Atacurile din interior împotriva federaţiei
şi măsurile ce se impun
În ultimul timp aţi asistat la o campanie orchestrată de conducerea actuală a domeniului, mai ales
de d-nii Tudor Prisecaru, cu colegul domniei sale Anton Hadăr, în cooperare cu d-l Mihnea Cosmin
Costoiu, clientela de la Ad-Astra şi mafia transpartinică universitară, prin intermediul infiltraţilor
(unii pasivi, până au fost activaţi) din rândurile noastre.De la invective, acuze nefondate, mesaje ce ar
fi trebui să fie inflamante, bineînţeles cu autori necunoscuţi ş.a.,toate au fost transmise pe internet,
bineînţeles folosind lista de adrese a membrilor federaţiei, ce era realizată tocmai pentru a uşura
comunicarea între noi, privind problemele noastre şi ale domeniului. S-a dovedit astfel cum o
facilitate poate deveni nocivă pentru structură, permiţând propagarea atacurilor defăimătoare
comandate şi demoralizarea prin agresivitate, chiar dacă pentru o manipulare perfectă, uneori avem
exprimări patetice, greu de suportat, chiar dacă nu cunoşti „interesele” emitenţilor.
Iniţial atacul a fost axat pe conflictul generat de sustragerea documentelor privind situaţia financiară
a federaţie şi refuzul de a le returna a d-nei Mihaela Petrache susţinută de d-nii Titel Stănescu , C.
Pascu şi surprinzător şi de d-l Gh. Bobe. Modul de exprimare şi ameninţările proferate, parte şi
înregistrate, au avut ca protagonist pe d-l Titel Stănescu, care a mai recidivat şi-n cadrul consiliilor
federaţiei, aşa că nu voi insista asupra acestui punct. De altfel respectiva doamnă are de răspuns la
mai multe probleme, ce ţin de competenţa şi au fost aduse la cunoştinţa organelor abilitate. Interesul
şi participarea d-nei Mihaela Petrache la acţiunile „grupului”, care va fi prezentat mai jos, este
reciproc avantajoasă. Odată, deoarece ar avea posibilitatea să muşamalizeze neregulile pe care le-am
semnalat, iar pe de altă parte, utilizarea poziţiei pe care o are de membră a B.Ex., pentru a justifica
corectitudinea acţiunilor „grupului”,inclusiv prin numărarea sindicatului ROMTEL, între sindicatele
ce susţin disidenţa şi împiedicarea funcţionării statutare a B.Ex., ceea ce a determinat decizia susnumitei de autosuspendare, după o participare de aproape trei luni la toate acţiunile contra conducerii
federaţiei. În tot ce voi prezenta mai jos d-na Mihaela Petrache a fost prezentă, a făcut parte din toate
comitetele de organizare, de iniţiativă ş.a., alături de toţi cei enumeraţi.
Voi prezenta acum modul de acţiune al grupului autonumit disident de d-l C-tin Pascu, la sugestia
abilă a d-nei Alina Chicoş, cea care a trecut, de la încercările verbale ale primului de a împiedica
acţiunile federaţiei, la faptă – contestarea reprezentativităţii federaţiei, negocierea CCM la nivel de
institut, pe baza CCM-ramură, de către reprezentanţii salariaţilor, în urma unor alegeri „bine
organizate” de dumneaiei, fiind de profesie sociolog. Încălcarea legii, minciuna, dezinformarea,
intimidarea sunt câteva din mijloacele utilizate de susnumita, care fiind atenţionată că nu vom tolera
aceste manevre, a început să organizeze aşa zisa disidenţă, cu scopul de a sabota şi activitatea
federaţiei. Este sugestiv e-mail-ul transmis ţintit celor „vulnerabili” şi manevrat inteligent de aceştia
pentru a deruta conducerea federaţiei, ne ştiind la acel moment dacă nu este o capcană. Redau
respectivele e-mail-uri ale d-nei Alina Chicoş, pentru a avea imaginea corectă a ceeace s-a întâmplat
pe parcursul anului 2012, după Pichetuldin iulie 2012, organizat de federaţie în faţa A.N.C.S., cu
consultarea membrilor federaţiei, la solicitarea sprijinului acesteia de către d-l Eros Alexandru Pătroi,
preşedinte Sind. ICPE-CA, aşa cum semnează în ultimul timp manevrele comandate de administraţie
şi nu numai.

