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Comunicat de presă 

 

Exercițiul Național de Evaluare a Cercetării (E.N.E.C) 

 

Joi, 12 mai 2011, în cadrul Proiectului Strategic „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea 

calităţii cercetării din universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” va avea loc 

Evenimentul public de lansare a „Exercițiului Național de Evaluare a Cercetării”.   

 

Reuniunea, la care vor participa personalități ale vieții academice românești, se va desfășura 

începând cu ora 10.00, în Aula Academiei Române.  

 

Exercițiul Național de Evaluare a Cercetării – E.N.E.C. se va derula în perioada mai – septembrie 

2011 prin intermediul Sistemului Informatic Suport Evaluare a Cercetării (S.I.S.E.C.).   

 

„Cercetarea româneasca a avut, are și va avea contribuții notabile la progresul nostru ca și națiune, 

dar și la progresul umanității. Obiectivul acestui exercițiu îl constituie evaluarea cantitativă și calitativă 

a cercetării științifice din universitățile românești, din acest moment. Cercetarea din România, trece 

printr-o perioada dificilă, la fel ca și întreaga economie românească. Pentru a ieși din acest impas, 

trebuie să vedem unde ne aflăm și care sunt acele domenii în care putem ajunge la excelență.” 

declară prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, manager al proiectului. 

 

Pe baza informațiilor încărcate în această platformă informatică se va genera rezultatul procesului de 

evaluare pentru cele 42 de domenii de specialitate identificate în urma unei analize amănunţite a 

practicii internaţionale în domeniu şi a consultării reprezentanţilor mediului academic românesc. 

E.N.E.C. va permite evidențierea performanțelor în domeniul cercetării științifice din universitățile 

romanești și clasificarea acestora pe domenii ale științei conform metodologiei elaborate în cadrul 

proiectului.  

 

S.I.S.E.C. este platforma electronică ce permite monitorizarea periodică a rezultatelor cercetării și 

identificarea grupurilor de excelență a căror susținere financiară va contribui la creșterea vizibilității 

cercetării științifice românești.  

 



 

 

Proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin 

publicare ştiinţifică” se desfăşoară pe o perioadă de trei ani (2009 – 2011). Unul dintre principalele 

sale obiective este evaluarea calității cercetării științifice din universitățile românești. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin publicare 

ştiinţifică” este unul dintre cele șase proiecte strategice pentru învăţământul superior derulate de C.N.C.S.I.S., 

C.N.F.I.S. şi U.E.F.I.S.C.D.I. şi finanţate prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane care işi propun să susţină transformările structurale în domeniul învăţământului 

superior şi cercetării universitare şi să dezvolte opţiunile strategice din acest domeniu. 

Misiunea U.E.F.I.S.C.D.I. este de a gestiona resursele financiare necesare în vederea susţinerii dezvoltării 

învăţământului superior, a cercetării ştiinţifice universitare, dezvoltării și inovării. Pentru aceasta, organizaţia 

urmăreşte atragerea de noi surse financiare şi orientarea activităţilor sale spre un management de calitate al 

finanţării învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice, dezvoltării și inovării. 

Activitatea proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin 

publicare ştiinţifică” urmărește crearea cadrului naţional de evaluare internaţională a calităţii în cercetare, de 

structurare a unui program de excelenţă în universităţile româneşti şi de dezvoltare a capacităţii de publicare 

ştiinţifică.  

Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.ecs-univ.ro, www.forhe.ro sau contactaţi: 

Manuela Rădulescu, Responsabil Relaţii Publice 

Tel.: 021.307.19.70 

manuela.radulescu@uefiscdi.ro 
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