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COMUNICAT
T

Federația Sindicală Heermes din în
nvățământ superior șii cercetare științifică atrage
o
publice și a auto
orităților assupra situațiiei catastroffale de la Innstitutul Naațional
atenția opiniei
pentru Fizică
F
și Ing
ginerie Nuccleară – Ho
oria Hulubeei (IFIN-HH
H) Măgureele și cere ppublic
demiterea/revocarrea de urgeență din fun
ncția de dirrector geneeral al IFIN
N-HH a dom
mnului
mfir pentru
u dezastrul managerrial în caree a împinss ELI-NP dar și
Nicolae--Victor Zam
celelalte departameente din in
nstitut, culm
minând cu
u eliminareea ELI-NP
P din conssorțiul
an ELI!
europea
În
n IFIN-HH locul cerceetării a fost luat de un război în ttoată regulaa între cerceetători
și directtorul generral susținutt de aprop
piații săi ccu funcții dde conduceere din apparatul
administtrativ.
Dl.
D Nicolae--Victor Zam
mfir a ben
neficiat de tot sprijinnul financiaar, adminisstrativ,
politic șii mediatic pe
p care l-a solicitat, conducând ddespotic ceel mai maree institut naațional
din Rom
mânia încă din 2004. Problemelle managerriale și știiințifice sem
mnalate de către
cercetăto
ori au apăru
ut public foaarte rar, iar excludereaa ELI-NP diin Europa rreprezintă ddovada
clară a incompeten
i
nței manageeriale. Mai mult, guveernul franceez a transm
mis instituțiilor de
cercetaree din Franțța să sistezee orice colaborare cu IFIN-HH. Acesta estte o situațiie fără
preceden
nt în cercettare și ech
hivalează cu
u un embaargo, fiind evident căă Nicolae-V
Victor
Zamfir a devenit ”p
persona no
on grata” pentru
p
foștiii parteneri și guvernele țărilor loor. Or,
în fizică
ă, un fapt dovedit experiment
e
tal devine regulă. (A
Anexăm m
mesajul oficcialilor
francezi))
Sp
prijinul pollitic nu a în
ntărziat să apară
a
nici dde această ddată. Observvăm cu stuppoare,
chiar și în ceasul al
a 12-lea, cum
c
secretaarul de staat responsabbil de cercetarea știinnțifică,
C
refuză să preezinte opiniei publice rrealitatea. A
Acesta este la curent aatât cu
Dragoș Ciuparu,
embargo
oul Franței cât și cu deecizia de elliminare a E
ELI-NP dinn Consorțiuul Europeann și nu
de acum
m, ci de un an, însă livreează portalu
urilor de știiri fake-new
ws după fakke-news penntru a–
l mențin
ne în funcțiia de directtor generall IFIN-HH dl. Zamfirr de care îll leagă o sstrânsă
prieteniee. Chiar dl Dragoș
D
Ciup
paru a semn
nat Ordin illegal prin ccare se preluungește manndatul
acestuia în funcția de directo
or general, document ppăstrat secrret de cătree MEC penntru a
nstanță. Dl Zamfir aree 68 de anni și un eșeec managerrial de
îngreunaa contestareea lui în in
1

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;

(9) Semnarea fo
oarte discrett, fără științaa cercetătorrilor, a unuii contract dde asistență
5.000 Euro//zi fără TVA
A pentru opperare și meentenanță ssisteme laseer
teehnică de 35
ELI-NP,
E
în to
otal 30 miliioane de eu
uro plus TVA
A ce trebuiie plătiți dinn fondurile
prroprii IFIN--HH, efort financiar
f
cee va destabiiliza celelallte departam
mente pe terrmen
lu
ung. (Anexaat)
Toate
T
acestee abuzuri clare
c
sunt completate
c
de atmosffera de terooare instituuită în
institut și
ș șicanareaa permanen
ntă a cercettătorilor caare, în viziuunea acestuuia, i-ar peericlita
poziția de
d director general. Peentru a-și co
onserva priivilegiile esste gata să sacrifice înntregul
institut, fapt ce nu trebuie
t
perm
mis sub niciio formă dee autoritătiile care au în mână soluția
p
revoca
area ordinului de num
mire a direectorului ggeneral. Insstitutul
salvării IFIN-HH prin
are suficcienți cercettători experrimentați ce pot ocupa legal pozițiia de director general ppentru
a readuce IFIN-HH
H la loc de frrunte în cercetarea rom
mânească și internaționnală.
Federația vaa depune toate eforrturile penttru salvareea institutelor naționaale, a
cercetăriii din ghearele acestor ”baroni” și ale autorităăților compplice.
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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

