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Nr.  15/22.03.2020 
 
 
Către: GUVERNUL ROMÂNIEI 

Excelența sa Domnul Prim-Ministru Ludovic ORBAN  
 
Spre știință: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
  Doamna Ministru Cristina Monica ANISIE 

Domnul Secretar de Stat Dragoș Mihael CIUPARU 

Ref.: Blocare funcționare Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România - CINCDR vă semnalează 
situația extrem de dificilă în care se află institutele naționale de cercetare-dezvoltare (INCD).  
 Până în acest moment nu a fost realizată nicio plată către INCD-uri pentru contractele de 
cercetare-dezvoltare aflate în derulare, nici pentru avansuri și nici pentru predările temelor realizate 
până în prezent. Precizăm de asemenea că, până în acest moment nu au fost semnate actele 
adiționale pentru programele Nucleu, deoarece datorită unor excese birocratice nejustificate s-a 
solicitat de 3-4 ori refacerea documentelor. 

Vă aducem la cunoștință faptul că neavând nicio altă sursă de finanțare de la începutul anului 
până în prezent pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectelor de cercetare, INCD-urile au fost 
nevoite să deschidă linii de credit bancare pentru plata salariilor, salarii care au fost reduse, în 
cazul unor institute chiar la nivelul salariului minim, a fost redus programul de lucru sau chiar s-a ajuns 
la situația trimiterii cercetătorilor în concediu fără plată.  

Reamintim că, spre deosebire de salariații universităților sau ai Academiei Române, care 
beneficiază de finanțare pentru activitatea de bază, salariile personalului INCD-urilor, precum și 
întreaga funcționare a institutelor sunt suportate aproape integral din proiectele de cercetare. Bugetul 
redus alocat pentru domeniul cercetării, lipsa competițiilor pentru proiecte și neefectuarea plaților 
pentru contractele în curs către INCD-uri, au un efect dezastruos asupra activității INCD-urilor, prin 
reducerea / neplata salariilor și întârzierea până la neplata datoriilor către bugetul de stat, 
precum și a facturilor de utilități și de menținere în funcțiune a instalațiilor. 

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că în contextul neefectuării niciunei plăți către 
INCD-uri, pentru luarea măsurilor impuse de instituirea stării de urgență, INCD-urile nu dispun de 
fondurile necesare pentru protejarea și menținerea salariaților, inclusiv pentru acordarea concediilor 
medicale, precum și pentru aplicarea legii 19/2020.  

Precizăm că apreciem eforturile domnului Secretar de Stat pentru cercetare Dragoș CIUPARU 
pentru susținerea INCD-urilor și deblocarea plăților către acestea, însă în acest moment, au fost 
epuizate și liniile de credit, INCD-urile aflându-se în situația de a intra în incapacitate de plată, cu 
consecințe și răspundere pentru Guvernul României, inclusiv pentru MEC în calitate de coordonator.  

Angajându-ne încă o dată să fim la dispoziția autorităților statului cu toate competențele 
și infrastructura de care dispunem pentru a contribui la combaterea / limitarea epidemiei de 
COVID-19, așa cum a fost transmis prin adresa CINCDR nr. 14/20.03.2020, vă rugăm să 
dispuneți luarea măsurilor necesare pentru asigurarea bugetului și condițiilor pentru 
funcționarea adecvată a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare. 
 
 
    Cu deosebită considerație, 

Mihaela Doni 
Președinte CINCDR   
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