadă de reevaluări filosofice, metodologice și epistemologice, atât în 
domeniul științelor naturii, cât și în cel al științelor sociale și umane, ceea ce constituie o 
ocazie potrivită pentru manifestarea capacității de cercetare științifică inter și trans-
disciplinară a doctoranzilor și post-doctoranzilor din România. 

1.5. Descrierea viziunii 

Viziunea în materia cercetării științifice academice de excelență, doctorale și post-doctorale 
(CSAEDpD) poate fi formulată în felul următor: 

Intrarea cercetării științifice fundamentale desfășurate de doctoranzii și post-doctoranzii din România 
în topul primelor zece state din Uniunea Europeană și în topul primelor 25 de state din lume, până în 
anul 2030. Dobândirea calității de lider global de cercetare științifică fundamentală în cel puțin două 
domenii disciplinare sau inter-disciplinare până în anul 20504. 
  

                                                           
3 Se pare că nici modelul Bologna pentru sistemul de învățământ, adoptat de Uniunea Europeană, nu reușește să asigure 
infrastructura intelectuală și atitudinală adecvată pentru această decolare. Probabil, în viitorul relativ apropiat, ar trebui 
reluată dezbaterea acestui sistem educațional, care răspunde exclusiv unei cereri pe termen scurt (adică unui șoc „miop”) 
din partea pieței muncii. 
4 Considerăm că șansele cele mai mari le au, în acest sens, domeniile disciplinare și inter-disciplinare care nu sunt de tip 
experimental (și care, deci, nu ar necesita mari investiții de infrastructură fizică de cercetare). Opinăm, în acest sens, că 
se califică pentru poziția menționată până în anul 2050: a) ca domeniu disciplinar, matematica (algebra și geometria)  
invariantivă, iar b) ca domeniu inter-disciplinar, teoria socială (inclusiv economică; aici considerăm că ar trebui insistat pe 
teoria entropică a procesului economic, sugerată de Nicholas Georgescu-Roegen). 
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2. MISIUNEA AFERENTĂ VIZIUNII 

2.1. Principii generale ale misiunii 

La baza proiectării misiunii de asigurare a excelenței în cercetarea științifică academică doctorală și 
post-doctorală din România trebuie să stea un număr de principii directoare. Considerăm că aceste 
principii sunt: 

 principiul dualismului director: cercetarea de excelență trebuie să aibă doi vectori 
directori, de importanță relativ egală: a) vectorul proiectării intelectuale (acesta este un 
vector exterior procesului de cercetare și este asigurat de autoritatea publică îndrituită 
– Ministerul cercetării sau o structură analogă; b) vectorul logicii naturale (acesta este 
un vector interior procesului de cercetare și este asigurat de procesul însuși de avansare 
în cercetare)5; 

 principiul finanțării publice prioritare: cercetarea de excelență, așa cum a fost definită în 
prezentul raport, trebuie să fie finanțată, la nivel suficient, de autoritatea publică de 
resort; desigur, nu este exclusă finanțarea realizată de sectorul privat, dar această 
finanțare trebuie să fie de tipul mecenatului, necondiționată de rezultatele cercetării 
finanțate6; 

 principiul eficacității justificative: cercetarea academică de excelență trebuie să fie 
preocupată (ghidată) doar de condiția de eficacitate, nu de cea de eficiență7; atingerea 
obiectivului de cercetare stabilit reprezintă singurul criteriu de evaluare a activității de 
cercetare în cauză, nu există conceptul de randament 8  al cercetării academice de 
excelență; 

 principiul abordării fundamentale: cercetarea academică de excelență trebuie să 
abordeze, cu prioritate și în mod majoritar, cele mai primitive ipoteze teoretice și 
metodologice ale domeniilor care fac obiectul cercetării în cauză; 

 principiul dualismului gnoseologic: cercetarea academică de excelență trebuie să 
combine, în „proporția” adecvată ipoteza metafizică cu cea pozitivistă; dacă ipoteza 
pozitivistă trebuie să domine rezultatul „finit”, susceptibil de falsificarea factuală, 
ipoteza metafizică (credință, intuiție) trebuie să domine originarea cercetării; 