Dr. Soc. Alina CHICOS
cercetator stiintific III - INCD Urban-Incerc, Sucursala Urbanproiect/Departament Amenajarea
Teritoriului, 53-55 Nicolae Filipescu, Sector 2, Bucuresti
chicos_alina@yahoo.fr; alina.codreanu@etud.u-bordeaux2.fr;
tel. 0040721223299
Subject :Punct de vedere
From: "alina chicos" <chicos_alina@yahoo.fr>
Date: Wed, September 26, 2012 6:16 pm
To:
"titels47@yahoo.com" <titels47@yahoo.com>
"pascu@cefin.ro" <pascu@cefin.ro>
"bobeghe@yahoo.com" <bobeghe@yahoo.com>
"alessandroeros@icpe-ca.ro" <alessandroeros@icpe-ca.ro>
-------------------------------------------------------------------------Buna ziua,
as dori sa ma alatur grupului de disidenta din FSLCPR, pentru a clarifica unele aspecte ce tin de
organizarea noastra si de modul nostru de comunicare si relationare.
O sa va prezint pe scurt mai jos motivul determinant al acestei decizii.
Am primit la institut o adresa ...discutabila, cu atac direct la persoana mea, pe care o atasez.
Pe scurt ca sa intelegeti: ne trebuia CCM la nivel de unitate, am scris in martie la Comisia de Dialog
Social (CDS), iar dl. dir. Mesaros mi-a raspuns ca FSLCPR este nereprezentativa in conditiile legii
26/2011(atasez rasp.) Am organizat alegeri la nivelul unitatii, deoarece adun.gen. a sal din martie
2012 a decis in unanimitate ca nu avem timp sa ne organizam in sindicat reprezentativ, deci vom
negocia prin reprez. ai sal.
In aprilie s-au ales reprezentanti ai sal., eu am fost aleasa, dar dl Tanasescu (liderul celuilalt sindicat,
prietenul dir. si al dlui Minea)NU. Am raspuns invitatiei la negociere (lansata intrucat 'beneficiam" de
vizita Curtii de Conturi), in calitate de reprez. al sal. Dir. nu a vrut sa inceapa neg fara Tanasescu. I-a
scris lui Minea si l-a invitat la negociere (eu stiam ca sindic. invita reprez. FSLCPR pt neg., NU
directorul). In iunie a venit Minea la o sedinta, unde a zis ca el este reprezentativ si ca vine la neg. (nu
s-a consemnat nicaieri) Intre timp declansasem conflictul de mca, datorita tergiversarii inceperii neg.
Si nerecunoasterii partilor. A venit o comisie de la ITM, au conciliat conflictul si s-au stabilit echipele
de neg. (eu, trecand ca supleant,deoarece dir. nu vroia sa ma vada la neg., am considerat normal sa fac
un pas inapoi, sa putem finaliza ccm). L-am sunat pe Minea, i-am explicat ca s-a luat decizia neg. prin
reprez. ai sal, si nu mi-a mai transmis nimic pana marti, 25 sept. Sapt trecuta am terminat de neg., dar
dir. ec. nu vrea sa semneze contractul. Daca nu vrea ea (cea mai imp. pensionara din instit.),ceilalti nu
iau nicio decizie. Am declansat iar conflictul si ne trezim ieri cu hartie de la Minea, cum ca ne da in
judecata daca vrem sa inregistram ccm. Este exact hartia de care avea nevoie directoarea economica.
Nu pot demonstra, insa cred ca hartia a fost produsa la comanda.
Am vb la FSLCPR si membrii bex nu stiau de hartie, insa spuneau ca a zis ceva sapt trecuta Minea,
ca la urban-incerc sunt niste pb, dar nimic despre faptul ca va scrie vreo adresa.
Ce ma surprinde cel mai mult este ca vine acum cu o "dovada" a reprez FSLCPR, semnata tot de
Mesaros (o atasez), dar in iulie 2012.
Ne poate da in judecata pt faptul ca vine abia acum cu dovada?
NU cumva face un abuz de putere, si daca DA, cum s-ar putea sanctiona acest comportament deviant?
Va multumesc pt orice pdv. in legatura cu aceste fapte si va rog sa ma acceptati in grupul care doreste
sa ia pozitie la Consiliul din 4octombrie.
Cu prietenie,
Alina Chicos
Stimati colegi,
in urma sedintei de ieri a Consiliului Federatiei as dori sa va semnalez un exemplu de practica
"nedorita" intr-un grup de persoane care trebuie sa militeze pentru solidaritate si incredere reciproca.
