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INTRODUCERE

Cercetarea științifică este o necesitate a cunoașterii și poate fi realizată 
prin inovare, devenind astfel motorul creșterii competitivității economice și 
a bunăstării oamenilor. În epoca pe care o traversăm, în care globalizarea, 
reducerea nivelului resurselor, îmbătrânirea populației ori situațiile sanitare 
excepționale sunt probleme majore cu care se confruntă aproape toate admi-
nistrațiile statelor lumii, cercetarea științifică devine o importantă resursă pen-
tru supraviețuire. Pentru ansamblul Uniunii Europene cercetarea științifică 
reprezintă o prioritate de „creștere inteligentă prin dezvoltarea unei economii 
bazate pe cunoaștere și inovare” [52].

În contextul economic, politic și social actual, în care societatea se confruntă 
cu o schimbare accelerată în ceea ce privește globalizarea și evoluția tehnolo-
gică, toate sectoarele vieții cotidiene participă la adaptarea sistemului la noile 
provocări. Pentru a face față acestora, unele domenii de activitate sunt man-
datate să fie deschizătoare de drum și să arate calea. Dintre acestea, cercetarea 
științifică ocupă un rol extrem de important atât ca activitate, cât mai ales ca 
rezultat, denumit producție de cunoaștere, care are un caracter preponderent 
inovator.

Desfășurarea activității de cercetare științifică a depășit de mult etapa de 
cunoaștere din curiozitate, ajungând astăzi la cunoașterea pentru satisface-
rea unor nevoi. Astfel, cercetătorul a fost coborât din turnul său de fildeș și 
a fost aliniat în rândul factorilor care pot și trebuie să participe la asigurarea 
creșterii economice și a progresului.

Pornind de la aceste observații, vom analiza în continuare mediul și para-
metrii în care se desfășoară activitatea de cercetare științifică. Astfel, consta-
tăm că România, ca stat suveran, dar și ca țară membră a Uniunii Europene 
(UE), parcurge o perioadă de profundă transformare alături de întregul spec-
tru economic mondial. În calitate de stat membru al UE, Romania își aliniază 
politicile interne la directivele și recomandările aferente acestei calități.

Comisia Europeană a definit parcursul Uniunii, pentru un interval de 10 
ani, printr-o strategie, intitulată Strategia „Europa 2020” [52], prin care își 
propune să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, 
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productivitate și coeziune socială. Prin aceasa au fost stabilite trei priorități: 
1) creștere inteligentă prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare; 2) creștere durabilă prin promovarea unei economii mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 3) 
creștere favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii cu o rată ridicată 
a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.

Îndeplinirea priorităților strategice europene este activată prin cinci obiec-
tive principale: 1) 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani 
ar trebui să aibă un loc de muncă; 2) 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în 
CD; 3) obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite 
(inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favora-
bile în acest sens); 4) rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub 
nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii 
superioare; 5) numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 
20 de milioane.

Ansamblul problematicii este extrem de complex, cuprinzând teme din 
toate sectoarele și domeniile de activitate, având specificități date de particu-
laritățile diferitelor zone ale Uniunii.

La nivelul țărilor membre sunt adoptate decizii strategice de transpunere 
în practică a normelor legale și a recomandărilor, luându-se măsuri pentru 
îndeplinirea acestora și pentru asigurarea condițiilor de creștere economică și 
de bunăstare socială a populației.

Pentru prezenta cercetare, delimităm ansamblul activităților descrise mai 
sus și ne îndreptăm atenția asupra aspectelor ce țin de cercetarea științifică. 
Constatăm că aceasta este prezentă în documentul european atât ca prioritate, 
cât și ca obiectiv principal. Putem afirma astfel că activitatea de cercetare-dez-
voltare-inovare (CDI) poate fi motorul creșterii economice prin inovare.

