Raport de activitate
4.06.2013-14.06.2013
În perioada 4.06- 7.06 am fost invitat şi am participat la Congresul XIV
C.F.D.T.-Cadres, unde am solicitat solidaritate şi sprijin pentru domeniul
nostru de activitate şi în special pentru colegele şi colegii din România, atât
pentru membrii noştri de la I.P.C.U.P. Ploieşti, cât şi în ceea ce priveşte
situaţia generală a celor ce lucrează în Cercetarea Ştiinţifică- Dezvoltarea
Tehnologică din România.
Ca urmare a discuţiilor avute cu colegele şi colegii noştri din C.F.D.T.Cadres, cu conducerea federaţiei franceze, inclusiv cu reprezentanţii francezi
din Eurocadres, solicitarea noastră a fost inclusă în cadrul punctului privind
activitatea externă, ca acţiune în completarea materialului ce fusese transmis
delegaţilor şi s-a solicitat mandatarea conducerii de a întreprinde acţiunile
solicitate de noi . Delegaţii la congres au aprobat mandatarea solicitată, iar
unele delegaţii au solicitat date suplimentare, pentru a acţiona şi ca
organizaţii în sprijinul sindicaliştilor români, mai ales pentru sprijinirea
colegilor din Ploieşti.
Am înaintat conducerii C.F.D.T.-Cadres documente de sprijin a solicitării,
inclusiv adrese de site unde să găsească referiri la situaţia de la I.P.C.U.P. şi
am mulţumit participanţilor la congres şi conducerii federaţiei, pentru
solidaritatea de care au dat dovadă şi susţinerea activă de care vom beneficia.
La întoarcere am informat pe colegii de la Ploieşti despre cele discutate şi
aprobate la congres şi despre documentele pe care convenisem să le înaintez
federaţiei franceze. Am fost solicitat să redactez o scrisoare de mulţumire,
pe care , după analiza cu colegii noştri, o voi transmite conducerii C.F.D.T.Cadres. De altfel aceasta a fost maniera în care s-au elaborat şi promovat
toate documentele ce au vizat situaţia colegilor de la I.P.C.U.P., după
consultarea cu membrii B.Ex..
Datorită accelerării demersurilor pentru asigurarea activităţii celor 52 de
salariaţi ai I.P.C.U.P., ce a inclus şi un ordin de detaşare, s-a acţionat în
vederea îmbunătăţirii acestuia, forma iniţială ne fiind acceptabilă, în
totalitate. La solicitarea salariaţilor I.P.C.U.P. şi urmare a discuţiei avute cu
d-l secretar de stat Tudor Prisecaru, am convenit cu d-na directoare
Georgiana Marin, să înaintez forma pe care o vom agrea (formă discutată cu
participanţii la pichet, dar nu numai cu aceştia). Am ajuns la un compromis

în privinţa redactării Ordinului şi această formă a fost semnată de salariaţi,
inclusiv un contract de confidenţialitate, solicitat de angajator şi acoperit de
un spor de 20%, ce corespunde perioadei de detaşare, 6(şase) luni, începând
cu data de 10.06.2013. Din păcate celelalte promisiuni ale d-lui secretar de
stat nu au putut fi respectate din motive juridice.
Am fost mandatat să atrag atenţia că revendicarea principală şi anume
plata salariilor restante nu a fost rezolvată, rămânând de stringentă
actualitate şi pentru care vom acţiona în continuare, inclusiv prin susţinerea
propunerii noastre privind sursa fondurilor necesare plăţii salariilor restante
şi recuperarea apoi de la membrii conducerilor institutului şi ai C.A.,
vinovaţi de această situaţie.
Deasemenea considerăm că situaţia institutului rămâne critică, fiind
necesară adoptarea urgentă a măsurilor privind stingerea unor datorii şi
reeşalonarea celor ce vor mai rămâne.