Dl. Eros a retransmis o corespondenta intre mine si dumnealui, fara sa ma consulte, corespondenta in
care ii solicitam un punct de vedere personal. Nu este nimic ilegal, insa este imoral. Daca mi-ar fi zis

ca doreste un punct de vedere si de la domnul presedinte, as fi inteles ca este vorba de corectitudine si
fidelitate.
Neanuntandu-ma de acest lucru, s-a plasat, poate fara voie, pe o pozitie de "monitor" cum spune dl.
presedinte, caruia nu-i plac monitorii, si eu il cred pe cuvant de aceasta data.
De aceea doresc sincer sa atrag atentia tanarului nostru coleg, ca, intuind calitatile sale, dl. presedinte,
un rafinat cunoscator al personalitatii umane, va tinde sa incurajeze dezvoltarea unor calitati de
"monitor" mai curand in ceea ce-l priveste, si probabil si in randul unor tineri in formare, decat sa
incurajeze formarea unor tineri cu opinii proprii, argumentate, cu capacitate de a analiza singuri
calitatea informatiei ce li se transmite.
Mai mult, acest stil indezirabil de comportament duce la dezbinarea noastra si este ultimul lucru de
care avem nevoie.
Imi cer iertare inca de pe acum colegului nostru mai tanar ca folosesc acest neplacut incident pentru a
atrage atentia asupra consecintelor ce decurg din astfel de practici, insa ele trebuie pe cat posibil
eliminate.
Cu deosebita stima,
Alina CHICOS
Dacă în prima parte a mesajului se vede clar care sunt membrii disidenţei, respectiva doamnă
mergând la sigur, în ceea ce priveşte adresanţii, în al doilea e-mail se arată dezamăgită de « trădarea »
d-lui Pătroi, alintat mai tânărul coleg şi subtil trece la insinuări, acuze de dezbinare (este foarte
interesantă această afirmaţie- « grup de persoane care trebuie sa militeze pentru solidaritate si
incredere reciproca », se înţelege că în interiorul structurilor federaţiei, dar cu interese diferite), nu
se ştie a cui şi cine o provoacă, fiind nevoie de solidaritate, rezultă clar că numai între membrii
« disidenţi », ţinând cont că mail-urile se adresează acestora. Este de remarcat câtă atenţie se acordă
caracterului personal al adresării, mai ales ţinând cont de ce a urmat, mai ales în 2013. De ce avea
nevoie de susţinere respectiva doamnă şi de sfaturi cum să saboteze mai eficient activitatea
federaţiei ? este evident, deoarece conform statutului şi legilor în vigoare, trebuia dată afară şi
sindicatul suspendat, până la clarificarea situaţiei reprezentanţilor acestuia, încă de la acţiunea de
contestare a reprezentativităţii federaţiei, care a fost clarificată, chiar şi la congresul federaţiei, la care
a participat, având şi o reprezentantă a sindicatului aleasă în C.C.F. (chiar preşedinta C.C.F.). Este de
subliniat că ambele doamne au sabotat activitatea federaţiei, fiecare în maniera şi poziţia pe care o
deţineau în structurile federaţiei. Voi trece la demonstrarea manipulărilor şi dezinformărilor din
ultimele două luni, care au culminat cu încercarea de sabotare a acţiunii sindicale organizate de
federaţie, din 28.03.2013, ca urmare a situaţiei dezastruoase cu care se confruntă institutele noastre şi
implicit membrii noştri de sindicat şi a semnalelor de nemulţumiri crescânde venite în special de la
Sind. « Radiaţia », lider Cătălin Luculescu, Acid, IC-TCM ş.a.. Vreau să specific de la început că nu
d-l Luculescu m-a contactat pentru a-mi spune situaţia şi nici nu m-a invitat la şedinţa Comitetului de
conducere al sindicatului, aşa cum a afirmat. De altfel în « grupul » sus-numitei doamne a fost inclus,
având o activitate susţinută, numai după ce a anunţat că va deveni activ (în şedinţa C.N. din
octombrie 2012, unde a recunoscut că a fost pasiv până în acel moment, dar şi-a schimbat orientarea).
S-a format astfel o echipă fidelă intereselor d-lui Prisecaru, împreună cu d-nii Pătroi şi Pascu, ultimul
recunoscând nu odată că este mesagerul d-lui Palade- fost ministru şi coleg de partid cu d-l Prisecaru
(membrii P.S.D.). Diversiunea d-lui Pătroi a început şi a fost mascată zice-se, sub presiunea
solicitărilor membrilor sindicatului, cerând permisiunea de a înainta un document din partea Sind.