                                                           
5 Serendipitatea nu poate avea loc decât în contextul unei dezvoltări autonome, pe baza propriei logici și dinamici, a 
cercetării științifice (altfel, cercetătorul este orb la semnalele serendipității). Or, serendipitatea este la originea unor 
străpungeri cognitive care, de cele mai multe ori, au schimbat radical paradigma cunoașterii. 
6 Justificarea acestei precizări este următoarea: cercetarea academică de excelență nu urmărește obținerea unor rezultate 
științifice aplicative. Deși nu este exclusă o asemenea aplicabilitate (fără ca ea să constituie un obiectiv al cercetării în 
cauză, însă), ea trebuie transferată, ca funcție, în afara cercetării academice de excelență, și anume structurilor de transfer 
tehnologic (către sistemul educațional) sau structurilor de dezvoltare și inovare tehnico-aplicativă (către sistemul 
economic). „Comenzi” finanțate de sectorul privat pot fi date doar acestor din urmă două structuri instituționale (de 
exemplu, cercetării organizate în cadrul universităților sau al centrelor de cercetare aplicativă), dar nu cercetării 
academice de excelență. 
7 Cele trei concepte standard privind evaluarea unei activități (eficacitate, economicitate, eficiență) sunt corelate, din 
punct de vedere logic, astfel: a) eficacitatea se referă la gradul de atingere a obiectivului fixat; b) economicitatea se referă 
la gradul de minimizare a costului general de atingere a obiectivului fixat; c) eficiența se referă la atingerea optimului 
perechii eficacitate-economicitate. 
8 Sau, în orice caz, un randament conceptibil în acest domeniu s-ar referi la cu totul altceva: impactul asupra schimbărilor 
de paradigmă cognitivă, asupra schimbării atitudinii față de rolul și funcțiile cunoașterii, asupra deschiderii de noi căi de 
interogare științifică a realității, asupra propunerii unor sinteze inter-disciplinare, asupra propunerii unor salturi 
(străpungeri) cognitive trans-disciplinare etc. Oricare dintre aceste posibile „randamente” trebuie privit doar pe termen 
lung și foarte lung, așadar o evaluare „la cald” a rezultatelor cercetării academice de excelență este lipsită de sens (vezi, 
în acest sens, ca pe o dovadă practică de aplicare a acestui principiu, durata considerabilă după care un rezultat științific 
face obiectul decernării premiului Nobel). 
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 principiul abordării deductive: cercetarea academică de excelență va evita, pe cât cu 
putință, cercetarea de tip inductiv (incapabilă să livreze altceva decât fie tautologii – 
atunci când epuizează empiricul –, fie falsă cunoaștere, atunci când nu epuizează 
empiricul9); în cel mai dificil caz, trebuie realizată măcar o cercetare abductivă dar de 
preferat este cercetarea deductivă; 

 principiul specializării cognitive naționale: cercetarea academică de excelență trebuie 
să-și aleagă acele domenii cognitive în care România poate avea „avantaj comparativ” și 
care pot conduce la realizarea viziunii în materia excelenței cercetării academice 
doctorale și post-doctorale în România. 

2.2. Structura logică a misiunii 

Misiunea de atingere a viziunii propuse pentru cercetarea academică de excelență, doctorală și post-
doctorală în România va avea următoarea structură logică: a) fazele pregătitoare (în 10 faze); b) fazele 
performative (2 faze): 

 Fazele pregătitoare: 

 Faza 1: identificarea/descrierea logicii externe de dezvoltare a principalelor domenii 
de interes cognitiv academic 

 Faza 2: identificarea/descrierea logicii interne de dezvoltare a principalelor domenii 
de interes cognitiv academic 

 Faza 3: identificarea nodurilor cognitive potențiale pe principalele domenii de interes 
cognitiv academic10 

 Faza 4: descrierea „fișei” fiecărui nod cognitiv: rolul, funcțiile, șansele de elucidare, 
locul în structura de dezvoltare logică a domeniului în cauză etc. 

 Faza 5: descrierea modalităților de abordare a nodurilor cognitive sau a zonelor 
adiacente acestora, pe principalele domenii de interes cognitiv academic 

 Faza 6: proiectarea programelor master ale cercetării academice de excelență, 
doctorale și post-doctorale care să abordeze nodurile cognitive identificate și descrise  

 Faza 7: proiectarea direcțiilor strategice ale cercetării academice de excelență, 
doctorale și post-doctorale „ancorate” pe nodurile cognitive ale principalelor domenii 
de interes cognitiv academic 

 Faza 8: alegerea domeniilor de interes cognitiv academic în care excelența în 
cercetarea doctorală și post-doctorală trebuie să plaseze România în primele zece 
locuri în Uniunea Europeană și în primele 25 de locuri la nivel global, în anul 2030 

 Faza 9: alegerea celor două domenii de interes cognitiv academic în care excelența în 
cercetarea doctorală și post-doctorală trebuie să plaseze România pe primul loc la 
nivel global, în anul 2050 

 Faza 10: proiectarea programelor operaționale de finanțare a domeniilor de interes 
cognitiv academic care să conducă la realizarea viziunii privind excelența în 
cercetarea doctorală și post-doctorală. 

 
                                                           
9 Să reamintim, aici, faimoasele paradoxuri ale lui Russell sau Hempel, generate de cercetarea inductivă.  
10  Noduri cognitive trebuie considerate, de asemenea, și situațiile, punctele, zonele sau direcțiile care apar ca 
subdezvoltate, abandonate sau neduse până la ultimele consecințe logice, gnoseologice sau metodologice, în perioadele 
trecute. 
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 Fazele performative: 

 Faza I: Realizarea de cercetare științifică academică de excelență, doctorală și post-
doctorală, pentru atingerea obiectivului de viziune privind clasarea României în 
primele zece state membre ale Uniunii Europene și în primele 25 de state la nivel 
global 

 Faza II: Realizarea de cercetare științifică academică de excelență, doctorală și post-
doctorală pentru atingerea obiectivului de viziune privind clasarea României pe 
primul loc la nivel global în privința a două domenii cognitive, disciplinare sau inter-
disciplinare 

2.3. Structura cronologică a misiunii 

Misiunea de atingere a viziunii propuse pentru cercetarea academică de excelență, doctorală și post-
doctorală în România va avea următoarea structură cronologică: 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Faza 7 Faza 8 Faza 9 Faza 10 Faza I Faza II 

