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Domnullui Dacian Cioloș,
C
Prim
m Ministrul României,
Ministrul pentru
Doamneei, Violeta Alexandru,
A
p
Conssultare Publlică și Dialoog Civic
C
Ministrul
M
Edu
ucației Națiionale și Ceercetării Științifice
Domnullui, Adrian CURAJ,
Sindicatul
S
I.N.F.L.P.R
R. “RADIA
AȚIA” din Institutuul Naționaal de CerrcetareDezvoltaare pentru Fizica Laaserilor, Plaasmei și R
Radiației (IINFLPR), cu sediul în Str.
Atomiștilor, nr. 409
9, Magurele, Jud. Ilfov
v, își exprrimă profunnda nemulțuumire cu prrivire la
faptul căă, deși au fo
ost promisee schimbării în toate eșșaloanele m
ministerelor cu specialiști bine
pregătiții și doritorii să munceaască în slujjba cetățeniilor acesteii țări, la Miinisterul Edducației
Naționalle și Cerceetării Științțifice, este menținut în funcție dl. Secretaar de Stat, Tudor
Prisecaru
u. În acestee condiții, șii având exp
periența ultiimilor ani, cconsiderăm
m că se perpetuează
lipsa de profesionaalism și resspect față de
d cercetătoori. Prin acțțiunile întreeprinse de ramura
“Cercetaare” din min
nister, cond
dusă de dl. Tudor
T
Priseecaru a fost sabotată deerularea în ccondiții
optime a proiectelo
or de cercetaare prin tăieeri arbitraree ale bugetelor proiecteelor. De aseemenea,
reclamăm
m și compo
ortamentul sfidător și umilitor la adresa cerrcetătorilor, afișat prinn totala
lipsă dee comunicaare și disp
ponibilitate pentru diiscuții și nnegocieri ccu cercetăttorii și
reprezen
ntanții lor.
Ultima
U
acțiu
une a acesttora o reprrezintă întreeruperea fiinanțării dee baza, Proogramul
Nucleu, pentru ap
proape 2 lu
uni (ianuarrie și februuarie), prinn întârzierii nejustificcate ale
d finanțaree care înseaamnă, în reealitate, tăieerea substannțială a
implemeentării mecanismelor de
veniturillor cercetăttorilor. Aceest ultim ab
buz, neglijeență sau sfiidare demoonstrează, ddin nou,
1

incompeetență manaagerială, reaaua credințăă și totala inndiferență ffață de cercetarea științțifică și
cercetăto
ori.
Totodată,
T
văă aducem laa cunoștințăă faptul că, la concursuurile pentruu ocuparea ffuncției
de Direcctor Generaal la unele Institute Naționale de C
Cercetare-D
Dezvoltare, au fost dessemnate
câștigăto
oare persoaane care nu îndeplineaau condițiilee de eligibiilitate (au d
depășit vârrsta de
pensionare). La allte institutee regăsim situația,
s
delloc fericită,, în care fuuncția de D
Director
General este ocupaată de ani buni
b
fără co
oncurs, în bbaza unor O
Ordine ileggale ale minniștrilor
Educațieei și Cercetăării prin carre se perma
anentizeazăă o situație de interimaat.
Prin preezenta vă solicităm:
s
1. Demiterea
D
udor Priseecaru, Luccia Moise,, Dana
de urgențță a următorilor: Tu
Gheorghe
G
și desemnareea unor perssoane onestte, cu activiitate de cerccetare recunnoscută
laa nivel interrnațional și organizareaa corectă a concursurillor pentru ccelelalte funncții.
2. Anularea
A
orrdinelor de numire pen
ntru Directtori Generaali care au împlinit vâârsta de
pensionare și
ș refacerea concursurillor.
3. Eliberarea
E
din
d funcție a Directoriilor Generaali Interimaari care au depășit vâârsta de
pensionare.
4. Stabilirea
S
un
nui dialog real cu sindiicatele din ccercetare sii respectareea Cartei Euuropene
a Cercetatorului, a leegislației naaționale și efectuareaa de urgennță a unuii audit
in
ndependen
nt la toate In
nstitutele Naționale de Cercetare – Dezvoltarre.
În faața valului de imposttură și inccompetență ce dominăă astăzi doomeniul ceercetării
științificce, vom con
ntinua lupta și vom acțiiona prin tooate metodeele legale sppecifice.
Cu stimăă
Președin
nte sindicat
Dr. Georrge Epuresccu
Tel: 07422689126
e-mail: geppurescu@yahhoo.com
2

