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Ministerul Educatiei si Cercetarii

Ordinul nr. 3463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si a componentei nominale a
acestuia
Publicat in MOR 220/18.03.2020

Avand in vedere:
- Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor,
proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art. 217 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind infiintarea Unitatii
Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare,
in temeiul art. 15 alin. (3) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
Art. 1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din
prezentul ordin.
Art. 2 Se aproba componenta nominala a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3 Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Unitatea executiva pentru finantarea invatamantului superior, a cercetarii,
dezvoltarii si inovarii in calitate de coordonator al unor programe si subprograme din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 20152020 si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului cercetarii si inovarii nr. 213/2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si a componentei nominale a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2017.
Art. 5 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei si cercetarii,
Dragos Mihael Ciuparu,
secretar de stat

Bucuresti, 9.03.2020
Nr. 3463

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si a componentei nominale a acestuia
Publicat in MOR 220/18.03.2020
--- www.rauflorin.ro
--P a g e 1|5

---

ANEXA Nr. 1
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, din
09.03.2020
In vigoare cu 18.03.2020

CAPITOLUL I Rolul, misiunea si atributiile

Art. 1 Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, denumit in continuare CNCS, este
un organism consultativ al Ministerului Educatiei si Cercetarii, denumit in
continuare MEC, fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in
conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2 CNCS are misiunea de a sprijini MEC, in indeplinirea atributiilor de autoritate
de stat pentru cercetare- dezvoltare, denumita in continuare ASCD, in
coordonarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor de cercetare
stiintifica din Romania, in conformitate cu Strategia nationala de cercetaredezvoltare si inovare 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.
929/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare
SNCDI.
Art. 3 Scopul CNCS este de a asigura cadrul de consultare si consensualizare pentru sustinerea excelentei in cercetarea stiintifica, pentru atingerea si
sustenabilitatea masei critice de cercetatori necesara pentru transformarea cercetarii, dezvoltarii si inovarii (CDI) intr-un factor al cresterii economice si pentru
dezvoltarea unor organizatii de cercetare performante.
Art. 4 (1) CNCS are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste standardele, criteriile si indicatorii de calitate pentru cercetarea stiintifica, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii
stiintifice;
b) auditeaza periodic, la solicitarea MEC sau din proprie initiativa, cercetarea stiintifica universitara ori din unitatile de cercetare-dezvoltare;
c) prezinta anual MEC un raport privind starea cercetarii stiintifice in institutele nationale de cercetare-dezvoltare, in institutiile de invatamant superior si in
institutele Academiei Romane si performantele acestora. Raportul este public si va fi afisat pe site-ul CNCS;
d) contribuie la evaluarea calitatii cercetarii studiilor universitare de doctorat, in conformitate cu art. 158 alin. (42) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1), CNCS desfasoara urmatoarele activitati:
a) in calitate de organism de coordonare stiintifica desemnat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sprijina implementarea programelor si
subprogramelor din cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) focalizate pe cercetare fundamentala si de frontiera, formare si
perfectionare a resursei umane pentru cercetare, precum si a subprogramelor de cooperare internationala axate pe cercetare fundamentala sau pe dezvoltarea
resurselor umane pentru cercetare, in care scop:
a1) propune instrumente de finantare necesare atingerii scopului si obiectivelor programelor/subprogramelor, defineste obiectivele specifice fiecarui instrument
de finantare, precum si indicatorii de performanta asociati;
a2) analizeaza pachetele de informatii elaborate de coordonatorul de program si elaboreaza rapoarte de analiza si validare;
a3) elaboreaza proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte pentru competitiile organizate si de selectare a proiectelor propuse spre finantare; asista
coordonatorul de program in procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finantare;
