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Studierea relaţiei dintre ştiinţă, tehnologie şi politicile publice a constituit subiect de cercetare 

şi analiză în principal în ţările industrializate avansate. Această lucrare îşi  propune o privire de 

ansamblu şi interpretarea evoluţiei politicii ştiinţei şi a principalelor sale instanţe, în România, în 

perioada ultimilor douăzeci de ani. 

Teza cuprinde o prezentare a fundamentelor teoretice ale abordării politicii științei prin prisma 

sociologiei ştiinţei şi tehnologiei, sociologiei informaţionale şi sociologiei cunoaşterii, dar şi a 

mecanismelor cauzale şi de răspuns la schimbările din societate prin prisma conceptelor oferite 

de sociologie.  Pe aceste fundamente este realizată  o prezentare a politicilor și sistemului 

cercetării – dezvoltării şi inovării din România, cu accent pe evoluţia şi rezultatele din ultimii 

douăzeci de ani. În analiza cu privire la evoluţia sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare 

din România după anul 1989, caracterizarea politicilor publice în domeniul cercetare-dezvoltare 

şi inovare sunt analizate fapte şi documente relevante privind politicile publice româneşti în 

această perioadă iar rezultatele acestor politici sunt analizate specific și comparativ cu 

rezultatele abordărilor din alte două ţări luate în studiu, respectiv Finlanda şi Coreea de Sud.  

Analiza instanţelor responsabile şi fixarea unor temeiuri de referinţă pentru formularea, 

implementarea, finanţarea şi evaluarea politicilor publice care vizează sistemul de cercetare-

dezvoltare şi inovare din România este realizată prin prisma rezultatelor analizei specifice a 

competitivităţii României şi a nivelului de adecvare al acesteia pentru evoluţia către societatea 

cunoaşterii. 

Principalele argumente, concluzii şi recomandări din acest studiu, sunt formulate pentru a 

repoziţiona discursul şi dezbaterea publică privind rolul ştiinţei în societate, importanţa 

investiţiei publice în ştiinţă şi tehnologie, în contextul în care acestea sunt şi au fost raţional 

abordate de către naţiunile avansate. 

 


