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Profesorul Petre T. Frangopol ... 
este şi un autor al unor analize 
p r o f u n d e  a l e  s i s t e m u l u i  
educaţional şi al cercetării de la 
noi şi, ca urmare, un neobosit 
militant pentru recunoaşterea 
adevăratelor valori. S-a angajat 
într-o luptă grea, pentru că 
mediocritatea s-a înfipt adânc şi 
pe arii largi. .. Trebuie spus din 
capul locului că puţine lucrări de 
acest tip sunt atât de captivante. 
Dincolo de statistici, ranking-uri si 
analize pertinente ale stării 
Un i v e r s i t ă ţ i i  şi C e r c e t ă r i i  
româneşti (toate dând de gândit, 
punând probleme şi sugerând 
soluţii), fiecare din cele cinci cărţi, 
publicate anterior, oferă şi modele 
de cariere excepţionale, prin 
invocarea unor personalităţi din 
trecutul şi prezentul ştiinţei 
româneşti. Şi mai este ceva, care 
străbate toate cele şase volume: 
nu analiza seacă, rece sau 
disperată, prin raportarea la 
Universităţile occidentale, ci 
dorinţa de a împinge Ştiinţa 
naţională spre excelenţă. Spre 
excelenţa pur şi simplu. Seria de 
v o l u m e  "M e d o c r i t a t e  şi 
excelenţă" reprezintă, poate, cea 
mai atentă şi obiectivă analiză a 
ştiinţei şi învăţământului de la noi. 
O analiză care indică şi drumul 
spre însănătoşirea lor. 

Acad. Marius Andruh 
Profesor la Universitatea din 
Bucureşti 
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe 
Chimice a Academiei Române 
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PREFATĂ 

Profesorul Petre T. Frangopol, Membru de Onoare al 
Academiei Române, ne oferă azi cel de-al şaselea volum din 
seria Mediocritate şi excelenţă - o radiografie a ştiinţei şi 
învăţământului din România. Domnia Sa este nu numai un 
reputat cercetător, ci şi un autor al unor analize profunde ale 
sistemului educaţional şi al cercetării de la noi şi, ca urmare, 
un neobosit militant pentru recunoaşterea adevăratelor va
lori. S-a angajat într-o luptă grea, pentru că mediocritatea s-a 
înfipt adânc şi pe arii largi, dar şi-a găsit, de-a lungul anilor, 
mulţi aliaţi, pe care îi găsim în cele şase volume. 

Trebuie spus din capul locului că puţine lucrări de acest 
tip sunt atât de captivante. Dincolo de statistici, ranking-uri 
şi analize pertinente ale stării Universităţii şi Cercetării 
româneşti (toate dând de gândit, punând probleme şi 
sugerând soluţii), fiecare din cele cinci cărţi, publicate 
anterior, oferă şi modele de cariere excepţionale, prin invo
carea unor personalităţi din trecutul şi prezentul ştiinţei 
româneşti. Şi mai este ceva, care străbate toate cele şase 
volume: nu analiza seacă, rece sau disperată, prin raportarea 
la Universitnţile occidentale, ci dorinţa de a împinge Ştiinţa 
naţională spre excelenţA. Spre excelenţa pur şi simplu. 
Profesorul Frangopol, în calitate de editor, dar şi de autor al 
unor texte din volumul pe care îl aveţi acum in mâini, 
reuşeşte şi de această dată. 

Seria de volume Mediocritate şi excelenţă reprezintă, 
poate, cea mai atentă şi obiectivă analiză a ştiinţei şi 
învăţământului de la noi. O analiză care indică şi drumul 
spre însănătoşirea lor. Toţi autorii chemaţi să contribuie sunt 
nu numai personalităţi importante ale ştiinţei, ci şi factori 
activi în procesul de renaştere a Învăţământului şi Ştiinţei 
naţionale. 
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Volumul de faţă adună în cele nouă capitole ale sale 
texte interesante care ar trebui să „treacă rampa" spre cei 
care au puterea de decizie în începerea / reluarea / 
amplificarea / corectarea / desăvârşirea mult visatei reforme 
din învăţământ şi cercetare. Pe alocuri, am progresat, în 
altele, mediocritatea domneşte nestânjenită. Cred că fiecare 
Ministru al Educaţiei şi Cercetării ar trebui ca, la început de 
mandat, să citească aceste volume sau, măcar, unele capi
tole. La fel şi membrii Comisiilor de Învăţământ din 
Parlament. Cei mai tineri vor găsi, şi ei, texte la care merită 
să mediteze. 