a4) elaboreaza criterii de selectie a expertilor evaluatori si valideaza registrul evaluatorilor pentru evaluarea propunerilor de proiecte si monitorizarea proiectelor;
a5) elaboreaza proceduri pentru monitorizarea stiintifica a proiectelor finantate in cadrul programelor coordonate, in vederea indeplinirii indicatorilor de
performanta specifici acestor programe, inclusiv pentru identificarea si certificarea situatiilor ce se incadreaza sub incidenta riscului cercetarii;
b) identifica si promoveaza instrumente pentru implementarea SNCDI si actioneaza pentru recunoasterea si incurajarea excelentei conform standardelor si
bunelor practici utilizate in Aria Europeana a Cercetarii sau in tari avansate stiintific si tehnologic;
c) face propuneri pentru dezvoltarea de instrumente la nivelul MEC/ASCD si al conducatorilor
de programe pentru monitorizarea, masurarea eficientei si impactului finantarii proiectelor
prin competitii "de jos in sus" pentru domeniile de coordonare atribuite, in acord cu
indicatorii si tintele stabilite pentru PNCDI;
d) stabileste, prin propriul regulament de organizare interna, denumit in continuare ROI,
procedurile si responsabilitatile pentru indeplinirea criteriilor de competenta, independenta,
impartialitate si evitarea oricarui conflict de interese sau incompatibilitati intre oricare dintre
membrii sai sau expertii desemnati si oricare dintre participantii la proiectele atribuite prin
competitii "de jos in sus";
e) face propuneri pentru termeni de referinta prin care MEC/ASCD sau conducatorii de
programe lanseaza proiecte pentru elaborarea de analize si studii despre tendintele si bunele
practici pentru elaborarea si implementarea de programe si proiecte din domeniul cercetarii
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stiintifice, precum si despre impactul acestora asupra societatii, in vederea elaborarii, actualizarii sau evaluarii SNCDI;
f) asigura armonizarea planului de lucru propriu cu al celorlalte organisme consultative ale
autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin includerea de informari periodice
reciproce in agendele de reuniuni, in scopul asigurarii eficientei si eficacitatii indeplinirii
atributiilor stabilite in sarcina acestor organisme conform prevederilor art. 193 alin. (5), art.
192 alin. (1) si al art. 220 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
g) face propuneri fundamentate pentru cresterea atractivitatii si predictibilitatii carierei in
activitati de cercetare si imbunatatirea managementului institutiilor de cercetare- dezvoltare;
h) in calitate de organism consultativ la nivel national cu care MEC colaboreaza in vederea
asigurarii calitatii invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare [in conformitate
cu art. 192 alin. (1) si art. 158 alin. (42) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare]:
h1) contribuie la sistemul de criterii si metodologia de evaluare a scolilor doctorale, pe domenii;
h2) numeste, la solicitarea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
(ARACIS) sau a altei agentii de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate, inregistrata in
EQAR, denumita in continuare agentie abilitata, din randul organelor sale de lucru definite la
art. 13, responsabili pentru evaluarea calitatii cercetarii si pentru realizarea rapoartelor cu
privire la calitatea cercetarii din cadrul scolilor doctorale, pe domenii;
h3) valideaza, in cadrul comisiilor sau grupurilor de lucru proprii, rapoartele cu privire la calitatea cercetarii din cadrul scolilor doctorale, pe domenii;
h4) transmite agentiei abilitate rapoartele cu privire la calitatea cercetarii din scolile doctorale, pe domenii;
h5) valideaza, alaturi de agentia abilitata si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), rapoartele de evaluare
a scolilor doctorale, pe domenii;
i) evalueaza si clasifica editurile, colectiile si revistele stiintifice din Romania, prin consultarea cu experti desemnati de catre CNATDCU pentru uniformizarea
criteriilor de clasificare si a domeniilor de acreditare. Metodologia de evaluare si clasificare a editurilor, colectiilor si revistelor stiintifice se va elabora si aproba
prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in termen de maximum 90 de zile de la data aprobarii prezentului ordin;
j) elaboreaza un raport de activitate anual; raportul se face public pe site-urile MEC si CNCS.
Art. 5 (1) CNCS poate participa la actiuni de promovare, reprezentare sau cooperare organizate la nivel national sau international numai potrivit mandatului
acordat de catre ministrul educatiei si cercetarii sau, dupa caz, de catre secretarul de stat cu atributii de coordonare a activitatii de cercetare-dezvoltare, in acord
cu scopul si atributiile aprobate prin prezentul regulament.
(2) Pe baza mandatului acordat de MEC, CNCS poate desfasura si domeniul cercetarii-dezvoltarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
CAPITOLUL II Organizarea si functionarea CNCS