2015             

2016             

2017             

2018             

2019- 
2030 

            

2031- 
2050 

            

2.4. Acțiuni, instituții, procese 

Pentru realizarea misiunii, așa cum a fost descrisă mai sus, este nevoie de următoarele acțiuni, 
instituții și procese11: 

 Acțiuni 

 A1. Adoptarea unei legi speciale privind salarizarea personalului de cercetare 
științifică academică, care să stimuleze păstrarea, angajarea și creșterea celor mai 
dotați cercetători în sistemul de cercetare științifică fundamentală 

 A2. Adoptarea, prin lege, a unui spor de salariu, pentru conducătorii de doctorat și 
tutorii post-doctorali, de 20% aplicat la salariul nominal brut lunar pe funcția de 
bază (activitatea principală) 

 A3. Adoptarea, prin lege, a unor măsuri de stimulare a rămânerii în țară a 
cercetătorilor de excepție și a revenirii unor asemenea cercetători din străinătate 

 A4. Adoptarea, prin lege, de măsuri de atragere a doctoranzilor și post-doctoranzilor 
străini, pe domeniile cognitive de „specializare națională” 

 Instituții 

 I1. Înființarea Ministerului Cercetării Științifice, în cadrul Guvernului României 

 I2. Crearea Universității Academiei Române (cu două niveluri universitare – 
masterat și doctorat) și cu un nivel post-universitar (post-doctorat), care să asigure, 

                                                           
11  Atât acțiunile, cât și instituțiile, respectiv procesele trebuie detaliate (în Anexe la prezentul raport), așa încât 
implementarea lor să aibă caracter coerent, complet, convergent și sinergic. 
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cu caracter permanent și continuu, cercetarea științifică de excelență la nivel 
doctoral și post-doctoral 

 I3. Înscrierea la stagiul doctoral sau post-doctoral este la latitudinea exclusivă a 
conducătorului științific al doctorandului, respectiv al tutorelui post-doctorandului 

 I4. Ministerul Cercetării Științifice va avea programe speciale de finanțare a 
cercetării științifice academice de excelență, doctorale și post-doctorale, care să 
poată fi accesate în sistem competitiv, cu frecvență anuală 

 I5. Ponderea finanțării publice a cercetării științifice va fi stabilită, prin lege, la 2% 
din PIB 

 Procese 

 P1. Înscrierea cheltuielilor cu salarizarea personalului de cercetare științifică 
academică în capitolul de investiții al bugetului de stat12 

 P2. Prevederea, în bugetul Academiei Române, a unei linii de cheltuieli cu granturi 
acordate doctoranzilor și post-doctoranzilor13 

 P3. Conducătorii de doctorat, respectiv tutorii post-doctorali din domeniile de  
cercetare științifică academică, trebuie să probeze că au un program (sau mai 
multe) de cercetare științifică academică de excelență pe termen lung14, în care să 
poată integra doctoranzi și post-doctoranzi 

 P4. Extinderea sistemului de dublă coordonare, între România și alte țări, cu privire 
la programele de cercetare de excelență, doctorale și post-doctorale 

 P5. Programele de cercetare doctorală nu pot fi mai scurte de patru ani, iar cele de 
cercetare post-doctorală nu pot fi mai scurte de doi ani 

 

  

                                                           
12 Acestea ar fi, din punct de vedere conceptual, investiții în capitalul uman. 
13 Doctoranzii și post-doctoranzii care urmează stagiile respective la Academia Română vor fi integrați, pe toată această 
perioadă, în programele de cercetare științifică academică coordonate de conducătorii științifici sau tutorii respectivi, deci 
vor primi un salariu sub forma unui grant. 
14 Cel puțin 10 ani. 
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3. CRITERII PENTRU STABILIREA DIRECȚIILOR STRATEGICE DE EXCELENȚĂ ÎN 

CERCETAREA ACADEMICĂ DOCTORALĂ ȘI POST-DOCTORALĂ 

3.1. Meta-criterii de alegere a criteriilor 

Criteriile pentru stabilirea direcțiilor strategice de excelență în cercetarea academică doctorală și 
post-doctorală în România trebuie stabilite, la rândul lor, pe baza unor…criterii. Numim aceste criterii 
meta-criterii. 

Meta-criteriile, la rândul lor, sunt rezultatul discreționar al unor dezirabilități în materie, funcționând, 
din punct de vedere conceptual, asemenea unor axiome. De fapt, meta-criteriile trebuie considerate 
ca reprezentând chintesența credinței și așteptărilor în materia obiectului lor, adică întemeieri. 
Aceasta înseamnă că lista de meta-criterii conține, in nuce, întreaga concepție (filozofie) a strategiei 
de proiectare și implementare a cercetării științifice academice de excelență, doctorale și post-
doctorale din România 

Propunem ca lista meta-criteriilor în cauză să fie următoarea: 

 (M1) contribuțiile științifice anterioare, de excepție, ale cercetării științifice românești 

 (M2) apetența cercetării științifice românești pentru cercetarea „albă”15 

 (M3) caracterul deficitar al epistemologiilor și metodologiilor generale din anumite 
domenii cognitive16 

 (M4) noduri cognitive de conexiune inter-disciplinară neexplorate sau insuficient (ori 
eronat) explorate17 

 (M5) presiunea de trans-disciplinarizare la frontiera unor domenii disciplinare18 

3.2. Criterii de alegere a direcțiilor strategice 

Pe baza meta-criteriilor, vom putea stabili criteriile care să conducă la alegerea direcțiilor strategice 
de excelență în cercetarea științifică academică doctorală și post-doctorală în România, pentru 
următorii 36 de ani. 