ICPE-CA d-lui Prisecaru, ce avea la bază un document pregătit deja de federaţie şi transmis spre
consultare şi dumnealui, în calitatea de candidat la congres, pentru B.Ex. Pentru exemplificare vă
transcriu mail-ul prin care mă anunţa că a şi dus Adresa, chit că nu primise încuvinţarea solicitată.
Mail d-l Eros Pătroi către membrii B.Ex.
Stimati colegi,
astazi am avut o sedinta furtunoasa de BEx unde am fost acuzat ca nu fac nimic pentru a reprezenta
interesele oamenilor.Eu le-am prezentat colegilor toate demersurile facute de FSLCPR, inclusiv
adresa pe care o pregatisem aseara.Colegii mei au decis sa inaintam si in numele SL ICPE-CA
aceasta adresa cu privire la proiectele parteneriate PN II - 2011.
Atasat gasiti adresa care a plecat catre secretariatul ANCS.

Cu deosebita consideratie,
Al Dumneavoastra,
Eros
Re: Er: Adresa Prisecaru vs 2
Tuesday, June 12, 2012 11:26 AM
From:
"EROS-ALEXANDRU PATROI" <eros.patroi@icpe-ca.ro>
View contact details
To:
"Radu Minea" <radu_minea@yahoo.com>
Multumesc frumos pentru raspuns.
Sper sa nu fie prea tarziu,
Eros

On 12.06.2012 11:22, Radu Minea wrote:
Buna dimineata,
Multumesc pentru document. Intre timp am fost contactat si de patronat, care si-a elaborat un plan de
actiuni, pe care vrea sa-l discutam. Am stabilit ca ne vom auzi luni dimineata pentru a stabili mai
precis. v-as ruga sa avem un pic de rabdare sa vedem ce vor si ei. Nu cred ca pana joi este vreo
problema.
Cu prietenie,
Radu
From: Eros-Alexandru PATROI <eros.patroi@gmail.com>
To: Radu Minea <radu_minea@yahoo.com>; Radu DM Minea <radu.minea.rdm@gmail.com>;
Martian Constantin <constmartian@yahoo.com>; voicu_icpa <voicu_icpa@yahoo.com>;
eros.patroi@icpe-ca.ro
Sent: Tuesday, June 12, 2012 10:01 AM
Subject: Er: Adresa Prisecaru vs 2
Buna dimineata, am modificat-o asa!
Cu consideratie,
Eros
Tuesday, June 12, 2012 8:29 PM
From:
"Eros-Alexandru PATROI" <eros.patroi@gmail.com>
View contact details
To:
"Radu Minea" <radu_minea@yahoo.com>, "Radu DM Minea" <radu.minea.rdm@gmail.com>
Buna seara,
ma asteptam sa ma luati la 11 m, nu sa ma ignorati, nu cred ca am depasit limita, dar daca considerati
asta imi pare nespus de rau.
Raman al Dumneavoastra fidel ajutor,
Eros
Am retranscris aceste e-mail-uri, deoarece sunt aproape identice cu cele primite de la d-l Luculescu,
cu deosebirea că ultimul a vrut să dea o tentă de largă consultare documentului, acesta urma a fi
însoţit de o listă de semnături ale salariaţilor, la care a renunţat, dat fiind presiunea creată prin
acţiunile federaţiei. Astfel a avut loc rapid întâlnirea d-lui Prisecaru cu d-l Luculescu, vineri 22 martie
2013 (nu se ştie la iniţiativa cui şi nici de ce nu s-a mai aşteptat lista de semnături), o informare cu
aprecieri laudative privind înţelegerea şi deschiderea de care a dat dovadă “conducerea autorităţii”, cu

o serie de promisiuni şi justificări, care să motiveze succesul demersului. Aceasta ne-a fost transmisă
luni 25 martie 2013, la ora 3.49 P.M., după Conferinţa de presă şi obţinerea autorizaţiei primăriei
pentru mitingul din 28 martie 2013. În realitate, din Informare doar ultima parte contează, când
solicită federaţiei să mai amâne “acţiunea” câteva zile-aici este adevărul, trebuia să fim împiedicaţi să
realizăm protestul, iar subliminal să se demonstreze că acţiunile sindicatelor, individual, au mai mult
succes decât organizate de federaţie. Se recunoaşte amprenta d-lui Prisecaru, care la întâlnirea din 4
iulie 2012, unde a afirmat că nu se va mai întâlni cu reprezentanţii federaţiei, decât dacă se schimbă
conducerea acesteia şi la care au mai participat în afară de d-nii Pătroi, Bobe, Marţian şi
reprezentanţii sindicatului din IPCUP – INCD adus la faliment, cu d-na Dana Gheorghe şi
directoarea ANAF-Ploieşti în C.A., acelaşi domn le-a promis acestora că îi va ajuta, dar numai dacă
vor veni dumnealor, nu cu reprezentanţii federaţiei, la care sunt afiliaţi. O exemplificare a acestei
politici este prezenţa d-lui Pătroi, ca invitat personal al conducerii (Prisecaru, Costoiu ş.a.), alături de
federaţia Alma Mater, pentru o consultare “amplă şi de mare deschidere”. Voi transcrie câteva e-mailuri cu “angajamentele” D-lor Pătroi şi Luculescu, transmise zice-se în numele sindicaliştilor din
institutele respective, spre exemplificare.