Art. 6 (1) CNCS este format din 21 de membri, inclusiv presedintele si cei doi vicepresedinti ai acestuia, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(2) Presedintele si vicepresedintii CNCS sunt numiti pentru un mandat de patru ani.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor, intre reuniunile in plen, membrii CNCS se pot organiza in organe de lucru - comisii sau grupuri de lucru - ale caror mandate
se stabilesc prin hotarari luate in sedinta CNCS.
Art. 7 (1) Membrii CNCS sunt desemnati pe criterii de prestigiu profesional si moral dintre cadrele didactice universitare, cercetatorii, selectati pe baza
performantelor lor stiintifice cu relevanta internationala, avand cel putin titlul de conferentiar sau de cercetator stiintific II ori titluri echivalente obtinute in
strainatate, sau care indeplinesc cerintele, conditiile si criteriile pentru obtinerea acestor titluri.
(2) Membrii CNCS desemnati nu pot fi reprezentati sau substituiti in activitati de catre alte persoane.
Art. 8 Mandatul membrilor CNCS este de 4 ani.
Art. 9 (1) In cazul existentei unui loc vacant in componenta CNCS sau in situatia in care un membru este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul sau pentru
situatiile prevazute la art. 10, numirea altui membru se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(2) Mandatul noului membru expira la expirarea mandatului membrului pe care il inlocuieste.
Art. 10 (1) In cazul in care un membru al CNCS incalca normele etice sau de deontologie profesionala ori nu se implica, in mod sistematic, in activitatile consiliului,
acesta va fi revocat din calitatea de membru al CNCS.
(2) Se considera ca un membru nu se implica, in mod sistematic, in activitatile consiliului, in urmatoarele cazuri:
a) nu participa la mai mult de 50% din sedintele din decursul a 6 luni consecutive;
b) in cazul votului prin mijloace electronice, nu isi exprima optiunea pentru mai mult de
25% din deciziile supuse votului in decursul a 6 luni consecutive;
c) in alte cazuri stabilite prin ROI.
(3) Procedura de revocare se desfasoara dupa cum urmeaza:
a) unul sau mai multi dintre membrii CNCS solicita motivat declansarea procedurii de
revocare;
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b) revocarea se confirma de catre comitetul de selectie care, in urma analizei motivelor care au declansat procedura, face o propunere motivata privind
revocarea si face o propunere de inlocuire;
c) in cazul in care, dupa declansarea procedurii, elementele pentru revocare conform prevederilor lit. b) nu
se confirma, procedura de revocare inceteaza.
(4) Ministrul educatiei si cercetarii poate revoca, motivat, pe oricare membru al CNCS.
(5) Pe locul ramas vacant in urma revocarii se numeste un nou membru, conform prevederilor art. 9.
Art. 11 (1) CNCS are un presedinte si doi vicepresedinti, desemnati de catre ministrul educatiei si cercetarii.
Presedintele si cei doi vicepresedinti constituie Comitetul executiv.
(2) Presedintele CNCS are urmatoarele atributii:
a) conduce sedintele de lucru in plen ale CNCS si ale Comitetului executiv, membrii acestuia putand participa
la sedintele comisiilor sau subgrupurilor de lucru;
b) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale CNCS, pe baza propunerilor Comitetului executiv; ordinea
de zi poate fi modificata prin decizie a membrilor CNCS, la cererea oricarui membru al CNCS;
c) asigura legatura operativa a CNCS cu ministrul educatiei si cercetarii si, dupa caz, cu secretarul de stat cu
atributii de coordonare a activitatii de cercetare-dezvoltare, in vederea informarii acestora despre activitatea
CNCS;