Propunem ca lista criteriilor în cauză să fie următoarea: 

 Pe baza M1:  

 (C1-1) excelență dovedită în cercetarea științifică academică anterioară 

 (C1-2) excelență prezumată în cercetarea științifică academică în viitor 

 Pe baza M2: 

 (C2-1) înclinația cercetătorilor români de excelență pentru abordări fundamentale 

 (C2-2) anticiparea „populației” de cercetători dedicați cercetării „albe” 

                                                           
15 Prin cercetare „albă” se înțelege  cercetarea care implică o dominanță a cercetării „pe hârtie”, comparativ cu cercetarea 
care implică multă infrastructură fizică de cercetare (chiar dacă este vorba despre cercetare fundamentală, cum este, de 
exemplu, fizica cuantică). În genere, cercetarea academică (adică cercetarea fundamentală) este cercetare „albă”: 
aspectele logice, epistemologice, metodologice; sintezele conceptuale; noi domenii disciplinare; inter-disciplinarizarea și 
trans-disciplinarizarea etc. 
16 Ca exemplu, acesta este cazul unor discipline sociale (mai ales, al economiei). 
17 De exemplu, conexiunea dintre teoria sistemelor și teoria socială, sau conexiunea dintre teoria matematică a stabilității 
și teoria sustenabilității etc. 
18 De exemplu, necesitatea unei discipline care să modeleze emergența noutății (pentru moment, se pare că noutatea nu 
poate fi outcome-ul nici unui model de raționalitate imaginabil). 
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  Pe baza M3:  

 (C3-1) revederea bazelor epistemologice ale unor domenii disciplinare 

 (C3-2) revederea bazelor metodologice generale ale unor domenii disciplinare 

 Pe baza M4:  

 (C4-1) revederea nodurilor de conexiune cognitivă inter-disciplinară existente 

 (C4-2) investigarea de noi noduri de conexiune cognitivă inter-disciplinară 

 Pe baza M5:  

 (C5-1) incompletitudini explicative19 care cer noi niveluri de realitate20 în cadrul 
aceluiași domeniu disciplinar 

 (C5-2) incompletitudini explicative care cer inventarea unui nou domeniu 
disciplinar21 

3.3. Evaluarea calitativă a criteriilor 

O scurtă caracterizare a conținutului logic al criteriilor propuse este realizată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

M C Conținut 

1.  

M1 

C1-1 

Criteriul va lua în considerare contribuțiile istorice de vârf în cercetarea științifică 
fundamentală ale cercetărilor români, pe o perioadă de circa 250 de ani. În felul acesta se 
vor putea face evaluări privind preponderența unor domenii cognitive în preocupările care 
au livrat umanității rezultate valoroase 

2.  C1-2 

Criteriul va extrapola parametrii descriptivi obținuți pe baza criteriului C1-1, și va prezuma 
continuarea obținerii unor performanțe comparabile ca semnificație științifică pe viitor. 
Astfel, se va contura o „familie” de domenii cognitive în care ne putem aștepta ca 
cercetarea academică de excelență, doctorală și post-doctorală să producă rezultate de 
valoare universală 

3.  

M2 

C2-1 

Criteriul va lua în considerare constrângerea cu care România s-a confruntat o perioadă 
îndelungată de timp referitoare la lipsa sau insuficiența infrastructurii fizice de cercetare, 
ceea ce a determinat orientarea cercetării științifice academice cu precădere spre 
domeniile cognitive care nu necesitau decât „hârtie și creion” 

4.  C2-2 

Criteriul va extrapola structura specializărilor universitare din România care vor „produce” 
licențiați, masterați, doctoranzi și post-doctoranzi în domeniile cognitive care fac parte din 
cercetarea „albă”; de asemenea, va opera, în continuare, cu constrângerea legată de 
infrastructura fizică de cercetare 

5.  M3 C3-1 
Criteriul va inventaria necesitățile stringente de elaborare, reelaborare sau reconstrucție a 
epistemologiilor unor domenii cognitive disciplinare sau inter-disciplinare 

