Informare privind întâlnirea cu
d-l ministru Mihnea Costoiu şi d-l secretar de stat Gigel Paraschiv
04 noiembrie 2014
Problemele ridicate şi câteva răspunsuri/angajamente asumate:
1- Revenirea la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică sau chiar revenirea la
Ministerul Cercetăriişi Tehnologiei (după modelul european) - o vom discuta după două
săptămâni.
2- Solicitarea de revenire la dialogul social în domeniul C.Ş.-D.T., ocazie cu care s-a făcut
afirmaţia falsă cum că federaţia nu ar fi reprezentativă, lucru absolut fals, recunoscut de dl ministru, sub scuza că ar fi fost informat de anumite surse, ne solicitând şi punctul
nostru de vedere. A promis că va solicita înfiinţarea acestei subcomisii.
3- Reprezentarea în Colegiul Consultativ pentru CDI- am fost apostrofaţi de d-na Rolanda
Predescu, care a subliniat că nu este o comisie pentru dialog social, ci un forum ultra
select şi nu avem ce căuta acolo. D-l Enăchioiu şi d-l ministru au ţinut să spună că
prezenţa d-lui A. Hadăr ca preşedinte Alma Mater este o eroare materială, fiind cooptat în
calitate de profesor universitar. Am cerut să fim cuprinşi în această structură, în calitate de
cercetători ştiinţifici, de gradul pe care-l va avea reprezentantul nostru. D-l ministru a
insistat să facem o nominalizare.
4- În urma prezentării situaţiei de la INCD-ISPIF, s-a recunoscut că în momentul de faţă
este o problemă mare cu institutele de cercetare din agricultură, cu terenurile / patrimoniul
pe care acestea le-au deţinut. S-a subliniat că institutul este acum suspendat între ministere,
în detrimentul salariaţilor. Am atras atenţia că există pericolul ca în momentul soluţionării
să nu mai avem personalul calificat. Un exemplu fiind starea în care se află staţia de
teledetecţie satelitară.D-l ministru a propus o întâlnire numai pe subiectul cercetării
ştiinţifice din agricultură şi corectarea L.45.
5- Am cerut în mod ferm aplicarea prevederilor Cartei Europene a Cercetătorului şi
modificarea pe cale de consecinţă a legislaţiei specifice şi structurilor actuale.

6- Abrogarea O.G.6/2011 o acţiune ce a fost promisă de aproape doi ani, dar nu s-a
efectuat datorită unor probleme de ordin parlamentar, cu toate avizele favorabile abrogării
date de guvern şi comisiile de specialitate din parlament. Se fac eforturi pentru a se obţine
respingerea acesteia, Camera Deputaţilor fiind decizională.
7- Situaţia de la INCD-IPCUP este acceptată ca fiind deosebit de gravă, cu toate că se
susţine în contonuare că nu este vina ministerului, dar nu se refuză implicarea pentru
rezolvarea acesteia.
8- Am subliniat pericolul pe care-l reprezintă Strategia Naţională de CDI şi incoerenţa
dintre momentul apariţiei acesteia şi faptul că este la baza Acordului de Parteneriat şi a
Programului Operaţional de Competitivitate. Explicaţia dată de d-l ministru este
discutabilă, chiar dacă a invocat necesitatea corelării apariţiei acesteia cu acceptarea
Acordului de Parteneriat, deci a cunoaşterii valorii fondurilor europene alocate. În legătură
cu Planul Naţional III am subliniat că nu voi face aprecieri de detaliu, deoarece nu am
avut decât timpul necesar de a-l parcurge, dar şi aşa, la prima lectură am constatat foarte
multe aberaţii.
9- Pe parcurs am primit invitaţia din partea d-lui secretar de stat Tudor Prisecaru de a avea
o întâlnire în data de 12.XI.2014, la fostul sediu al A.N.C.S..
10- S- a subliniat realizarea deosebită de recuperare a garanţiei reţinute de M.F.P. din
bugetul C.Ş.-D.T. (aproximativ 50 milioane lei) şi repartizarea fondurilor la Programele
Nucleu şi Parteneriate.
11- Am subliniat că este anormal să se aloce fonduri prin bugetul de stat pentru un
domeniu, care nu are o reprezentare prin personalitatea juridică corespunzătoare, cum era
A.N.C.S. , dar care au constituit o sursă din care s-au plătit toate rectificările negative ale
ministerului ş.a..
12- Am atras atenţia asupra atitudinilor de neacceptat şi a imixtiunii în activitatea
sindicală, a conducerilor unor I.N.C.D.-uri ( împotriva liderilor de sindicat şi a membrilor
noştri de sindicat), instaurarea terorii, sub acoperirea şi sprijinite de conducerea actuală a
domeniului. Este cazul I.N.C.D.-E.M.C. Timişoara, URBAN- INCERC, ICEMENERG ş.a.
La unele din acestea, în urma sesizărilor, aşteptăm şi hotărârilele justiţiei şi ale organelor
abilitate.
Am propus şi s-a acceptat să avem o întâlnire pe data de 05.XII.2014 de analiză a ceea
ce s-a realizat din ce am solicitat şi a fost asumat de d-l ministru, în cadrul discuţiei.
Am subliniat pe parcursul întâlnirii şi am blocat încercările repetate ale d-nei Rolanda
Predescu de a bloca discuţiile , prin intervenţii necontrolate şi monopolizare a discuţiei,
dublate de atacuri la persoană şi insinuări. Consider deosebit de gravă aserţiunea de la
finalul întâlnirii a sus-numitei privind incapacitatea cercetătorilor de a comunica cu
mediul economic şi a răspunde solicitărilor acestuia.
Preşedinte F.S.L.C.P.R.
Radu MINEA