În ultimii ani, autorii a numeroase studii au atras atenția asupra rolului 
pe care îl are cercetarea științifică pentru creșterea economică, în special 
prin impactul pe care aceasta îl are asupra gradului de inovare a produselor 
tehnologice și asupra competitivității economice (Pianta 1995). Cercetarea 
științifică nu produce bunuri și/sau servicii de serie. Indiferent de forma ei – 
fundamentală, aplicativă sau dezvoltare-experimentală – cercetarea științifică 
este o activitate de creație (Manualul Frascati 2015) [35], iar creația este prin 
definiție o acțiune ce înseamnă a produce sau a face ceva ce nu a mai existat 
[3]. Dirijarea acestei activități spre satisfacerea nevoilor reale din societate și 
spre producerea unor rezultate care să răspundă acestora poate influența efi-
ciența, eficacitatea și performanța activității din toate sectoarele de activitate.

În ansamblul CDI, cercetarea fundamentală este considerată o activitate 
prioritară, orizontală, configurată ca un demers declanșator și totodată ca un 
liant pentru celelalte două forme de cercetare. Aceasta prezintă o serie de par-
ticularități, ce țin, pe de o parte, de asigurarea resurselor necesare desfășurării 
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și a climatului propice de lucru, pe de altă parte, de absența unei aplicabilități 
practice imediate și, în fine, de complexitatea metodelor de măsurare a perfor-
manței din cauza particula rității rezultatelor și a lipsei previziunii impactului. 

Din punctul de vedere al cheltuielilor înregistrate, cercetarea fundamentală 
ocupă, în România, locul doi la capitolul cheltuielilor totale înregistrate pe 
tipuri de activități componente ale CDI (cu cca. 30% din total, după cercetarea 
aplicativă, care consumă cca. 50% și înaintea dezvoltării experimentale, care a 
consumat cca. 20% din cheltuieli) și este desfășurată preponderent în Sectorul 
Guvernamental, unde înregistrează costuri ce depășesc 55% din totalul chel-
tuielilor acestui sector de activitate (INS – Raportul privind activitatea CD în 
anul 2015) [44]. 

Rezultatele activității de cercetare științifică sunt strâns legate de resursele 
alocate. Fie că este vorba despre resurse umane, financiare, materiale sau 
informaționale, acestea influențează semnificativ rezultatele, performanța 
și, implicit, finanțările viitoare. Constatăm astfel că între activitate, finanțare, 
rezultate și performanță este o relație de condiționalitate. Performanța este 
măsurată prin indicatori cantitativi și/sau calitatea rezultatelor, care sunt 
rodul antrenării unor resurse suficiente.

Accesul la finanțările CDI în acord cu temele prioritare ale Strategiei 
„Europa 2020” este o inițiativă distinctă, intitulată O Uniune a inovării, care-și 
propune să îmbunătățească condițiile și parcursul finanțării, pentru a garanta 
transferul ideilor inovatoare în produse și servicii capabile să creeze creștere 
economică și locuri de muncă.

Creșterea economică, din perspectiva științei economice a inovării, de 
exemplu, este în primul rând rezultatul schimbării endogene din tehnologie, 
gusturi și preferințe, determinând astfel schimbări în funcție de producție și 
utilitate. Motorul principal este creativitatea și inovativitatea agenților eco-
nomici (Nicolescu & Tătaru 2010, p. 36), și poate fi rezultatul unor acțiuni 
interdisciplinare corelate.

În lucrarea de față vom prezenta cititorilor interesați, aspecte care privesc 
managementul strategic al cercetării științifice din România și vom aprofunda 
activitarea managerială dintr-o entitate publică din Sectorul Guvernamental 
al sistemului de cercetare din România (Fig. 1). Aceasta operează în majorita-
tea domeniilor de cercetare din Manualul Frascati, cu precădere în domeniile 
umaniste, având o răspândire teritorială națională și o tradiție instituțională 
considerabilă: Academia Română.