In data de 19.03.2013 primeam următorul e-mail şi următoarea propunere de scrisoare:
Tuesday, March 19, 2013, 1:31 PM
Buna ziua,
Va atasez o cerere catre stapanire pentru urgentarea platilor in cercetare. Eu intentionez sa o trimit
maine dupa ce o trec prin consiliul de conducere al sindicatului.
Credeti ca avem o sansa sa o trecem prin federatie pentru ai da greutate?
Cu bine,
Catalin
Scrisoarea iniţială:
In atentia domnilor:
Mihnea Cosmin Costoiu – ministru delegat pentru Cercetare Ştiinţifică şi Învăţământ Superior;
Tudor Prisecaru – secretar de stat pentru Cercetare Ştiinţifică
Domnule Ministru,
Domnule Secretar de stat,
Va supunem atentiei situatia existenta in institutele nationale de cercetare-dezvoltare.
Angajatii institutelor noastre se afla intr-o situatie dificila datorita lipsei de fonduri si a incertitudinii
asupra viitorului. Tensiunile sociale sunt in crestere si este foarte posibil ca oamenii sa iasa in strada
pentru a-si cere drepturile. Angajatii din cercetare-dezvoltare nu si-au mai luat salariile de luni bune
iar activitatea este blocata de lipsa fondurilor.
Va rugam sa ne prezentati un calendar estimativ al platilor catre institutele nationale de
cercetare-dezvoltare pe baza contractelor PN si PNCDI.
Va rugam sa ne expuneti punctul dumneavoastra de vedere asupra viitorului institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare. Se abroga sau nu OG 6/2012? Ce se intampla din iulie 2013? Care este strategia
cercetarii Romanesti si cat este ea legata de economia Romaniei? Sunt multe intrebari care ne macina,
sunt multe propuneri pe care le putem face.
Va invitam sa vizitati institutele in care lucram si sa luati la cunostinta “pe viu” cu problemele
cu care ne confruntam. De asemenea, va supunem atentiei o propunere pentru organizarea cercetarii
romanesti (documentul atasat).
Cu deosebita consideratie,
Presedinte Sindicat INFLPR “RADIATIA”
Dr. Ing. Catalin Luculescu
Alte Sindicate :
Data:
În data de 20.03.2013, ora 7.22P.M., primeam, după întâlnirea avută şi descrisă mai sus ( cu
minciuna privind invitarea ş.a.) următorul e-mail şi scrisoare:

Dragi colegi,
Asa cum am spus, astazi am trecut acea cerere prin comitetul de conducere al sindicatului si va
prezint forma finala pe care intentionez sa o trimit in momentul in care o sa strang semnaturi de la cat
mai multi angajati.L-am invitat pe domnul Minea la sedinta sindicatului INFLPR si am facut schimb
de idei cu ceea ce este de facut mai departe. Am cazut de comun acord sa incercam o actiune de
protest (miting) saptamana viitoare in numele federatiei si cu sprijinul confederatiei. Nu stiu cum este
situatia in institutele dumneavoastra, dar in INFLPR a ajuns cutitul la os, multi angajati sunt in pragul
disperarii.
Va rog sa participati la aceasta actiune care vine in intampinarea nevoilor angajatilor din cercetaredezvoltare.
Nu vreau sa fiu inteles gresit, problemele federatiei exista si sper sa fie rezolvate la congres, poate
chiar cu ajutorul unui CF in primele zile din aprilie, dar sistemul de cercetare-dezvoltare este pus in
pericol si cred ca acest lucru trebuie sa fie prima noastra prioritate.
Referitor la materialul transmis anterior, va asigur ca imi apartine si l-am prezentat mai multor
directori (inclusiv directorului IFA, dl. Buzatu) inca de acum un an. Sursa de inspiratie a fost modelul
de succes al CNRS-ului francez (www.cnrs.fr). Sunt curios ce a transmis dl. Palade, pe care din
pacate nu-l cunosc, si cui...
