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Editorial
P. T. FRANGOPOL*, A. D. CORLAN
Incheiem primul an de la relansarea “Revistei de
Politica Ştiinţei şi Scientometrie (RPSS)” cu un
bilanţ pozitiv, peste aşteptările noastre. Datorăm
acest bilanţ, în primul rând, colaboratorilor noştri,
autorii articolelor din cele patru numere apărute, care
au răspuns colegial apelului de a sprijini RPSS prin
contribuţiile lor la analizarea situaţiei actuale a
învăţământului şi cercetării româneşti, precum şi
referenţilor. Nu putem omite sprijinul colegului
nostru Prof. Tibor Braun de a ne pune la dispoziţie
sumarele numerelor din revista internaţională
“Scientometrics”, fondată de domnia sa în 1978, în
vederea informării cititorilor RPSS cu tematica
preocupărilor din acest domeniu de mare interes
pentru evaluarea activităţii ştiinţifice. Nu în ultimul
rând, se cuvine să menţîonăm aportul conducerii şi
colectivului de redacţie al Editurii INOE, care a
sprijinit editarea şi dezvoltarea revistei într-un mod
ireproşabil. Tuturor, inclusiv celor nemenţionaţi din
cadrul structurilor organizatorice ale Autoriţăţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, care au contribuit la
sprijinirea apariţiei acestei reviste, acordând credit
colectivului redacţional, le mulţumim pe această cale.
Problemele, cu care a fost confruntată redacţia, în
acest început, nu au fost uşoare. Dată fiind natura
complexă şi continuu evolutivă a sistemelor de
cercetare şi societăţilor cercetătorilor, studiile care
abordează acest subiect sunt, cu necesitate, de o vastă
varietate, de la studii statistice punctuale la abordări
filozofice, istorice şi biografice. Opiniile bazate pe
experienţa proprie şi relatările istorice sunt uneori la
fel de instructive şi de predictive ca şi abordările
metrice.
Pentru aceste motive, şi pentru că majoritatea
articolelor din primul an au fost cum era de aşteptat
articole invitate, politica editorială a fost una de
deschidere pentru o varietate largă de oprinii şi
abordări, pe care le-am acceptat cu respect şi
consideraţie. In aceeaşi notă, am decis şi în cele
câteva cazuri când au existat divergenţe între
referenţi privitor la calitatea unora dintre contribuţii.
Diferenţele de păreri asupra unor chestiuni discutate
în articole au fost, în general, încurajate în spiritul
RPSS ca for de opinii, de comentarii şi propuneri, de
legătură între comunitatea academică, autorităţi şi
societate.
In anul următor, încurajăm trimiterea spontană de
contribuţii, atât a celor care raportează studii canti-

tative, cât şi a celor de natura expunerilor istorice şi
biografice, care sunt contribuţii esenţiale pentru
înţelegerea dinamicii în timp a sistemului românesc
de cercetare, prin comparaţie şi cu alte sisteme.
Anul 2013 va fi marcat în România – o ţară în
plină ascensiune pe plan ştiinţific, care îşi
desăvârşeşte integrarea europeană – de reinventarea
sistemului de cercetare prin procesul de elaborare a
strategiei naţionale pentru perioada, 2014-2020.
Acest proces are loc simultan cu reorietarea strategică a întregului sistem european de cercetare pentru
aceeaşi perioadă, pe fondul necesităţii ieşirii din criza
economică, a prevenirii crizelor viitoare şi a competiţiei mondiale pentru pieţe, resurse şi talente. Orice
criză este, în definitiv, expresia unei deficienţe de
adaptare, care, la rândul său, este, în general, cauzată de o
insuficienţă cognitivă la nivelul societăţii. Funcţia
cognitivă a societăţii este, în linii mari, apanajul
sistemului de cercetare, de unde rezultă importanţa
crucială a exerciţiului de planificare care începe acum.
Strategia naţională a cercetării este de fapt o
doctrină a alocării fondurilor de la bugetul naţional şi
a altor resurse publice. Această doctrină influenţează,
dar nu constituie direct, concepţiile pe baza cărora
alţi actori decât statul investesc în cercetare. Aceşti
actori includ cercetătorii, pe cei ce contemplă o
carieră în cercetare, precum şi firmele, instituţiile şi
organizaţiile private. Fiecare are, nu neapărat formal,
strategii şi politici proprii, a căror eficacitate determină, în mod direct, eficacitatea sistemului de
cercetare în general. Capacitatea de optimizare a
acestor strategii reprezintă, până la urmă, un bun de
utilitate publică.
Redacţia revistei RPSS speră să găzduiască, în
anul următor, contribuţii cât mai relevante din
domeniul fundamentării tuturor acestor politici, atât a
celor publice, cât şi a celor private, instituţionale şi
personale, care sunt interdependente.
Colectivul redacţional adresează colaboratorilor
şi cititorilor revistei noastre, colectivului Editurii
INOE, Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani 2013!
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