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Către
Guvernul României
În atenţia:domnului Victor Viorel PONTA
Prim-ministru al Guvernului României
Stimate domnule Prim-ministru,
Constatăm că practicile din guvernarea anterioară, ignorarea domeniului Cercetării Ştiinţifice
din programul de guvernare, ca domeniu independent, lipsa de răspuns la sesizările înaintate
membrilor guvernului, inclusiv Dumneavoastră, ignorarea informaţiilor privind jaful din
fondurile europene, inclusiv deturnarea lor, în cazul celor destinate Cercetării ŞtiinţificeDezvoltării Tehnologice s-au continuat şi s-au concretizat prin distrugerea efectivă a domeniului,
ca urmare a prevederilor art.5 din O.U.G. 96 / 2012.
În susţinerea afirmaţiilor de mai sus, privind consecinţele desfiinţării Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifică şi înlocuirea acesteia cu un ministru delegat pentru învăţământ
superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, denumirea ministerului devenind
Ministerul Educaţiei Naţionale, s-a încălcat grav Constituţia României, art.1(5) şi art.135 (2c),
remarcându-se în primul rând, asimilarea domeniului în educaţie,ceea ce se regăseşte şi în
programul de guvernare, desfiinţarea sectorului Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică şi
punerea în practică a prevederilor aberantei L.1/ 2011, referitoare la domeniul nostru de
activitate, inclus prin această lege în învăţământul superior.
Adoptarea O.U.G. 96/2012 şi consecinţele prevederilor art.5, conduc la dispariţia ultimei
posibilităţi de a avea dialog social în domeniu, efectiv scoate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică românească din contextul european, ne mai existând nici o structură guvernamentală
autonomă, corespondentă cu structurile Comisiei europene, responsabilă de aplicarea

reglementărilor şi strategiei europene specifice – Carta europeană a Cercetătorului şi Aria
Europeană a Cercetării. Ministru delegat (numai) pentru cercetare ştiinţifică am mai avut şi în
perioada 2000-2002, dar pe o structură de sine stătătoare, astfel că atunci când postul a fost
restructurat, nu a dispărut şi domeniul. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a apărut
ca urmare a iniţiativei d-lui prim-ministru Adrian Năstase prin H.G.2200/2004 de restructurare a
Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, pentru a se crea posibilitatea înfiinţării
Ministerului Cercetării Ştiinţifice şi Tehnologiei, constatând neregulile şi dezinformările privind
domeniul a d-nei Ecaterina Andronescu şi a consultărilor avute cu federaţia noastră-F.S.L.C.P.R..
Proiectul a fost împiedicat de manevrele grupului clientelar universitar: Ecaterina Andronescu,
Anton Anton, A.Marga, M.Miclea, cu sprijinul d-lui preşedinte Traian Băsescu, care a împiedicat
P.S.D. să formeze guvernul, conform rezultatului alegerilor. Deturnarea fondurilor bugetare şi
europene către clientela universitară, prin blocarea apariţiei H.G. 2200/2004 în M.O. şi
includerea A.N.C.Ş. în M.E.C.T.S., inclusiv prin desfiinţarea foii de buget independentă (aveam
acelaşi regim cu

Academia Română), considerarea doctoratelor ca cercetare ştiinţifică şi

folosirea acestora ca obiect de şantaj, pentru acordarea titlurilor ştiinţifice (o afacere prosperă,
după cea a diplomelor) şi multe altele, a culminat cu prevederile referitoare la domeniu
(aberante, creaţie a aceleaşi Ecaterina Andronescu) din L.1/2011. S-a ajuns până la crearea unei
structuri sindicale obediente ( a se vedea F.N.S. Alma Mater, condusă de d-l A. Hadăr, „coleg”
cu d-l Tudor Prisecaru), cumpărarea unor lideri sindicali importanţi ( care au cerut şi susţinut
desfiinţarea sectorului de activitate) prin proiecte finanţate din fonduri europene (a se vedea
cazul D. Costin şi declaraţiile lui Daniel Funeriu la C.M. POSDRU), care la rândul lor au
„finanţat”din aceste fonduri persoane „influente” ca de exemplu d-nii Vergil Voineagu ( care a
prezentat cifre false şi a manipulat inclusiv anchetele C.E. privind domeniul) şi Liviu Voinea
sau a unora care ar reprezenta societatea civilă (societatea Ad Astra, care a furnizat şi ultimele
cadre pentru postul de demnitari-d-nii Daniel Funeriu şi Dragoş Ciuparu). Lipsa de reacţie
determină pe cei de mai sus să procedeze în continuare în acelaşi sens ( a se vedea: responsabil
cu cercetarea ştiinţifică pe programe europene la Univ. Vasile Goldiş este tatăl d-lui Funeriu, sau
Catalogul surselor de finanţare – regiunea Centru – programe destinate universităţilor). Există
documente depuse şi la D.N.A. privind activitatea unora din cei prezentaţi mai sus, ca urmare a
convocării provocate de afirmaţiile publice şi comunicatele din presă pe care le-am făcut, dar am
fost anunţat că ancheta a fost suspendată. Este evidentă implicarea şi complicitatea până la cele

mai înalte niveluri, un exemplu clar fiind chiar proiectul ELI-NP, cu noii veniţi, dar repede
integraţi în structura clientelară, cum este cazul d-lui N. Zamfir (cu ascensiune fulgerătoare şi
contribuţie importantă la distrugerea unor instalaţii de cercetare de interes naţional, hărţuire ş.a.,
împreună cu complicii în escrocherie). Despre majoritatea celor prezentate aţi fost informat prin
documente înaintate (inclusiv o scrisoare personală), atât în calitatea de copreşedinte al U.S.L.
(chiar şi d-lui Crin Antonescu), cât şi în aceea de prim-ministru şi vă semnalez numai câteva din
cele mai importante, bineînţeles fără să fi avut nici un răspuns: Nota cu nr. 16
/08.02.2012,înregistrată la P.S.D. cu nr. 72 /09.03.2012 ; nr.26 /09.05.2012, ,înregistrată la
guvern cu nr.7165/14.05.2012; nr.64 /23.08.2012,înregistrată la guvern cu nr.13139/23.08.2012,
la care se pot adăuga cele transmise de către C.S.D.R. referitor la problemele semnalate.
Atragem atenţia încă odată că, măsura adoptată, continuă şi desăvârşeste politica de distrugere
a Cercetării Ştiinţifice – Dezvoltării Tehnologice din România, iniţiată de mafia transpartinică
universitară şi pusă în practică de guvernarea Boc, inclusiv prin eliminarea sectorului de
activitate specific, cu scopul evident de acoperire a fraudelor cu fondurile europene şi de la
bugetul de stat (nu a existat an, în această perioadă, în care bugetul aprobat pentru Cercetare
Ştiinţifică să nu fie diminuat pe parcursul executării acestuia), de acapararea patrimoniului
institutelor de cercetare ştiinţifică, în dispreţ total faţă de interesul naţional, ca să nu mai invocăm
politicile europene în domeniu.
Cu încredere şi disponibilitate pentru clarificarea situaţiei, în vederea stopării cursului actual
de distrugere a Cercetării Ştiinţifice – Dezvoltării Tehnologice din România,
Preşedinte F.S.L.C.P.R.

Radu MINEA

Anexam la prezenta REVENDICĂRILE F.S.L.C.P.R.ce stau la baza acţiunii sindicale din 21-22
ianuarie 2013.