                                                           
19 Prin explicație se înțelege descrierea unei cauzalități. 
20 Prin nivel de realitate se înțelege un meta-nivel în care este posibilă completarea unei explicații incomplete în nivelul 
de realitate curent (de exemplu, logica terțului inclus reprezintă un nivel de realitate de ordin imediat superior nivelului 
de realitate reprezentat de logica terțului exclus; alt exemplu: indecidabilitatea Gödel din sistemele axiomatice care includ 
aritmetica poate fi eliminată în alt sistem axiomatic care permite eliminarea acestei indecidabilități). Gradul în care noul 
nivel de realitate include vechiul nivel de realitate este o chestiune încă neelucidată (de exemplu, teoria einsteiniană a 
gravitației include teoria newtoniană a gravitației, ca pe un caz particular, în schimb logica terțului inclus, evocată mai sus, 
nu include logica terțului exclus). Nivelul de realitate nu este de natură ontologică (în acest ultim caz vorbim despre 
niveluri de ordine), ci de natură gnoseologică. 
21 A nu se confunda un nou domeniu disciplinar cu rafinarea unui domeniu disciplinar existent: de exemplu, teoria nano-
structurilor nu reprezintă un nou domeniu disciplinar, după cum nici psihologia socială nu reprezintă un nou domeniu 
disciplinar, în timp ce termodinamica reprezintă un asemenea nou domeniu disciplinar. Un domeniu disciplinar nou este 
garantat exclusiv de ipoteza fundamentală care o întemeiază și care nu trebuie să poată fi regăsită/recunoscută în 
ipotezele întemeietoare deja cunoscute/acceptate. De asemenea, nu trebuie confundate disciplinele de graniță (care 
sunt, prin excelență, inter-disciplinare – cum este, de exemplu, socio-biologia sau fizica matematică) cu disciplinele care 
transcend nivelurile de realitate și care sunt, prin asta, trans-disciplinare. 
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6.  C3-2 
Criteriul va inventaria necesitățile stringente de elaborare, reelaborare sau reconstrucție a 
bazelor logice și metodologice ale unor domenii cognitive disciplinare sau inter-disciplinare 

7.  

M4 

C4-1 

Criteriul va „prinde” tendințele (evidente sau mai puțin evidente) de a se face salturi inter-
disciplinare în cunoașterea științifică fundamentală, adică va identifica nodurile de 
conexiune inter-disciplinare care își fac simțită presiunea de conectare inter-disciplinară în 
prezent 

8.  C4-2 

Criteriul va anticipa tendințele (evidente sau mai puțin evidente) care se vor manifesta în 
viitor în direcția salturilor inter-disciplinare în cunoașterea științifică fundamentală, adică 
va identifica nodurile de conexiune inter-disciplinare care își vor face simțită presiunea de 
conectare inter-disciplinară în viitor 

9.  

M5 

C5-1 
Criteriul va identifica necesitățile de trans-disciplinarizare a unor domenii cognitive, ca 
urmare a incompletitudinilor explicative,  fără a ieși din domeniul cognitiv în cauză (adică 
prin trecerea la un nivel de realitate de ordin imediat superior) 

10.  C5-2 
Criteriul va identifica necesitățile de construire/inventare a unor noi domenii disciplinare, 
ca urmare a incompletitudinilor explicative 
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4. PROGRAME MASTER ÎN CERCETAREA ACADEMICĂ DE EXCELENȚĂ, DOCTORALĂ ȘI POST-
DOCTORALĂ 

Programele master de cercetare academică de excelență sunt grile strategice ale unui asemenea tip 
de cercetare, destinate să asigure o coerență maximă eforturilor de cercetare pe o anumită arie de 
interes cognitiv fundamental, pe un domeniu, pe mai multe domenii, sau pe o intersecție inter-
disciplinară de asemenea domenii. 

Programele master reprezintă structuri logice de coagulare a preocupărilor de cercetare științifică 
relativ omogene, convergente spre un rezultat general comun. 

Programele master vor sta la baza proiectării programelor personale de cercetare științifică 
academică de excelență ale conducătorilor de doctorat sau ale tutorilor post-doctorali, în cadrul 
cărora să fie înmatriculați doctoranzi sau post-doctoranzi. 

4.1. Criterii de proiectare a programelor master 

Pentru proiectarea programelor master este nevoie de un set de criterii care să le identifice acea arie 
de interes cognitiv care le este specifică și, deci, le definește. 

Propunem următoarea listă de criterii de proiectare a programelor master în cercetarea academică 
de excelență, doctorală și post-doctorală în România: 

 (C/o) obiectivul general urmărit: acest criteriu va selecta/propune programe master de 
cercetare științifică academică de excelență, doctorale și post-doctorale, după ținta 
finală, pe termen lung, stabilită 

 (C/m) metodologia generală utilizată: acest criteriu va selecta/propune programe 
master de cercetare științifică academică de excelență, doctorale și post-doctorale, 
după logica, metodele și instrumentele utilizate în atingerea țintei, pe termen lung, 
stabilită 

 (C/a) natura abordării: acest criteriu va selecta/propune programe master de cercetare 
științifică academică de excelență, doctorale și post-doctorale, după tipul de abordare a 
obiectului cercetării, mai exact, după modul în care obiectul cercetării este constituit.  

4.2. Identificarea programelor master 

Pe baza criteriilor anterioare, vom proceda acum la identificarea și descrierea succintă a programelor 
master de cercetare științifică academică de excelență, doctorale și post-doctorale, care ar putea 
funcționa în România în următorii 36 de ani, în scopul realizării viziunii stabilite: 

Criteriul Cod program master Denumire Program master 

C/o 
PM1 Bazele logice și epistemologice ale cunoașterii științifice 

PM2 Bazele metodologice ale cunoașterii științifice 

C/m 
PM3 Cercetare teoretică (deductivă) 

PM4 Cercetare empirică (abductivă) 