Va propun sa avem mai multe astfel de cereri cu liste de semnaturi ale angajatilor pentru saptamana
viitoare (nu trebuie sa fie identice, ci mai degraba sa creioneze problemele fiecarui institut in parte).
Cu bine,
Catalin Luculescu
Scrisoarea finală, în urma discuţiei din Comitetul de conducere, menţionată mai sus :
În atenţia domnilor:
Remus Pricopie - Ministrul Educaţiei Naţionale
Mihnea Costoiu – Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifica şi Dezvoltare
Tehnologică
Domnilor Miniştri,
Vă supunem atenţiei situaţia grava existentă la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR). Angajaţii institutului nostru se află într-o
situaţie dificilă datorită lipsei de fonduri şi a incertitudinii asupra viitorului, situaţie care s-a creat în
urma desfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică (ANCS). Tensiunile sociale sunt
în creştere, angajaţii INFLPR urmând să iasă în stradă pentru a susţine rezolvarea acestei situaţii
conflictuale. Angajaţii INFLPR nu şi-au mai luat salariile de 3 luni de zile, iar activitatea este blocată
de lipsa fondurilor.
Blocajul creat se rasfrânge şi asupra contractelor internaţionale aflate în derulare, care în acest
moment nu pot fi onorate. Acest lucru afectează imaginea şi prestanţa României la nivel european în
domeniul cercetării ştiinţifice. Mai mult, ea creează o nouă premisă pentru exodul cercetătorilor
români.
Astfel, prin prezenta scrisoare solicităm să ni se prezinte un calendar al plăţilor către
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pe baza contractelor Programului Nucleu şi a
Programului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II aflate in derulare. Vă mai rugăm să ne
expuneţi punctul dumneavoastră de vedere asupra viitorului institutelor naţionale de cercetaredezvoltare. Se abrogă sau nu OG 6/2012? Ce se întamplă din iulie 2013? Care este strategia cercetarii
româneşti? Ce se întreprinde pentru constituirea cercetării ca ramură de sine stătătoare, conform
strategiilor europene?
Vă invităm să vizitati institutul nostru pentru a discuta deschis despre problemele cu care ne
confruntăm şi pentru a elucida aceast impas.
Cu deosebită consideraţie,
Angajaţii INFLPR
Nr. Nume şi prenume

Data: 20.03.2013
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În dat de 25.03.2013 primeam următoarea “Informaţie” si recomandare:
Stimate dle presedinte Radu Minea,
In urma numeroaselor solicitari din partea membrilor sindicatului INFLPR-“Radiatia”, in data de
22 martie 2013 am fost impreuna cu dl. Nicu Scarisoreanu la o discutie cu domnul secretar de stat
prof. Teodor Prisecaru, pentru a obtine informatii in privinta intarzierilor acumulate la plata
contractelor PNCDI 2.
La aceasta discutie am prezentat problemele pe care le are institutul nostru cu plata salarilor, am
prezentat scrisoarea semnata de angajatii INFLPR si am cerut plata contractelor PNCDI 2. Ni s-a
promis ca saptamana viitoare se vor rezolva problemele organizatorice existente in minister si platile
corespunzatoare contractelor PNCDI 2 vor fi reluate. Au fost reinfiintate conturile ANCS, singura
problema ramasa va fi plata tranzactiilor din conturile ministerului in noile conturi.
Referitor la problema bugetului cercetarii pe anul acesta am fost asigurati ca acele contracte semnate
in anii trecuti vor continua neafectate din punct de vedere financiar si anul acesta. Este posibil sa
existe schimbari in programele mici gen ERA-NET.
Competitia idei de anul trecut va avea o rata de probovabilitate in jur de 15% daca se vor obtine
fonduri din celelalte programe mici sau daca se va incepe finantarea mai tarziu anul acesta. Altfel,
rata promovabilitatii va fi undeva la jumatate.
Programul parteneriate va fi deschis luna aceasta. Diferentele fata de varianta pusa spre consultare
publica este plafonul maxim care va scadea la 2500000. Se are in vedere finantarea a 150 de proiecte
incepand cu sfarsitul anului.
. In legatura cu bugetul cercetarii pe anii 2014-2020, am fost informati ca in ansamblu bugetul va
creste pe baza fondurilor structurale. Contributia directa de la bugetul de stat va fi mai mica.