Împreună cu Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie 
- serie nouă, volumele coordonate de profesorul Frangopol
joacă un rol important în impunerea excelenţei ÎI1- Univer
sitatea şi Cercetarea Românească. Este greu, dar vom reuşi!

Acad. Marius Andruh 

Profesor la Universitatea din Bucureşti, 
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Chimice 

a Academiei Române 
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Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta 
îşi pregăteşte tineretul. Oamenii nu se nasc, se formează. 

Erasmus (1469-1536) 

Aşa cum este astăzi şcoala, aşa vafi şi ţara mâine. 
Spiru Haret (1851-1912) 

CUVÂNT-ÎNAINTE 

Ortega y Gasset (1883-1955), filozoful spaniol al isto
riei şi culturii, a susţinut că o societate modernă este creată 
de elita intelectuală a ţării respective. 

Am simţit nevoia să reamintesc ideile exprimate de un 
mare umanist olandez, de un mare filozof spaniol, dar şi de 
marele reformator al şcolii româneşti, Spiru Haret. Formarea 
României modeme după 1866 până în 1940 este un exemplu 
concret al justeţei ideilor exprimate de aceşti mari corifei ai 
filozofiei educaţiei. 

România secolului 21, aşa cum o receptăm noi astăzi, a 
fost pregătită încă din partea a doua a secolului 19. Atunci a 
început modernizarea rapidă a tuturor instituţiilor României, 
care aveau un pronunţat caracter feudal. Această' dezvoltare 
s-a datorat în principal banilor obţinuţi din exportul de
cereale de pe marile latifundii ce aparţineau elitei moşierilor
aristocraţi, bani ce au contribuit şi la dezvoltarea învăţă
mântului, a şcolilor de toate gradele. Efortul a fost imens.
Într-un interval scurt, 1859-1918, în ciuda inegalităţilor
sociale (unii oameni trăiau în bordeie!), s-au anulat diferen
ţele ce ne situau la periferia Europei. Între cele două răz
boaie mondiale, România a avut unul din cele mai bune
sisteme de învăţământ din Europa ca structură, rezultate, dar,
mai ales, eficieqţă. Ctitorii învăţământului României moder
ne, academicienii Spiru Haret şi Constantin Angelescu, au
plecat de la zero şi nu aveau sprijin bugetar.
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În România anului 2016, nu mai este un secret pentru 
nimeni faptul că analfabetismul funcţional a atins incredibila 
cifră, neoficială, de 15%, profesorii nu mai pot trăi din 
salariu şi, pentru acest delict al supravieţuirii umane, caută 
surse alternative de câştiguri. Din raţiuni, probabil exclusiv 
politice, problema scăderii nivelului de pregătire în învă
ţământul românesc este tratată fals, numai în relaţie exclusi
vă cu veniturile bugetare. Nepriceperea şi nepăsarea care se 
observă astăzi în şcoli, puse sub semnul bunăvoinţei, sunt tot 
atât de păgubitoare ca reaua credinţă, iar „împrejurările - aşa 
cum spunea încă din antichitate Meandru - sunt mult mai 
puternice decât legile"(şi ordinele MEN). 

Problemele învăţământului românesc nu vor putea fi 
rezolvate dacă nu se vor instituţionaliza analize şi dezbateri 
periodice ale problemelor punctuale de la nivelul şcolii 
privind aplicarea directivelor şi ordinelor de mai sus. Aceste 
dezbateri nu vor căpăta un conţinut pragmatic, reformator, 
dacă în paralel: 1. nu va interveni şi reforma morală, care 
este un imperativ al universităţii şi cercetării ştiinţifice 
româneşti; 2. nu va apărea anual, ca în toate ţările civilizate, 
o carte albă a analizării şi realizării obiectivelor propuse,
deci un raport care să cuprindă şi modul de cheltuire a
fondurilor alocate, fiindcă f'ară bani nu va puteu fi construit
un învăţământ modern (acest raport ar putea fi difuzat contra
cost în toată ţara); 3. nu va exista un control, fiindcă se ştie
încă din antichitate că „niciodată. nu vor fi respectate legile
într-un stat unde nu există frică [de pedeapsă]." (Sofocle)
Altfel spus, reforma - aşa cum se întâmplă astăzi - nu poate
fi lăsată pe mâna oricui, în numele autonomiei şcolii.