Statutul, unic, de for de consacrare și de cercetare științifică pe care îl are 
Academia Română este recunoscut la nivel național și prin atribuirea în mod 
distinct a responsabilității privind realizarea Direcției de cercetare fundamen-
tală (4.4.1. din SNCDI-2020). În acest document-cadru se apreciază că: „Insti-
tutele de cercetare ale Academiei Române permit promovarea, la nivel inter-
național, a identității științifice românești, crearea de «leadership» în domenii 
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cum sunt științele economice și socio-umane, matematică, fizică, chimie, ști-
ințe biomedicale sau științele Pământului. Competența recunoscută a acestora 
permite orientarea către cercetări de frontieră competitive internațional, către 
tematici cu potențial aplicativ la nivel național (cerințe concrete și oferte rea-
liste), extinderea cercetărilor inter- și multidisciplinare simultan cu menține-
rea unei zone «libere de constrângeri» specific academice, propice cercetării 
fundamentale pure, sursă permanentă de acumulare științifică” [53].

Se observă în ultima perioadă prezența unei modificări de abordare a tema-
ticii și a mijloacelor de cercetare științifică prin dezvoltarea unor cercetări 
interdisciplinare, interinstituționale și transnaționale. Această nouă abordare 
are rolul de a pune la un loc cercetători din diferite domenii de cercetare, din 
diferite instituții sau regiuni, care să colaboreze pentru realizarea, în comun, 
a unor rezultate capabile să asigure creștere și competitivitate economică în 
folosul beneficiarilor finali din mediul economic, social și cultural. Aceste con-
diții sunt îndeplinite cu prisosință de Academia Română și sunt prezentate pe 
larg în capitolul al III-lea al acestei lucrări.

Funcționarea în condiții de eficiență și performanță a sistemului CDI în 
ansamblu, dar și a părților componente ale acestuia, atrage necesitatea imple-
mentării unor măsuri și instrumente manageriale capabile să asigure direcți-
onarea finanțării către domeniile care au capacitatea de a acoperi seturile de 
nevoi ale beneficiarilor externi, dar și să promoveze excelența. În același timp, 
managementul încurajează persoane sau echipe de cercetare care au dovedit, 
prin rezultate cu impact internațional, abilități și potențial de dezvoltare a 
cunoașterii. 

Interesul crescut manifestat, în ultimele decenii, atât de specialiști cercetători 

Fig. 1. Ansamblul sistemului național de CD din România.



Meda Gâlea18

cât și de manageri practicieni, pentru identificarea de noi metode și tehnici de 
management pentru creșterea performanței rezultatelor și asigurarea compe-
titivității economice este o constatare ce rezultă din numărului mare de lucrări 
științifice publicate pentru toate domeniile aferente științei managementului.

Lucrarea de față este rezultatul unei cercetări doctorale efectuate în inter-
valul octombrie 2014 – februarie 2019 pe tema managementului strategic al 
entităților CDI din România, având scopul de a aduce o contribuție la lite-
ratura de specialiatate privind managementul strategic al entităților publice 
de cercetare științifică și de a furniza persoanelor interesate un studiu practic 
privind manegementul strategic al cercetării științifice. 

În primele două capitole este realizată o evaluare a literaturii de specialitate 
privitoare la conceptele cu care operează activitatea de cercetare științifică și 
managementul strategic, iar în partea a doua unde regăsim rezultatele cerce-
tării aplicative prin care s-a urmărit:

– analiza stării actuale a cunoașterii; 
– culegerea opiniilor actorilor interni din structura Academiei Române cu 

privire la managementul strategic instituțional;
– furnizarea unui model decizional strategic de gestiune a intrărilor de 

resurse pentru controlul rezultatelor și creșterea performanței. 
Motivația realizării cercetării a fost dată de frecvența redusă a unor studii 

empirice la nivel de subsisteme componente ale sistemului național de cerce-
tare din România și absența totală a unui studiu amănunțit privind manage-
mentul activității de cercetare din Academia Română. Aceasta, în condițiile în 
care, în ultimele decenii, se pune un accent tot mai mare pe rezultate, eficiență 
și performanță.