In privinta ordonantei referitoare la finantarea institutionala, OG 6/2011, aceasta este in continuare
legala si se continua certificarea INCD-urilor. Ea nu poate fi abrogata decat de parlament.
L-am informat pe domnul Prisecaru ca stirile aparute la Digi TV nu au fost initiativa sindicatului
nostru. Ne-am exprimat de asemenea sustinerea neconditionata pe care membrii sindicatului
“Radiatia” il au pentru crearea unui minister distinct al cercetarii, pentru stimularea cresterii
performatelor stiintifice ale cercetarii romanesti prin continuarea OG 6/2011 si pentru respectarea
legii in privinta procentului minim din PIB alocat cercetarii.
Dl secretar de stat Prisecaru a raspuns pozitiv cerintelor noastre si avem promisiunea ca saptamana
viitoare se va rezolva situatia financiara cauzata de blocajul platilor la contractele PNCDI 2.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va recomand amanarea actiunii de protest pana la sfarsitul
saptamanii viitore.
Presedinte sindicat INFLPR “Radiatia”
Catalin Luculescu
25.03.2013
Iar în 27.03.2013, ora 3.22P.M., primeam de la acelaşi domn, următoarea poziţie “oficială”:
March 27, 2013, 3:22 PM
Buna ziua,
Va transmit pozitia oficiala a sindicatului INFLPR "RADIATIA" in legatura cu actiunea de protest a
FSLCPR.
Cu bine,
Catalin Luculescu

Poziţia d-lui Pătroi, dar şi a doamnei Mariana Cristea, vice-preşedintă a aceluiaşi sindicat, este la fel
de “fermă şi militantă”:
În 20.03.2013, ora 8.07 P.M.:
Dragi colegi,
exemplul colegilor de la INFLPR trebuie urmat de noi toti!
Haideti sa arata ca inca existam si nu am murit cum isi doresc guvernantii!
Noi o sa facem un document asemanator.
Cu consideratie,
Eros PATROI

La evoluţiile ulterioare ale d-lui Luculescu, nu mai avem aceeaşi reacţie «militantă»,nu a apărut nici
un document al sindicatului domniei sale şi bineînţeles nici o participare, nici măcar individuală, de
monitorizare,la acţiunea federaţiei, aşa cum ne-au obişnuit câţiva membrii ai grupului «disident», la
ultimele acţiuni ale federaţiei. În schimb între câteva anunţuri privind voiajurile internaţionale a d-lor
Costoiu şi Prisecaru,pe banii cercetării şi spre »folosul acesteia», aşa cum se încearcă cu greu să se
insinueze, unele împreună şi cu d-l N. Zamfir (gestionarul fondurilor pentru ELI-NP şi pentru
colaborări internaţionale cu Germania, Elveţia, Rusia ş.a.), se strecoară şi informaţia edificatoare
privind «Balanţa delicată a finanţării cercetării», în viziunea d-lui Dima, preşedinte am aflat al
C.N.C.S., eminent membru al Ad-Astra, şcolit bine înţeles prin străinătăţuri şi cu multe alte realizări
peste nivelul mondial. Acum veţi înţelege mai bine referirile la buget din documentele lui LuculescuPătroi, ca şi referirile la certificarea în continuare a institutelor şi finanţarea « diferenţiată » a acestora,
ca şi orice referire la Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, inclusiv « propunerea originală» de
înlocuire a acestuia cu Centrul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare Experimentală, promovată de d-l
Luculescu, în urma discuţiei cu director, nu cu colegii din federaţie, şi inaintată d-lui Prisecaru.
Constatând totuşi reacţiile din mass media şi realizând că sabotarea de către dumnealor a acţiunii
nu a avut succes,la fel ca şi încercarea de ultim moment a d-nei Cioboată, însoţită de d-l Pascu,
bodyguard din oficiu (aşa cum s-a erijat şi în apărător al d-nei Petrache, care nu putea veni la
şedinţele B.Ex.fără dumnealui, deoarece risca să fie hăcuită de colegii din birou,după afirmaţiile
dânsului), care a încercat să perturbe desfăşurarea miting-ului din faţa M.E.N. prin vehicularea
informaţiei false că s-au transmis institutelor fonduri suplimentare pentru P.N., s-a mers pe
dezinformarea membrilor de sindicat prin încercarea de inducere a sentimentului inutilităţii acţiunii,
prin prezentarea numai a opiniei d-lui Mihnea Costoiu :
Solicitările protestatarilor FSLCPR sunt "un pic desuete"
« Solicitările Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare - Proiectare din România
(FSLCPR) sunt un pic desuete din mai multe motive, a declarat joi ministrul delegat pentru
Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu ».