Se afirmă încă din 1923 că avem .cultură, dar nu avem 
educaţie (A. Marghiloman). Inspirată din legislaţia franceză, 
celebra reformă a lui Spiru Haret din 1898 era în concor
danţă cu interesele culturale, sociale şi naţionale ale po
porului român. De aici venea şi marea răspundere a şcolii, 
afirma Haret, ,,cea dintâi datorie a ei este de a forma buni 
cetăţeni şi, pentru a fi buni cetăţeni, trebuie să-şi iubească 
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f'ară rezerve ţara şi să aibă încredere nemărginită în viitorul 
ei". Aşa se explică marea importanţă pe care el a acordat-o 
predării, în învăţământul primar şi secundar, a istoriei 
naţionale, geografiei şi limbii române. Petre Gârboviceanu, 
în discursul ţinut la Camera Deputaţilor în 28 iunie 1924, 
arăta că ,, . . . până în 191 O Spiru Haret a înfiinţat singur la 
sate 1305 şcoli cu 2660 săli de clasă, cu 2230 de posturi şi 
700 de locuinţe pentru învăţătorii diriginţi, realizări cât 
ceilalţi 49 de miniştri ai instrucţiunii la un loc, pe care i-a 
avut România în acea perioadă. A înfiinţat şi a organizat 
cursuri pentru adulţi ... În 1908-1909 funcţionau 1403 cursuri 
cu 566.678 auditori". 

Ce fel de reformă a educaţiei îşi propune România 
pentru acest început de secol 21? 

Nu este posibil să proiectezi o dezvoltare economică sau 
orice fel de reformă punctuală în mod simplist, adică numai 
prin emitere de legi, ordine etc. doar pentru a avea cu ce 
opera. Un întreg proces de reformă, de exemplu al învă
ţământului, trebuie nu numai să fie învăţat, asimilat, înţeles, 
reformat, dar trebuie în primul rând absorbit, digerat şi 
acceptat. Numai atunci va fi posibil pentru România să 
meargă înainte, să reformeze şcoala, să se aducă Univer
sitatea la nivelul humboldtian în cadrul sălbaticei competiţii 
a globalizării lumii în secolul 21. Resursele limitate, atât sub 
aspect financiar, cât şi al adevăratelor cadre universitare, 
Profesor = om de ştiinţă, creator, dar şi creator de şcoală 
competitivă la nivelul internaţional al cunoaşterii, constituie 
un imens handicap pe care România trebuie şi poate să-l 
depăşească. 

Plecând de la aceste idei, cuprinsul acestui volum 6, 
alcătuit din articole publicate pe această temă a educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice, a mediocrităţii şi excelenţei, între anii 
2014 şi 2016, unele şi din ani anteriori, cuprinde şi materiale 
privind o iniţiativă a unor membri ai colegiului editorial al 
Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - serie nouă şi 
nu numai (Daniel David, Alexandru Corlan, Livius Trache, 
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Petre T. Frangopol) de a organiza Mese Rotunde, având ca 
temă a dezbaterilor educaţia şi cercetarea. Până astăzi, s-au 
desfăşurat trei ediţii ale acestor dezbateri, care au avut 
aceeaşi gazdă primitoare, Universitatea din Bucureşti. Prima 
dezbatere a avut loc în 4 decembrie 2013 şi a nvut ca temă 
Universităţile şi Cercetarea din România, încotro? Urmă
toarea a avut loc pe data de 24 martie 2015, când a fost 
dezbătută Direcţia în care se Îndreaptă sistemul academic. 

Nu întâmplător, Revista Foreign Po/lcy (FP), publicaţie 
americană cu o ediţie şi în limba română, publici\. în numărul 