Utilitatea rezultatelor și relevanța acestora vizează atât factorii de decizie 
din structurile de management strategic al Academiei Române, cât și mediul 
extern, pentru evaluări comparative practice. Pentru prima categorie de bene-
ficiari, urmărim să le să punem la dispoziție un model decizional de reparti-
zare a finanțătii, cu sau fără influența performanței dovedite. Modelul poate fi 
un instument adaptat și altor structuri cu activitate asemănătoare.

Rezultate așteptate privesc conștiențizarea factorilor de decizie din mana-
gementul strategic instituțional cu privire la importanța asigurării unui 
management adaptat specificului misiunii, scopului și obiectivelor entității 
analizate, controlul resurselor și rezultatelor și antrenarea finanțării spre rea-
lizarea eficientă a obiectivelor instituționale stabilite.

Datele prelucrate sunt din sursele indicate conform protocoalelor specifice 
cercetării doctorale, iar acestea includ pe lângă analiza literaturii de speciali-
tate, colectarea manuală a unor date privind intrările de resurse și rezultatele 
raportate, dar și prin culegerea, cu ajutorul a două chestio nare, a unor opinii 
ale personalului din interiorul sistemului analizat.

Sub aspect metodologic, cercetarea de față pornește printr-o parte descrip-
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tivă în care sunt identificate și relatate evenimente de ansamblu ale sectorului 
de studiu, ale particularităților entității studiate, ale opiniile factorilor interni 
privind aspecte de natura managerială, pentru ca în final să propună îmbună-
tățirea managementului strategic instituțional, printr-un model de repartiție a 
resurselor financiare pe bază de criterii specifice, activitate care se încadrează 
într-o formă aplicativă de cercetare științifică (Zaiţ 2014/2015). 

Vom continua cu efectuarea unui studiu documentar asupra referințelor 
privitoare la entitatea luată în studiu – Academia Română –, atât din literatura 
de specialitate (cărți și reviste), prin informare directă și consultarea datelor 
și informațiilor disponibile pe paginile de internet ale Academiei Române și 
ale subunităților componente, cât și în urma unor dialoguri cu specialiști în 
domeniu și personal din interiorul sistemului și din afara acestuia. Toate aces-
tea au avut un numitor comun și anume, formarea unei baze de cunoștințe 
privind ansamblul sistemului de cerce tare științifică din Academia Română, 
pentru a contribui la îmbunătățirea managementului strategic instituțional.

Metodele de cercetare sunt observația și analiza de conținut a documentelor 
prin metode calitative, dar și metode cantitative de evaluare a datelor culese 
privind resursele, rezultatele și calculul performanței, dar și pentru testarea 
ipotezelor. În cadrul cercetării aplicative sunt stabilite două obiective generale 
cărora le sunt atașate opt obiective specifice și zece ipoteze. Testatarea și vali-
darea are loc prin analiza datelor culese prin aplicarea celor două chestionare. 
Prelucrarea datelor se realizează cu instrumente specifice: Microsoft Excel și 
softul statistic SPSS.

Lucrarea este structurată în patru capitole de bază, urmate de un capitol în 
care sunt prezentate concluziile și de lista tabelelor, lista figurilor, lista anexe-
lor și bibliografia consultată.

În capitolul I problematica este structurată pornind de la definiții interne și 
internaționale privind cercetarea științifică; acestea sunt urmate de punerea 
laolaltă a clasificării domeniilor cercetării științifice din România, pentru ca, 
în următoarele subcapitole, să fie trecute în revistă entitățile, resursele, rezul-
tatele și evaluarea acestora.