C/a 
PM5 Cunoaștere științifică inter-disciplinară 

PM6 Cunoaștere științifică trans-disciplinară 

În tabelul de mai sus apare programul master „Cercetare empirică (abductivă) deși, cum am spus, 
discutăm aici despre cercetare (cunoaștere) academică, adică fundamentală. Totuși, Nu există nici o 
inconsistență între cercetarea academică (de tipul cercetării fundamentale) și cercetarea empirică: 
cercetarea academică (în sensul că vizează fundamentele unui domeniu cognitiv) poate fi fie de tip 
teoretic, fie de tip empiric. Antonimul cercetării academice este cercetarea aplicativă, iar antonimul 
cercetării empirice este cercetarea teoretică. Așadar, există cercetare academică teoretică sau 
cercetare academică empirică, după cum există cercetare aplicativă teoretică sau cercetare aplicativă 
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empirică. Se observă imediat că, din punct de vedere logic, cercetarea academică teoretică și cea 
empirică sunt exclusiv disjunctive22, și același lucru se poate spune despre cercetarea aplicativă 
teoretică și cea empirică. 

Dacă facem notațiile: 

 𝐹: cercetare academică (fundamentală) 

 𝐴: cercetare aplicativă 

 𝑇: cercetare teoretică (deductivă) 

 𝐸: cercetare empirică (abductivă)23 

 𝐹𝑇: cercetare academică teoretică 

 𝐹𝐸: cercetare academică empirică 

 𝐴𝑇: cercetare aplicativă teoretică 

 𝐴𝐸: cercetare aplicativă empirică 

Atunci putem scrie următoarele relații logice: 

𝐹 = 𝐹𝑇⋃𝐹𝐸 
𝐴 = 𝐴𝑇⋃𝐴𝐸 
𝑇 = 𝐹𝑇⋃𝐴𝑇 
𝐸 = 𝐹𝐸⋃𝐴𝐸 
𝐹𝑇⋂𝐹𝐸 = ∅ 
𝐴𝑇⋂𝐴𝐸 = ∅ 
∁𝐹𝐹𝑇 = 𝐹𝐸 
∁𝐹𝐹𝐸 = 𝐹𝑇 
∁𝐴𝐴𝑇 = 𝐴𝐸 
∁𝐴𝐴𝐸 = 𝐴𝑇 
∁𝑇𝐹𝑇 = 𝐴𝑇 
∁𝑇𝐴𝑇 = 𝐹𝑇 
∁𝐸𝐹𝐸 = 𝐴𝐸 
∁𝐸𝐴𝐸 = 𝐹𝐸 

4.3. Scurtă descriere a programelor master 

 PM1 – Bazele logice și epistemologice ale cunoașterii științifice: acest program master va 
reuni studii de cercetare academică, doctorale și post-doctorale, care vor urmări 
evaluarea critică, revizuirea, construcția sau reconstrucția, după caz, pe domeniile 
cognitive selectate, a fundamentelor logice și a „țesăturii” epistemologice  a acestor 
domenii 

 PM2 – Bazele metodologice ale cunoașterii științifice: acest program master va reuni 
studii de cercetare academică, doctorale și post-doctorale, care vor urmări evaluarea 
critică, revizuirea, construcția sau reconstrucția, după caz, pe domeniile cognitive 
selectate, a fundamentelor metodologice generale ale acestor domenii  

                                                           
22 Disjunctivitatea exclusivă înseamnă că elementele componente ale disjuncției sunt complementare reciproc dar, în 
același timp, reuniunea lor epuizează obiectul de interes (de exemplu, cercetarea academică teoretică și cea empirică 
sunt complementare – nici un element din prima „mulțime” nu face parte din cea de-a doua „mulțime” – dar dacă reunim 
cercetarea academică teoretică cu cea empirică obținem întreaga cercetare academică.  
23 Cercetarea inductivă, cel de-al treilea tip de abordare metodologică, a fost ignorată aici deoarece, în mod practic (lăsând 
la o parte paradoxurile epistemologice la care conduce), este imposibilă: ar însemna epuizarea tuturor factualilor în cauză, 
nu numai actuali, dar și potențiali, nu numai din Universul nostru dar din orice Univers posibil. Deși pot fi identificate și  
asemenea cazuri (de exemplu, Dumnezeu, ca factual, odată investigat, epuizează factualii în materie, deoarece se 
presupune că, în cazul acesta, actualul coincide cu potențialul; problema este că aici avem de-a face cu metafizica și nu 
cu știința, în cazul științei nu putem avea certitudine cu privire la epuizarea factualilor avuți în vedere la cercetarea 
inductivă). 
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 PM3 – Cercetare teoretică (deductivă): acest program master va reuni studii de cercetare 
academică, doctorale și post-doctorale, care vor urmări dezvoltarea de cercetări 
abstracte, a-contextuale24, pe baze ipotetico-deductive 

 PM4 – Cercetare empirică (abductivă): acest program master va reuni studii de cercetare 
academică, doctorale și post-doctorale, care vor urmări dezvoltarea de cercetări concrete, 
contextuale, pe baze empirice25 

 PM5 – Cunoaștere științifică inter-disciplinară: acest program master va reuni studii de 
cercetare academică, doctorale și post-doctorale, care vor urmări dezvoltarea de 
conexiuni cognitive între diferite domenii disciplinare, într-o modalitate inter-
disciplinară26 

 PM6 – Cunoaștere științifică trans-disciplinară: acest program master va reuni studii de 
cercetare academică, doctorale și post-doctorale, care vor urmări „inventarea” de noi 
niveluri de realitate explicative, adică vor transcende domeniile disciplinare sau inter-
disciplinare curente, construind noi domenii disciplinare sau inter-disciplinare 