· din februarie - martie 2015 o rubrică specială, intitulată TOP
100 FP ROMÂNIA - Oameni şi Idei care mişcă ţara.
Subliniază în editorial, citez, că „în acest număr se evi
denţiază voci slab auzite în mass media", adăugăm noi şi în
mediul politic autohton. Printre aceste „voci", la pag. 92,
rubrica „ de urmărit" semnalează [citez J Think Tank-ul
G3A, - Grup de Analiză, Atitudine şi Acţiune -, constituit la
sfârşitul anului 2014 după masa rotundă „ Universităţile şi
Cercetarea din România încotro?", organizată de Revista
de Politica Ştiinţei şi Scientometrie (RPSS), pe data de 4
decembrie 2013. Grupul este format din profesionişti din
mediul academic românesc (Academia Română, universităţi,
institute de cercetare etc.), care îşi propun să aibă o
atitudine constructivă pentru modernizarea acestuia.
1T-G3A s-a angajat să prezinte anual câte un raport asupra
mediului academic românesc. Raportul pe 2014 (autori în
ordine alfabetică: Alexandru Cor/an, Daniel David, Petre T
Frangopol, 'Livius Trache) disecă impostura din sistem şi
recomandă următoarea terapie: educaţia şi cercetarea -
priorităţi naţionale; asimilarea standardelor din univer
sităţile world class; creşterea obligatorie a cercetării locale
etc. etc. Probabil datorită acestui Raport critic asupra
sistemului existent, subliniez, revistei i s-a tăiat finanţarea de
către conducerea de atunci a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
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Acest Raport din 2014 este publicat în prezentul volum. 
Pot să afirm, în momentul de faţă, cu satisfacţie, că 

această semnalare, ca să nu zic evidenţiere, este primară în 
arealul românesc. Au urmat, ulterior, ceea ce vedem în mass 
media sau în diferite dezbateri publice, teme legate de 
educaţie şi curcetarc. 

De la început doresc să subliniez dificultatea acţiunii 
noastre, şi nu numai a noastre, întrucât Parlamentul României 
se pregăteşte să dea o lovitură mortală tinerilor studioşi şi 
merituoşi, fiindcă se doreşte promulgarea unei legi prin care 
politicianul cu şcoală, dar f'ară diplome poate deveni, după 
terminarea mandatului de deputat, funcţionar public calificat 
din oficiu pentru orice funcţie. Rezultă clar că nu mai sunt 
necesare examene, şcoală, competenţe şi expertiză. Se doreş
te, deci, un furt intelectual prin atribuirea, prin lege, a unor 
false competenţe. Cu consecinţe uşor de anticipat. 

Raportul 2015, care prezintă dezbaterile Mesei Rotunde 
din 24 martie 2015, ce au avut ca temă Direcţia în care se 

îndreaptă sistemul academic, şi concluziile anului 2015 
privind situaţia din România anului 2015, au fost publicate 
în Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - serie nouă, 

voi. 4, no. 4, 250-287 (2015). 
În acest volum este publicată prezentarea Mesei Rotunde, 

ediţia a treia, din 8 aprilie 2016, care a avut ca temă Rolul 

educaţiei şi cercetării într-un proiect de ţară şi subiectele 
temelor prezentate de invitaţi. Raportul anual asupra temei 
dezbătute, privind situaţia anuală din România, va fi redactat şi 
publicat la sf'arşitul anului 2016. Organizatori din partea 
IT-G3A: Petre T Frangopol, Institutul de fizică şi inginerie 
nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) şi Prorectorul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David. 
Participanţii invitaţi au fost atât conducerea Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi reprezentanţi 
ai corpului academic din IT-G3A, Academia Română, 
universităţi şi institute de cercetare, Asociaţia Ad-Astra. 
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Cea mai bună cale de a �nticipa viitorul educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice într-un proiect de ţară este înţelegerea 
situaţiei prezente. De aceea, temele dezbătute la Mesele 
Rotunde, împreună cu discuţiile ce au avut loc, sperăm că 
vor fi luate în considerare de factorii de decizie din 
România. Personal, îmi exprim speranţa şi optimismul că 
ideile formulate de premierul Dacian Cioloş luni, 4 aprilie 
2015, seara, la Ateneul Român, cu prilejul Aniversării 
Academiei Române, cu privire la educaţia şi cercetarea 
ştiinţifică din ţara noastră, care să fie integrate, subliniez, 
într-un proiect de ţară, să fie, în sfârşit, un obiectiv prioritar 
naţional pentru care merită să depunem un efort colectiv. 

Această idee a premierului Cioloş este exact şi ideea 
Meselor noastre Rotunde încă din 2013, dar şi a articolelor 
din acest volum. 

