COMUNICAT
Ca urmare a analizei situaţiei din unităţile şi institutele de Cercetare Ştiinţifică –Dezvoltare
Tehnologică, a solicitărilor primite din partea membrilor Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare
– Proiectare din România, membrii Biroului Executiv, întruniţi în şedinţa din 20.03.2013,au decis
declanşarea unei acţiuni sindicale de amploare, aprobată oficial de primărie, în data de 28.03.2013, între
orele 9.30-13.30, ce va începe cu un miting în faţa M.E.N., marş cu oprire în faţa sediului fostei A.N.C.S.,
continuarea marşului până în faţa Guvernului României, unde va avea loc meeting-ul de încheiere a
acţiunii. Această acţiune face parte dintr-o serie de acţiuni de conştientizare a opiniei publice din România
şi din U.E., privind implicaţiile deosebit de grave ale prevederilor L.1/2011, coroborate cu cele din art.5 din
O.U.G. 96 / 2012 şi a actelor normative subsecvente ( a se vedea O.U.G. 6/2011), a refuzului autorităţilor
de a avea un dialog real, axat pe problemele deosebite cu care se confruntă domeniul Cercetării Ştiinţifice –
Dezvoltării Tehnologice-Inovării din România, deturnării fondurilor de la bugetul de stat şi a fondurilor
europene către mafia universitară transpartinică, grupată în jurul reprezentanţilor fostelor şi actualelor
conduceri ale domeniului, cu sprijin la cel mai înalt nivel, inclusiv al unor structuri sindicale obediente.
Personalul din cercetare-proiectare, cercetătorii ştiinţifici, proiectanţii, cei care au fost şi vor fi vârful
de lance al unei societăţi resposabile şi al unei economii competitive sunt umiliţi, jigniţi, împiedicaţi să-şi
desfăşoare activitatea.
Se continuă distrugerea institutelor de cercetare-proiectare, prin certificare şi alte măsuri stipulate în
acte normative clientelare, care a continuat politica de privatizare ce a distrus aproape tot din ceea ce
afaceriştii au reuşit să acapareze în toţi aceşti ani. Toate aceste aşa-zise politici, în totală discordanţă cu
politica Uniunii Europene în domeniul C.Ş.-D.T. sunt acoperite cu acte normative clientelare, concepute la
Cotroceni şi aplicate de marionetele din guvern, chiar şi după schimbările politice din mai şi noiembrie
2012.
Se urmăreşte astfel să se desăvârşească acest proces de distrugere a Cercetării Ştiinţifice –
Dezvoltării Tehnologice-Inovării din România,dacă nu vom curma această stare de lucruri şi nu ne vom
implica ca cei vinovaţi să răspundă pentru faptele lor, inclusiv pentru sabotarea economiei naţionale şi
înaltă trădare.
Cu această ocazie vom prezenta Lista de revendicări, minimale, pe care le considerăm absolut necesare
pentru începerea redresării situaţiei domeniului şi revenirea la normalitate, atât din punct de vedere
naţional, cât şi european .
Vă asigurăm de importanţa extraordinară pe care o acordăm sprijinului Dumneavoastră, pentru
realizarea obiectivului propus. Cu cât vom fi mai multi, cu atât mai mari vor fi şansele de a reveni la
Cercetarea Ştiinţifică –Dezvoltarea Tehnologică-Inovarea din România ca domeniu de activitate
independent în cadrul C.A.E.N. şi la aplicarea prevederilor Cartei Europene a Cercetătorului privind
drepturile cercetătorilor ştiinţifici şi implicit a personalului din domeniu, în România.
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P.S.: Acţiunea a fost aprobată, inclusiv mitingurile din faţa M.E.N., fostei A.N.C.S. şi Guvern. Nu s-a
aprobat marşul ce lega obiectivele, în sensul asigurării coloanei şi al traseului pe carosabil.
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