Se vede clar de ce d.l Pătroi şi-a asumat sarcina de « informator de serviciu », blocând adresele de
mail ale membrilor federaţiei cu informaţii tendenţioase şi chiar inutile,bineînţeles în afara atacurile la
adresa conducerii federaţiei,foarte utile însă noilor conducători ai domeniului ceea ce are şi implicaţii
legale.
Toate acestea se fac coordonat de cei menţionaţi înainte, dar şi cu colaborarea conducerii institutului
(direct interesată), care supervizează acţiunile conducerii sindicatului. Vă las pe Dumneavoastră să
interpretaţi cele de mai jos:

Am răspuns la solicitare şi am îndrăznit să solicit punctul dumnealor de vedere prin e-mail transmis
în data de 13.03.2013 şi adresat d-nei Bungărescu :
Buna seara,
Stimata doamna va rog sa -mi transmiteti concluzia Consiliului de Etica a Sindicatului ICPE-CA cu
privire la materialul solicitat de d-na Mariana Cirstea, in ceea ce-l priveste pe d-l Patroi, impreuna cu
hotararile Adunarii Generale a sindicatului, tot in aceasta privinta.Astept raspunsul pana vineri15
martie 2013, dupa care voi actiona dupa cum imi impune situatia, mai ales observand subminarea
autoritatii federatiei. Am fost de bunacredinta si am raspuns solicitarii d-nei Mariana Cirsteavicepresedinte a sindicatului si consider necesar sa beneficiez de aceasi promptitudine in raspunsul
Dumneavoastra.
Cu deosebita stima,
Radu Minea-Presedinte F.S.L.C.P.R.

Răspunsul primit, cu déjà obişnuitele minciuni, cum că eu aş fi inaintat o adresă sindicatului din
proprie iniţiativă şi aş fi fost invitat la şedinţa respectivă,care nu mai este cazul să le dovedesc, îl aveţi
mai jos :

Analizând situaţia creată de autonumitul « grup disident », încălcarea principiilor elementare ale
mişcării sindicale, implicit ale Statutului F.S.L.C.P.R., subminarea, în formă continuată a activităţii
organelor alese ale federaţiei (birou tehnic, comitet de organizare a congresului, încurajarea
sustragerii şi deţinerii documentelor federaţiei etc.), cu grave repercusiuni asupra intereselor
membrilor noştri şi a activităţii federaţiei, în completarea demersului déjà întreprins, prin care a fost
revocat d-l C-tin Pascu, propun membrilor B.Ex. :
1- Suspendarea din federaţie a sindicatelor : Sindicatului Liber I.C.P.E.-C.A., Sindicatului URBAN
PROIECT şi a Sindicatului “RADIAŢIA”, până vor analiza activitatea conducerilor respective şi vor
lua măsurile ce se impun ;
2- Revocarea din structurile federaţiei a d-nelor Alina Chicoş,Mihaela Petrache, Mariana Cârstea şi a
d-lor Eros Alexandru Pătroi, Cătălin Luculescu, Gheorghe Bobe,Titel Stănescu, Constantin Pascu.
Suntem la dispoziţia membrilor sindicatelor suspendate, cu orice lămuriri suplimentare, iar măsura
de revocare a liderilor de mai sus, nu exclude şi alte acţiuni împotriva acestora, pentru gravul
prejudiciu adus membrilor noştri de sindicat, a încălcării hotărârilor organelor de conducere colectivă,
a încercării de subminare a activităţii organelor alese şi a credibilităţii federaţiei. Trebuie să rămânem
o federaţie sindicală curată, ne aservită clientelei de orice natură, fidelă intereselor membrilor noştri,
principiilor europene referitoare la Cercetarea Ştiinţifică-Dezvoltarea Tehnologică şi interesului
naţional.
Preşedinte F.S.L.C.P.R.
Radu MINEA
P.S.: Cum în cadrul şedinţei de azi 8.04.2013 a B.Ex., nu s-a ajuns la un consens privind acest
material, îmi asum răspunderea integrală privind acest document.Cu această ocazie anunţ şi retragerea
mea din Comisia de negociere a CCM pentru INCD « ICPE-CA », unde am fost invitat de d-l Eros
Alexandru Pătroi, în numele actualei conduceri a sindicatului. Este dezonorant să fiu în compania
acestora şi să înşel încrederea manifestată de membrii sindicatului, dând girul actualei conduceri,
chiar şi prin simpla prezenţă alături de cei incriminaţi mai sus.