La sfârşitul anului 2015, un raport al Comisiei Europene 
a trecut aproape neobservat de presă. Este vorba de Moni
torul Educaţiei şi Formării, ediţia 2015. Raportul arată locul 
codaş pe care îl ocupă România în Uniunea Europeană la 
categoria educaţie, în ciuda faptului că, în fiecare săptămână, 
un nou articol cu olimpici români este semnalat în presă. 
Raportul menţionează, printre altele, că în România: 

- rata abandonului şcolar este peste media europeană
(18,1% faţă de 11,1 %); 

- procentul de populaţie cu studii universitare (25%) ne
plasează pe penultimul loc pe plan european (la o medie eu
ropeană de 37,9%); 

- procentele de elevi cu vârste de 15 ani cu competenţe
reduse în domeniul citirii (37,3%), matematicii (40,8 %) şi al 
altor discipline ştiinţifice sunt dublul celor medii înregistrate 
pe plan european (17,8, 22,1 şi, respectiv, 16,6 %). 

Cea mai bună cale de a anticipa viitorul educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice într-un proiect de ţară este înţelegerea 
situaţiei prezente. 

Cultura ştiinţifică a unei naţiuni înseamnă, în primul 
rând, recompensarea şi recunoaşterea elitei sale ştiinţifice, a 
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excelenţei institutelor sale care trebuie tratate cu respectul 
cuvenit. 

În Statele Unite, această situaţie reprezintă o normalitate 
a vieţii sociale, unde se ştie că excelenţa este tezaurul cel 
mai preţios al unei naţiuni şi, de aceea, atragerea celor mai 
bune creiere din lume în universităţile lor şi în laboratoarele 
marilor firme multinaţionale constituie o prioritate naţională. 
Elitele creează cunoaştere, noul, progresul tehnologic şi, 
implicit,_ dezvoltarea economică. Comparate cu alte grupuri 
profesionale, elitele ştiinţifice se situează pe primele locuri 
ale ierarhiei sociale, indiferent de criteriile folosite în mod 
obişnuit pentru a stratifica din punct de vedere profesional 
populaţia unei ţări. 

La noi în ţară, mediocritatea este ridicată la rang de 
excelenţă şi a început să devină nocivă. 

Ideea principală a tuturor articolelor din cele cinci 
volume precedente ale acestei cărţi, dar şi a prezentului vo
lum 6, o reprezintă politica educaţiei şi ştiinţei în România, 
starea precară a cercetării româneşti, reforma educaţiei, sis
temul de atestare şi promovare a valorilor, maculat de 
dominaţia în majoritatea cazurilor a unor clanuri îmbătrânite 
în rele, lipsa de orizont oferită tinerilor specialişti şi teme
iurile exodului lor. 

În acest volum 6, am continuat analizarea situaţiei 
educaţiei şi cercetării din România (capitolul I), punctând 
degradarea sistemului academic românesc şi încercarea de a 
regăsi educaţia tradiţională românească. De peste două 
decenii de reforme în educaţie, calitatea absolvenţilor 
universităţilor din România a scăzut. Mai mult, ne confrun
tăm cu doctorate plagiate sau / şi cumpărate, cu cărţi ştiin
ţifice scrise în închisori, care descalifică noţiunea de cerce
tare ştiinţifică. 

Acest volum şase are şi o tentă mai personală, publi
când, pentru prima dată, File de Jurnal ( cap. IX), în fond, un 
început, timid, de memorii, incluzând în această categorie şi 
articolul apărut în revista constănţeană Tomisul Cultural, 
,,Amintiri din bibliotecă". 
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Articolele despre Horia Hulubei, creatorul Institutului 
de fizică atomică ,(IF A), Institutul de fizică şi inginerie 
nucleară (IFIN-HH), de azi, tratează, în capitolul II, despre 
contribuţia pe care acesta a avut-o la dezvoltarea fizicii 
nucleare din România şi colaborarea sa cu savanta de renu
me internaţional, Yvette Cauchois, cu care a colaborat în 
timpul activităţii sale la Sorbona în decada 1930-1940. 

Capitolul III prezintă personalităţi ale Academiei 
Române de anvergură internaţională, iar capitolul IV, 
interviuri de interes major, cu personalităţi prestigioase ale 
vieţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Am continuat prezentarea unor acţiuni (Mese Rotunde) 
pe care le-am organizat, în colaborare cu conducerea 
Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" 
(Cap. V), inserând şi o cuvântare, plină de amintiri, ţinută la 
Măgurele, cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani de Fizică la 
Măgurele (1949-2009). 