În capitolul II sunt prezentate aspecte legate de managementul strategic/
de planificarea strategică. Într-un subcapitol distinct sunt discutate particula-
titățile de ansamblu ale entităților publice și în alt subcapitol sunt prezentate 
aspecte specifice entităților de cercetare științifică. Accentul este pus cu precă-
dere pe planul cercetării științifice, de la definiția conceptului de management 
strategic, urmate de prezentarea elementelor suport pentru elaborarea strate-
giei de dezvoltare instituțională, pe etapele procesului de management stra-
tegic, continuând cu două subcapitole de planificare strategică din cercetarea 
științifică. În finalul acestui capitol sunt prezentare aspecte ce privesc procesul 
decizional ca parte a activității de management.

Capitolul III este dedicat managamentului cercetării științifice din Academia 
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Română. După un scurt istoric, sunt detaliate elementele de bază ale mana-
gementului: misiune, structură organizatorică, resurse și rezultate. În încer-
carea de a găsi simulitudini cu alte entități publice sau non-profit care poartă 
denumiri asemănătoare, au fost analizate datele privind elementele de bază 
ale managementului strategic (misiune, viziune, obiective, organizare) atât 
ale unor academii din țară, cât și din străinătate. În finalul capitolului trei sunt 
prezentate elemente ce privesc mediul intern și extern al Academiei Române, 
precum și o viziune asupra manage mentului strategic instituțional.

Capitolul IV cuprinde cercetarea aplicativă privind managementul strategic 
instituțional. În partea introductivă a acestui capitol sunt detaliate: contextul, 
premisele, scopul cercetării, obiectivele urmărite și ipotezele. În subcapitolul 
4.6.1 se regăsesc opiniilor cercetătorilor din sistemul Academiei Române pri-
vitoare la managementul instituțional. Acastea au fost culese cu ajutorul unui 
chestionar autoadministrat aplicat online. În finalul cercetării aplicative este 
dezvoltat un model decizional, denumit PRA-nX, destinat conducerii strate-
gice a Academiei Române ca instrument de dirijare controlată a finanțării, pe 
unități de cost/analiză, în funcție de rezultate și de număr de cercetători (n). 
Denumirea modelului este construită prin abrevierea componentelor de bază 
cu care operează: performanța calculată; Academia Română; unitățile de cost/ 
analiză avute în vedere de decidenți, rezultatele raportate, număr de cercetă-
tori (n) și valoarea bugetului de repartizat (X). Utilizarea modelului decizio-
nal de către decidenții strategici ai organizației, le permite acestora să distri-
buie resurselor financiare prin luarea (sau nu) în considerare a performanței 
înregistrate. Performanța este stabilită la nivel instituțional prin prioritizarea 
rezultatelor în baza unor coeficienți de importanță proprii, în acord cu țintele 
instituționale. Modelul este testat atât cu date teoretice, cât și prin prelucrarea 
datelor din raportările anuale ale Academiei Române, care privesc alocările de 
resurse și rezultatele obținute. Acesta poate fi utilizat și de alte entități publice.

***

Pentru sistematizarea și pentru o prezentare cât mai clară a unor date sau 
informații au fost folosite reprezentările tabelare, dar și o serie de figuri. Tabe-
lele și figurile au fost preluate din diverse surse bibliografice sau au fost con-
cepute de autor. Acestea sunt numerotate folosind un sistem de codare format 
din numărul capitolului din care fac parte, urmat de numărul curent al tabe-
lului, respectiv al graficului. În partea finală a lucrării, înainte de anexe, este 
prezentat un inventar al tabelelor și figurilor. 

Pentru a facilita trimiterea în text la sursele folosite, bibliografia a fost struc-
turată în două părți – autori și alte surse –, ultimele fiind citate prin cifre între 
paranteze dreptunghiulare. Aceste surse au fost consultate cu prilejul docu-
mentării și au fost revăzute de curând pentru publicarea prezentului volum.


