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Proiectul de ţară aflat în curs de elaborare urmează a se aplica în următorii 15–20 de ani şi îşi va produce
efectele într-un orizont de timp de 30 de ani. În acest interval, cei care îl elaborează şi cei care vor conduce
aplicarea sa vor ieşi în general la pensie, iar cei care se află acum în şcoală vor deveni segmentul activ al
populaţiei României. Parametrii în care va funcţiona societatea românească vor fi stabiliţi, în mare măsură, de
capacităţile şi de caracterele acestora din urmă.
Din aceste motive, componenta de învăţământ şi cercetare se află, natural, în centrul proiectului de ţară.
Traiectoria pe care se află astăzi învăţământul şi cercetarea nu este încurajatoare. Unele progrese în
învăţământul preuniversitar - de exemplu, îmbunătăţirea unor indicatori PISA între ultimele două ediţii, sau
reducerea fraudelor la examenul de bacalaureat – sunt eclipsate de decredibilizarea amplă a studiilor
universitare, în special a celor de doctorat. Lipsa de credibilitate, impredictibilitatea contractelor de finanţare,
discordanţa între strategia naţională şi realitate caracterizează sistemul de cercetare.
Ţinând cont de contextul psihocultural românesc care nu susţine diferenţierea şi care se bazează pe o
concentrare a puterii, este nerealist să implementăm mecanisme bazate pe alternativă (ex. a construi o nouă
universitate naţională de tip world-class - opoziţia la diferenţiere va bloca un astfel de proiect) sau pe asociere
(ex. a se asocia două universităţi independente cu potential academic crescut, pentru a avea o universitate de tip
world-class - tendinţa de a păstra puterea în universităţile independente va bloca un astfel de demers). Strategia
realistă este ca în cadrul structurilor existente să se construiască atractori acceptaţi (ex. Institute de studii
avansate/excelenţă - venind dintr-o structura existentă şi rămânând în aceasta, astfel de atractori vor avea mai
puţină opoziţie derivată din refuzul diferenţierii şi distribuirii puterii), care să funcţioneze ca modele de bune
practici pentru competitivitate şi excelenţă şi de unde să se generalizeze apoi în toată structura bunele practici
academice
Cercetarea din România nu este doar cea mai slab finanţată, per capita, din toate ţările UE: nivelul de
finanţare a scăzut in termeni reali, an de an, în contrast cu creşterile susţinute ale acestor niveluri pentru ceilalţi
membri noi ai Uniunii. Deşi alocările pentru 2016 au fost cu 33% mai ridicate decât cele pentru 2015,
îngăduind încheierea unor contracte vechi, amânate an de an, şi lansarea unor competiţii noi, proiecţiile
Ministerului de finanţe sunt negative, în legea bugetului de stat pe 2016 anticipându-se reducerea progresivă a
cheltuielilor de cercetare în anii următori.
Prin contrast, numărul de titluri de doctor acordate în România este, per capita, similar celui din Franţa sau
Marea Britanie şi de trei ori mai mare ca în Bulgaria - ţară cu un nivel de dezvoltare socio-economic
comparabil cu România. Acest număr de titluri este, de asemenea, de peste trei ori mai mare în România decât
aproape în toate celelalte ţări UE, inclusiv Bulgaria (dar cu excepţia Slovaciei), dacă este raportat la produsul
intern brut, cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, numărul de articole şi mai ales numărul de brevete triadice
înregistrate anual. Numărul actual de doctoranzi şi schimbările legislative recente, care par a reduce tot mai
mult controlul de calitate asupra mecanismelor de control calitativ al studiilor doctorale, creează sentimentul că
acest decalaj se va agrava în viitorul imediat. Coroborat cu scandalul continuu din presă privind validitatea
titlurilor de doctor, această realitate justifică temerile privitoare la viabilitatea întregului sistem al studiilor
doctorale din România. Raportul de peste 3:1 între numărul real de titluri de doctor şi numărul, care ar fi de
aşteptat pentru o ţară europeană cu parametrii României, exprimă dificultatea sarcinilor cu care se vor confrunta
universităţile şi autorităţile dacă vor încerca să readucă sistemul doctoral în parametri credibili.
Atitudinea cea mai optimistă faţă de perspectivele pe termen scurt pare a fi împărtăşită de reprezentanţii
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de cei ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
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Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI). Totuşi chiar acest optimism este exprimat în termenii recredibilizării şi
asigurării predictibilităţii, adică în termenii asigurării precondiţiilor minimale pentru funcţionarea sistemului.
La aceste speranţe se adaugă contemplarea unor proiecte punctuale, cum ar fi “Laser Valley”, de la Măgurele,
unde urmează să fie amplasat cel mai puternic laser din lume Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics
(ELI-NP).
Convergenţa cu media UE, stipulată de formă ca obiectiv generic al Strategiei Naţionale de CDI 2014–
2020, pare, în aceste condiţii, o chestiune tot mai îndepărtată, care ar putea fi contemplată–măcar teoretic–doar
într-un proiect pe termen mai lung.
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