Pe cale de consecinţă am fost împuternicit să acţionez şi în cadrul
Eurocadres, unde alături de sprijinul solicitat privind informarea C.E privind
situaţia generală reală a Cercetării Ştiinţifice-Dezvoltării Tehnologice din
România, în urma O.U.G. 96 / 2012 şi a H.G. 185 /2013, să solicit
solidarizare şi sprijin pentru acţiuni la Bruxelles pentru colegii de la
I.P.C.U.P.
În data de 12.06. am participat la Bruxelles la şedinţa Comitetului
Executiv, unde am prezentat situaţia domeniului şi a personalului din
Cercetarea Ştiinţifică-Dezvoltarea Tehnologică din România şi am
exemplificat cu, cazul cel mai flagrant de încălcare a prevederilor Cartei
Europene a Cercetătorului, a normelor interne şi internaţionale în domeniul
muncii, situaţia colegilor de la I.P.C.U.P. Ploieşti, solicitând cooperare în
prezentarea situaţiei în faţa organelor competente de la Bruxelles. În
unanimitate membrii C.Ex. au aprobat susţinerea cererii noastre de către
Eurocadres şi au solicitat materiale suplimentare privind situaţia reală din
România, pentru a fi difuzate în presa din ţările reprezentate în Eurocadres.
Am participat în data de 13.06 la acţiunea de la I.P.C.U.P. Ploieşti, ca de
obicei în această perioadă, deosebit de solicitantă pentru colegii noştri şi leam prezentat ce se cere de la noi, convenind atât asupra documentelor ce vor
fi implicate privind situaţia lor, cât şi a calendarului acţiunilor ce le vom face,
ţinând cont şi de noua lor relaţie de muncă.
Ca urmare a invitaţiei primite din partea patronatului pentru a participa la
Consiliul P.R.C.P. din 11.06, unde urma să se discute situaţia domeniului, a
dialogului social şi implicaţiile asupra unităţilor de C.Ş.-D.T., din partea
federaţiei la întâlnire a participat d-l Petre Voicu,care a făcut referire la:
-situaţia dramatică a Cercetării Ştiinţifice;

-necesitatea menţinerii explicite în codul CAEN a domeniului a
Cercetării Ştiinţifice-Dezvoltării Tehnologice;
- necesitatea autonomiei financiare pentru Cercetarea Ştiinţifică;
-implicaţiile generate de trecerea Institutelor Naţionale în
subordinea M.E.N. ;
-refuzul unităţilor de cercetare din agricultură de a trece în
subordinea M.E.N. ;
- lipsa dialogului social autentic ;
-carenţele competiţiei PN2 (improvizaţie,lipsă de respect pentru
cercetători) ;
-Autoritate Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (o necesitate) ;
-utilizarea strict controlată a fondurilor Cercetării Ştiinţifice şi
imposibilitatea transferării acestora către alte sectoare de activitate ;
-eliminarea directorilor generali care au transformat instituţiile în
feude proprii ;
-control strict al utilizării fondului programului Nucleu (în
prezent- repartiţie discreţionară a proiectelor şi a sumelor,inclusiv către
salariaţii cu statut de pensionari) ;
- derularea Programului/Proiectelor PN2 pe un interval de
minim 3 ani şi predictibilitatea acestora ;
- cazul IPCUP şi modalităţile de rezolvare propuse de
Federaţie ;
- pericolul iminent ca foarte multe institute să ajungă în situaţia
IPCUP ;
-argumentarea neviabilităţii soluţiilor propuse de reprezentanţii
M.E.N. în cazul IPCUP şi riscul distrugerii atât a celor ”detaşaţi ”(IPCUP)
cât şi a ”salvatorilor ”(ICPE-CA –director gen.W.Kapell).
La C.D.S. a A.A.A.S., din 11.06, ca reprezentatnt al C.S.D.R. a participat
d-l Constantin Marţian, iar împreună cu d-l Cezar Amira am fost în toată
această perioadă alături de colegii din Ploieşti, atât în faţa prefecturii, cât şi
la institut, când s-a solicitat prezenţa acolo.
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