  

                                                           
24 În sensul cel mai general, cercetări fundamentale formale, adică independente de conținutul empiric al conceptelor 
utilizate. 
25 În sensul cel mai general, cercetări fundamentale care pornesc de la semnalele empirice disponibile (în mod actual sau 
în mod potențial). 
26 Inter-disciplinaritatea nu este o simplă multi-disciplinaritate. Deci, disciplinele implicate nu sunt asociate în mod simplu 
aditiv, ci într-un mod sinergic, care reclamă comunicarea inter-disciplinară (la nivel conceptual, metodologic, instrumental 
și hermeneutic). 
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5. DIRECȚII STRATEGICE ALE CERCETĂRII ACADEMICE DE EXCELENȚĂ, DOCTORALE ȘI 

POST-DOCTORALE 

5.1. Matricea de analiză 

5.1.1. Rute de excelență în cercetarea academică doctorală și post-doctorală 

5.1.1.1. Criterii ale excelenței în cercetarea științifică academică 

 (CE1) problema chestionată este complet nouă. 

 (CE2) problema chestionată este neclarificată conceptual în cadrul comunității științifice 
de profil și cercetarea își propune să ofere o clarificare. 

 (CE3) problema chestionată este clarificată conceptual ne-corespunzător în cadrul 
comunității de profil și cercetarea își propune o evaluare critică a situației. 

 (CE4) problema chestionată este clarificată conceptual dar nu este lămurit aspectul 
metodologic al instrumentalizării conceptului în cauză, iar lucrarea își propune să ofere o 
metodologie în materie; 

 (CE5) problema chestionată este clarificată conceptual, există și soluții metodologice dar 
acestea sunt ne-adecvate, iar lucrarea își propune o evaluare critică a situației. 

 (CE6) problema chestionată este clarificată conceptual și metodologic, dar lucrarea își 
propune să elaboreze o soluție metodologică alternativă. 

 (CE7) problema chestionată este clarificată conceptual și metodologic, dar lucrarea își 
propune o generalizare conceptuală sau/și metodologică în materie. 

 (CE8) problema chestionată este clarificată conceptual și metodologic, dar lucrarea își 
propune o particularizare conceptuală sau/și metodologică în materie. 

 (CE9) problema chestionată este clarificată conceptual și metodologic, dar lucrarea își 
propune o falsificare. 

 (CE10) problema chestionată este clarificată conceptual și metodologic, a fost deja 
falsificată, dar lucrarea își propune o analiză critică a condițiilor de falsificare. 

5.1.1.2. Lista rutelor de excelență în cercetarea științifică academică 

5.1.1.2.1. Lista etapelor 

 (P1) identificarea și formularea problemei (descrierea obiectului cercetării și poziționarea 
lui în literatura de specialitate) 

 (P2) interogarea obiectului cercetării (formularea întrebărilor științifice) 

 (P3) stabilirea aspectelor care vor face obiectul cercetării propriu-zise  

 (P4) stabilirea metodei generale de abordare științifică a obiectului cercetării 

 (P5) elaborarea ipotezelor noi (în mod deductiv sau, de regulă, în mod abductiv) 

 (P6) evaluarea critică a ipotezelor existente (prin considerente de natură conceptuală) 

 (P7) testarea logică a ipotezelor (fie noi, fie existente) 

 (P8) testarea empirică a ipotezelor (fie noi, fie existente) 
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5.1.1.2.2. Lista rutelor 

 (REC): (𝑃1) → (𝑃2) → (𝑃3) → (𝑃4) → (𝑃5): ruta de excelență în cercetarea științifică 
academică de tip conceptual 

 verifică criteriile de excelență: CE1, CE2 și CE3 

 (REM): (𝑃1) → (𝑃2) → (𝑃3) → (𝑃4) → (𝑃6): ruta de excelență în cercetarea științifică 
academică de tip metodologic 

 verifică criteriile de excelență: CE4, CE5 și CE6 

 (REL): (𝑃1) → (𝑃2) → (𝑃3) → (𝑃4) → (𝑃7): ruta de excelență în cercetarea științifică 
academică de tip logic 

 verifică criteriile de excelență: CE7, CE8 și CE9 

 (REE): (𝑃1) → (𝑃2) → (𝑃3) → (𝑃4) → (𝑃8): ruta de excelență în cercetarea științifică 
academică de tip empiric 

 verifică criteriul de excelență: CE10 

O diagramă care corelează criteriile de excelență academică în cercetare cu etapele de pe parcursul 
rutelor de excelență este prezentată mai jos: 

 

5.1.2. Construirea matricei de analiză 

Pentru construirea matricei de analiză care să „extragă” direcțiile strategice (DS) în cercetarea 
academică de excelență, doctorală și post-doctorală pentru România, vom utiliza două categorii de 
criterii care vor acționa simultan: criteriile de identificare a direcțiilor strategice (C), și programele 
master (PM), ambele identificate anterior. Ulterior, vom conexa direcțiile strategice identificate cu 
rutele de excelență care pot fi urmate în obiectivarea efectivă a cercetării. 