d) asigura comunicarea hotararilor, avizelor, recomandarilor si documentelor elaborate de CNCS in
indeplinirea atributiilor catre ministrul educatiei si cercetarii si, dupa caz, catre secretarul de stat cu atributii
de coordonare a activitatii de cercetare-dezvoltare;
e) reprezinta CNCS in relatia cu tertii, conform mandatului acordat de catre ministrul educatiei si cercetarii.
(3) In cazul indisponibilitatii sale, atributiile presedintelui sunt preluate de vicepresedinti, cu alternarea preluarii atributiilor de catre cei doi vicepresedinti.
Art. 12 Pentru realizarea diferitelor activitati, CNCS poate constitui, pe perioada determinata, organe de lucru - comisii, grupuri de lucru - conduse de unul din
membrii CNCS, ale caror componenta si mandat se aproba prin hotarare adoptata prin votul majoritar al membrilor CNCS. Hotararea se comunica conform
prevederilor art. 11 alin. (2) lit. (d).
Art. 13 (1) Membrii CNCS desemnati pentru conducerea sedintelor comisiilor sau grupurilor de lucru raporteaza despre rezultatele acestora in cadrul sedintelor
Comitetului executiv si ale sedintelor in plenul CNCS.
(2) Standardele minimale care trebuie indeplinite de membrii acestor organe de lucru, componenta si regulamentele lor sunt stabilite de CNCS si publicate pe
site-ul web propriu.
(3) Organele de lucru pot include membri CNCS si experti din afara CNCS, atat din tara, cat si din strainatate.
Art. 14 Pentru a adopta o hotarare, membrii CNCS pot vota atat in cadrul sedintelor, cat si de la distanta, in situatia in care a fost adoptata in sedinta aceasta
modalitate de vot, exprimandu-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform ROI.
Art. 15 (1) Pentru luarea hotararilor care necesita majoritate simpla in cadrul sedintelor CNCS este necesara prezenta a cel putin 11 membri CNCS.
(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai daca numarul de membri prevazut la alin. (1) voteaza in intervalul de
timp stabilit conform hotararii adoptate pentru utilizarea acestei proceduri.
(3) Cu exceptia situatiilor prevazute la art. 10 si 11, deciziile CNCS sunt aprobate prin votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti, in
cazul votului in cadrul sedintelor, respectiv prin votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor votanti, in cazul votului exprimat prin mijloace
electronice.
Art. 16 Pentru indeplinirea misiunii, scopului si atributiilor ce ii revin potrivit prezentului ordin, CNCS adopta ROI si il transmite la MEC in termen de 30 de zile
de la publicarea ordinului pentru aprobarea componentei CNCS. ROI se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
Art. 17 Sedintele CNCS se convoaca de catre presedintele CNCS, inclusiv la solicitarea ministrului educatiei si cercetarii, sau, dupa caz, de catre secretarul de
stat cu atributii de coordonare a activitatii de cercetare-dezvoltare sau la cererea a cel putin 7 dintre membrii CNCS.
Art. 18 (1) Ministrul educatiei si cercetarii sau un reprezentant al acestuia, precum si secretarul de stat cu atributii de coordonare a activitatii de cercetaredezvoltare ori un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la sedintele CNCS, in calitate de observatori.
(2) Pot participa, de drept, in calitate de observatori, la sedintele CNCS, in functie de subiectele aflate in ordinea de zi, directorul general pentru invatamant
universitar, directorul general pentru management CDI din MEC, directorul general al Unitatii executive pentru finantarea invatamantului superior, a cercetarii,
dezvoltarii si inovarii (UEFISCDI).
Art. 19 CNCS poate invita in cadrul sedintelor proprii persoane externe consiliului, in calitate de observatori sau de consultanti.
CAPITOLUL III Finantarea CNCS

