Punct de vedere privind dezinformările din
"TENDINŢE SOCIALE" 2013 editat de INS
Analiza datelor prezentate în "TENDINŢE SOCIALE" 2013 editat de INS, sub aspectul continuării
dezinformării privind Cercetarea Ştiinţifică-Dezvoltarea Tehnologică din România şi de actuala
conducere a instituţiei. Astfel:
1- este inadmisibil ca la pag.39,alin.2 a capitolului Educaţie, să apară titulatura unui minister, în
totală contradicţie cu structura guvernului Ministerul Educaţiei,Cercetării, Inovării şi Sportului (în
realitate era M. E. C. T. S., iar din anul 2012 este M.E.N.), într-o publicaţie a Institutului Naţional de
Statistică.
2 -în acelaşi capitol EDUCAŢIE este "expediată" şi C.Ş.-D.T., care nu are nici o legătură cu
subiectul în discuţie, ne fiind componentă a Învăţământului Superior, aşa cum rezultă şi din textul
capitolului, dar şi din reglementările europene - este vorba de Carta Europeană a Cercetătorului şi
Codul etic de recrutare al Cercetătorului, dar şi de reglementările adoptate în cadrul Procesului de la
Bologna. A se citi la pag. 40, alin. "corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare
şi inovare, cu obiectivele şi reperele europene" si "creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru
formarea resurselor umane creative".
3 - ambiguităţile, deloc întâmplătoare în ceea ce priveşte învăţământul superior se continuă şi prin
introducerea unor categorii, de genul"învăţământul secundar superior", a unor specializări de genul
"facultăţi cu specializări în domeniul universitar",ce nu se regăsesc în textul capitolului. Despre
performanţe, se procedează ca înainte de 1989, iar dupa exacerbarea acestora, prin raportări alese cu
grijă, vedem că lasă de dorit, după cum reiese din prezentările de la pag.41,47,48.
4 - aşa cum s-a falsificat chestionarul european, privind mobilitatea personalului din cercetare şi a
doctorilor, prin omiterea unei negaţii în varianta în limba română, se elimină ca loc de muncă posibil,
unităţile şi institutele de cercetare, lăsând numai varianta cu universităţile, lucru semnalat de noi, atât
I. N. S., delegaţiei F.M.I., C.E., B.M., cât şi guvernului, la vremea respectivă, privind credibilitatea
datelor furnizate de sus-numitul institut, fără consecinţe la momentul sesizării, acum C.Ş.-D.T.
dispare ca domeniu de activitate. Este o transpunere asumată prin interpretarea L.1/2011, coroborată
cu modificarea sectoarelor de activitate prin H.G. 1260 / 2011 , dovedind implicarea clientelei
universitare ce a coordonat distrugerea domeniului, inclusiv la acest nivel.
5 – această publicaţie,prin conţinutul informaţiilor vehiculate, nu face altceva decât să confirme cele
demonstrate de noi, privind existenţa şi amploarea ramificaţiilor mafiei universitare, a deturnării de
către reprezentanţii acesteia, la toate nivelurile, a fondurilor europene destinate C.Ş.-D.T., ca urmare a
politicilor U.E. şi a Strategiei Europa 2020, către structurile acestora, inclusiv prin statistică.
Documentele şi politicile europene sunt ignorate sau adaptate (traduse cu scăpări) pentru a servi

interesele clientelei, practica ce continuă şi după eliminarea d-lui Vergil Voineagu, atunci când
practicile domniei sale au intrat în contradicţie cu interesele guvernului. Nu acelaşi lucru s-a
întâmplat şi cu coordonatorul domniei sale în conducerea proiectelor europene câştigate de B.N.S., dl Liviu Voinea, care a fost promovat la rangul de ministru delegat pentru buget, poziţie din care a
continuat serviciile pentru clientelă, prin crearea unui fond ascuns, de " bani albi pentru scopuri
negre", cu complicitatea F.M.I., B.M. şi C.E.-aşa zisul buget al C.Ş.-D.T., în cadrul bugetului M.E.N..
Deci un buget pentru ceva ce nu există,care urmează să fie finanţat şi din fondurile structurale pentru
perioada 2014-2020, iar C.E. se face că nu vede, în frunte cu comisarul pentru Cercetare,inovare d-na
Quinn. Autorii sunt la toate nivelurile, începând de la d-l prim-ministru Victor Ponta, d-nii miniştrii
E.O. Teodorovici, Remus Procopie, M.C. Costoiu şi bineînţeles autorul, d-l ministru delegat Liviu
Voinea, continuând cu complicitatea factorilor responsabili din forurilor internaţionale (F.M.I., B.M.
şi nu în ultimul rând C.E.), care supervizează şi monitorizează bugetul şi a unor conducători de
federaţii sindicale, cum este cazul d-lui Anton Hadăr, de la F.N. “Alma Mater”.
De altfel, prin datele furnizate de I.N.S. privind obţinerea reprezentativităţii în domeniul C.Ş.-D.T.
se încalcă L.319/2003 şi recomandările Cartei Europene a Cercetătorului privind această categorie
profesională - cercetătorul ştiinţific şi personalul din C.Ş.-D.T..

