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răsunet care nu îi permit să mai ocupe funcția. Știrea eliminării ELI-NP din consorțiul 
European a apărut în revista Nature încă din data de 28 mai 2019, cu un an în urmă, iar 
mesajele de lamentare transmise zilele acestea nu fac cinste unui cercetător. Domnul 
Dragoș Ciuparu s-a discreditat definitiv și este evident că nu mai poate gestiona 
domeniul cercetării științifice. 

Întrucât neregulile în activitatea d-lui Nicolae-Victor Zamfir sunt nenumărate, vom 
insista doar pe câteva aspecte, cele mai grave, probate dincolo de orice discuție: 

(1) Eliminarea ELI-NP din consorțiul European ELI (ERIC) și pierderea finanțării 
europene; 

(2) Ratarea contractului cu parteneri europeni pentru construcția sistemului gamma din 
cadrul ELI-NP și deteriorarea relațiilor cu țările membre ale EuroGammaS; 

(3) Aducerea IFIN-HH sub embargo cu Franța, IFIN-HH fiind exclus din toate 
colaborările cu instituții din Franța; 

(4) Sabotarea inexplicabilă a colaborărilor internaționale ale Departamentului de Fizică 
Nucleară din IFIN-HH, poate pentru scăderea producției științifice a cercetătorilor, 
văzuți ca o amenințare pentru poziția sa de director general al IFIN-HH, poziție 
ocupată ilegal; 

(5) Folosirea funcției de președinte al Consiliului de Adminstrație al IFIN-HH pentru a 
induce în rândul salariaților ideea dizolvării Consiliului Științific al institutului prin 
Hotărâre a CA, însă, la cererea cercetătorilor nu poate furniza Hotărârea CA pe care 
o invocă. CA nu are atribuții științifice, iar membrii Consiliului Științific sunt aleși 
prin vot de cercetători, așa cum se face în toate institutele naționale, iar președintele 
CS este membru de drept în CA. Mai grav este că, pe pagina oficială a direcției de 
cercetare din MEC, secretarul de stat Dragoș Ciuparu a eliminat deja numele 
președintelui ales al CS din componența CA, devenind complice la abuzul 
directorului general/președinte CA; 

(6) Declanșarea a numeroase cercetări disciplinare sau de etică împotriva unor 
cercetători,  pentru a-i concedia, folosindu-se de rapoarte ce falsifică realitatea și 
inventează fapte, ce oricum nu constituie abateri disciplinare și care ar cădea în fața 
oricărei Comisii independente de cercetare disciplinară. La IFIN-HH, comisia este 
formată din cei care au făcut sesizarea în toate cazurile, adică membri ai 
Comitetului de Direcție IFIN-HH și persoane cu funcții de conducere la ELI-NP; 

(7) Interzicerea accesului în incinta IFIN-HH a reprezentantului sindicatului pentru 
asistarea unui membru de sindicat în fața Comisiei de cercetare disciplinară și 
refuzul comunicării înscrisurilor ce stau la baza cercetării disciplinare; 

(8) Refuzul organizării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere și 
demiterea celor care nu răspund ordinelor sale ilegale; 
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Mesajul autorităților franceze 

Bonjour, 
 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une bonne année 2020. 
 

Je me permets de vous écrire à propos de notre échange téléphonique de décembre à 
propos de votre collaboration avec le partenaire IFIN HH dans le cadre du projet européen 
ENSAR2. 
 

Selon les recommandations de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du CNRS, 
je tiens à vous informer que toutprojet à venir de coopération avec l’IFIN-HH doit 
être avorté.   
 

A l'heure actuelle, il n’est pas possible de signer de nouveaux contrats avec IFIN. 
Tout contrat est gelé et il n'est pas possible d'entamer des collaborations avec ce 
partenaire. 
 

Je vous remercie par avance pour votre compréhension. 
 
Bien cordialement, 
 

Valentina FAVATA 
 

Chargée d’affaires européennes 
Service Partenariat et Valorisation 
Avenue de la Terrasse, bât11 
91190 Gif-sur-Yvette, France 