Art. 20 Bugetul CNCS este asigurat de catre MEC si se constituie pe baza contractuala intre
MEC si UEFISCDI sau din alte surse legal constituite gestionate de UEFISCDI, conform art.
217 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 21 Pentru activitatea desfasurata, membrii CNCS si specialistii din comisiile sau
grupurile de lucru sunt remunerati, in afara activitatii de baza, in functie de numarul orelor
efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de
cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare.
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Art. 22 (1) In vederea incadrarii in bugetul alocat, membrii CNCS si specialistii din comisiile sau grupurile de lucru au obligatia respectarii prevederilor Hotararii
Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate,
precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul acelor membri ai CNCS sau acelor specialisti din comisiile sau grupurile de lucru ale caror costuri de transport nu se incadreaza in limitele prevazute,
li se asigura participarea la reuniuni prin videoconferinta sau prin alte modalitati uzuale de participare la reuniune de la distanta.
CAPITOLUL IV Secretariatul CNCS

Art. 23 (1) CNCS are un secretariat tehnic care asigura sprijinul logistic pentru
desfasurarea activitatilor CNCS si ale organelor de lucru ale acestuia si gestioneaza
pagina de web a CNCS.
(2) Suportul tehnic, secretariatul si resursele materiale necesare functionarii CNCS
sunt asigurate de catre MEC, prin Directia generala management CDI.
CAPITOLUL V Etica

Art. 24 (1) Membrii CNCS adopta Codul de conduita privind asigurarea
impartialitatii, independentei si evitarea conflictului de interese in indeplinirea
atributiilor care le revin si raspund, potrivit legii, in caz de incalcare a acestuia.
(2) Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a raporta, cu
maxima celeritate, presedintelui CNCS orice situatie in care considera ca se afla intrun conflict de interese, imediat dupa ce constata existenta conflictului de interese,
si de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.
Art. 25 Membrii CNCS nu pot face parte din componenta altui organism consultativ
al autoritatii de stat pentru cercetare- dezvoltare.
CAPITOLUL VI Raspunderea membrilor CNCS

Art. 26 (1) Membrii CNCS raspund, in conditiile legii, pentru orice hotarare cu privire
la un aviz sau recomandare emise in exercitarea atributiilor sale care a creat un
prejudiciu MEC/ASCD sau conducatorilor de programe de cercetare- dezvoltare care
implementeaza proiecte propuse de CNCS.
(2) Nu raspunde membrul CNCS care a votat impotriva unei hotarari si a informat pe ministrul educatiei si cercetarii si, dupa caz, pe secretarul de stat cu atributii
de coordonare a activitatii de cercetare-dezvoltare despre riscul producerii unui prejudiciu.
ANEXA Nr. 2
Componenta nominala a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Prenumele si numele

Functia

Afilierea institutionala

Alexandru BABES
Costin Sorin BILDEA
Flavius SOLOMON

Presedinte
Vicepresedinte
Vicepresedinte

Universitatea din Bucuresti
Universitatea Politehnica Bucuresti
Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iasi al Academiei Romane

Biologie
Stiinte ingineresti
Stiinte umaniste

Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei
Romane
Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Universitatea "Babes Bolyai" Cluj-Napoca

Matematica

Fizica
Stiintele pamantului
Medicina
Stiinte sociale
Biotehnologie
Biotehnologie
Stiinta materialelor

Membru
Membru
Membru

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara
Universitatea "Babes Bolyai" Cluj-Napoca
Universitatea "Ovidius" Constanta
Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru
Microtehnologie - IMT Bucuresti
Universitatea din Bucuresti
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi
Universitatea de Medicina si Farmacie Bucuresti

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Universitatea de Vest Timisoara
Universitatea "Babes Bolyai" Cluj-Napoca
Universitatea Politehnica Timisoara
Universitatea din Bucuresti

Stiinte ingineresti
Stiintele pamantului
Chimie
Informatica
Stiinte sociale

4.

Cezar JOITA

Membru

5.
6.

Norica NICHITA
Alexander
BAUMGARTEN
Laurentiu STOLERIU
Mirela VOICULESCU
Ioan Ovidiu SARBU
Gabriel BADESCU
Mihai GIRTU
Gabriela RAPEANU
Antonio Marian
RADOI
Mihaela FLOREA
Gabriela CARJA
Bogdan Ovidiu
POPESCU
Cosmin CHIOREAN
Lucian DRAGUT
Niculina HADADE
Radu MARINESCU
Dragos ILIESCU

Membru
Membru

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Domeniul

Biologie
Stiinte umaniste

Chimie
Stiinta materialelor
Medicina

---------------------

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si a componentei nominale a acestuia
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