                   Criteriul 
                      (Ci-j) 
Programul 
master (PMk) 

C1-1 C1-2 C2-1 C2-2 C3-1 C3-2 C4-1 C4-2 C5-1 C5-2 

PM1 DS-111 DS-112 DS-121 DS-122 DS-131 DS-132 DS-141 DS-142 DS-151 DS-152 

PM2 DS-211 DS-212 DS-221 DS-222 DS-231 DS-232 DS-241 DS-242 DS-251 DS-252 

PM3 DS-311 DS-312 DS-321 DS-322 DS-331 DS-332 DS-341 DS-342 DS-351 DS-352 

PM4 DS-411 DS-412 DS-421 DS-422 DS-431 DS-432 DS-441 DS-442 DS-451 DS-452 

PM5 DS-511 DS-512 DS-521 DS-522 DS-531 DS-532 DS-541 DS-542 DS-551 DS-552 

PM6 DS-611 DS-612 DS-621 DS-622 DS-631 DS-632 DS-641 DS-642 DS-651 DS-652 



17 
 

5.2. Identificarea direcțiilor strategice 

Așadar, în principiu, cele zece criterii de identificarea a direcțiilor strategice, concentrate pe cele șase 
programe master, dau 60 de direcții strategice. Sarcina noastră, acum, este de a face o selecție a 
direcțiilor strategice care sunt: a) dezirabile; b) fezabile; c) viabile; d) relevante. Vom realiza această 
analiză de selecție bazându-ne pe conținutul criteriilor de selectare a direcțiilor strategice, pe de o 
parte, și pe conținutul programelor master, pe de altă parte, așa cum aceste conținuturi au fost 
descrise mai sus. 

Considerăm că următoarele 24 de direcții strategice privind cercetarea științifică academică de 
excelență, doctorală și post-doctorală, în România, pot fi reținute27 ca fiind concomitent dezirabile, 
fezabile, viabile și relevante pentru viziunea propusă în prezentul raport.: 

1. DS-111: logica științelor naturale 
2. DS-112: logica științelor sociale 
3. DS-131: epistemologia științelor teoretice (formale) 
4. DS-132: epistemologia științelor empirice 
5. DS-141: teoria inter-disciplinarității în interiorul științelor naturii 
6. DS-142: teoria inter-disciplinarității în interiorul științelor umane și sociale28 
7. DS-231: metodologia generală a științelor teoretice (formale) 
8. DS-232: metodologia generală a științelor empirice 
9. DS-241: metodologia generală a inter-disciplinarizării 
10. DS-242: metodologii inter-disciplinare în știință 
11. DS-251: metodologia generală a nivelurilor de realitate în cunoașterea științifică 
12. DS-252: metodologia generală a trans-disciplinarizării în cunoașterea științifică 
13. DS-311: axiomatizări în științele naturii 
14. DS-312: axiomatizări în științele umane și sociale 
15. DS-321: structuri invariante în științele naturii 
16. DS-322: structuri invariante în științele umane și sociale 
17. DS-411: structuri evoluționiste în științele naturii 
18. DS-412: structuri evoluționiste în științele umane și sociale 
19. DS-541: domenii inter-disciplinare în științele naturii 
20. DS-542: domenii inter-disciplinare în științele umane și sociale 
21. DS-611: logici locale, non-bivalente, finite29 și discrete în științele naturii 
22. DS-612: logici locale, non-bivalente, finite și discrete în științele umane și sociale 
23. DS-651: meta-limbaje privind completitudinea explicativă în științele naturii 
24. DS-652: meta-limbaje privind completitudinea explicativă în științele umane și sociale 

5.3. Corelația dintre direcțiile strategice și rutele de excelență 

Atât direcțiile strategice ale cercetării academice doctorale și post-doctorale, cât și rutele de 
desfășurare a cercetării științifice doctorale și post-doctorale (ambele identificate și evaluate în 
prezentul raport) au un parametru comun: excelența. Ca urmare, între cele două componente există 
o corelație funcțională30: 

                                                           
27 Fiecare dintre științele (naturale, umane, sociale) academice își va „revendica” direcțiile strategice care sunt cele mai 
adecvate pentru următoarea perioadă de 36 de ani. 
28 După cum se știe, cea mai generală clasificare a științelor, după obiectul de cercetare, este următoarea: a) științe ale 
naturii (științe naturale); b) științe ale societății (științe sociale); c) științe ale omului (științe umane). 
29 Aici, prin expresia logică finită se va înțelege logica cu un număr finit de valori de adevăr, iar prin expresia logică discretă 
se va înțelege logica cu mulțimea valorilor de adevăr numărabilă. 
30 Există trei categorii distincte de corelație: a) corelația cauzală; b) corelația structurală; c) corelația funcțională. Corelația 
cauzală privește cinematica și dinamica fenomenelor, corelația structurală privește invarianța fenomenelor, iar corelația 
funcțională privește agregarea fenomenelor. 
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                         Ruta 
Direcția 
strategică 

REC REM REL REE 

DS-111     

DS-112     

DS-131     

DS-132     

DS-141     

DS-142     

DS-231     

DS-232     

DS-241     

DS-242     

DS-251     

DS-252     

DS-311     

DS-312     

DS-321     

DS-322     

DS-411     

DS-412     

DS-541     

DS-542     

DS-611     

DS-612     

DS-651     

DS-652     

 
 