Petre T. f'.rangopol 
petrefrangopol@gmail.com 

25 aprilie 2016 
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I. MEDIOCRITATE ŞI EXCELENTĂ
- V ' 

IN VIATA ACADEMICA 
' V 

ŞI UNIVERSITARA 

1. Pe marginea Mesei Rotunde a
Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie 

Rolul Educaţiei şi Cercetării 
într-un proiect de ţară. 

Universitatea din Bucureşti, 
8 aprilie 2016 

Proiectul de ţară aflat în curs de elaborare urmează a se 
aplica în următorii 15-20 de ani şi îşi va produce efectele 
într-un orizont de timp de 30 de ani. În acest interval, cei 
care îl elaborează şi cei care vor conduce aplicarea sa vor 
ieşi, în general, la pensie, iar cei care se află acum în şcoală 
vor deveni segmentul activ al populaţiei României. Para
metrii în care va funcţiona societatea românească vor fi 
stabiliţi, în mare măsură, de capacităţile şi de caracterele 
acestora din urmă. 

Din aceste motive, componenta de învăţământ ş1 
cercetare se află, natural, în centrul proiectului de ţară. 

Traiectoria pe care se află astăzi învăţământul ş1 
cercetarea nu este încurajatoare. Unele progrese în 
învăţământul preuniversitar - de exemplu, îmbunătăţirea 
unor indicatori PISA între ultimele două ediţii sau reducerea 
fraudelor la examenul de bacalaureat - sunt eclipsate de 
decredibilizarea amplă a studiilor universitare, în special a 
celor de doctorat. Lipsa de credibilitate, impredictibilitatea 
contractelor de finanţare, discordanţa între strategia naţio
nală şi realitate caracterizează sistemul de cercetare. 
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Ţinând cont de contextul psihocultural românesc care 
nu susţine diferenţierea şi care se bazează pe o concentrare a 
puterii, este nerealist să implementăm mecanisme bazate pe 
alternativă (ex.: a construi o nouă universitate naţională de 
tip world-class - opoziţia la diferenţiere va bloca un astfel 
de proiect) sau pe asociere (ex.: a se asocia două universităţi 
independente cu potenţial academic crescut, pentru a avea o 
universitate de tip world-class - tendinţa de a păstra puterea 
în universităţile independente va bloca un astfel de demers). 
Strategia realistă este ca în cadrul structurilor existente să se 
construiască atractori acceptaţi (ex.: Institute de studii 
avansate / excelenţă - venind dintr-o structură existentă şi 
rămânând în aceasta, astfel de atractori vor avea mai puţină 
opoziţie derivată din refuzul diferenţierii şi distribuirii 
puterii), care să funcţioneze ca modele de bune practici 
pentru competitivitate şi excelenţă şi de unde să se gene
ralizeze apoi în toată structura bunele practici academice. 

Cercetarea din România nu este doar cea mai slab 
finanţată, per capita, din toate ţările UE: nivelul de finanţare 
a scăzut în termeni reali, an de an, în contrast cu creşterile 
susţinute ale acestor niveluri pentru ceilalţi membri noi ai 
Uniunii. Deşi alocările pentru 2016 au fost cu 33 % mai 
ridicate decât cele pentru 2015, îngăduind încheierea unor 
contracte vechi, amânate an de an, şi lansarea unor com
petiţii noi, proiecţiile Ministerului de Finanţe sunt negative 
în legea bugetului de stat pe 2016, anticipându-se reducerea 
progresivă a cheltuielilor de cercetare în anii următori. 

Prin contrast, numărul de titluri de doctor acordate în 
România este, per capita, similar celui din Fran111 sau Marea 
Britanie şi de trei ori mai mare decât în Bulgaria - ţară cu un 
nivel de dezvoltare socio-economic comparabil 1-:u România. 
Acest număr de titluri este, de asemenea, de peste trei ori 
mai mare în România decât aproape în toate celelalte ţări 
UE, inclusiv Bulgaria (dar cu excepţia Slovaciei), dacă este 
raportat la produsul intern brut, cheltuielile de cercetare şi 
dezvoltare, numărul de articole şi, mai ales, numărul de 
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brevete triadice înregistrate anual. Numărul actual de 
doctoranzi şi schimbările legislative recente, care par a 
reduce tot mai mult controlul de calitate asupra meca
nismelor de control calitativ al studiilor doctorale, creează 
sentimentul că acest decalaj se va agrava în viitorul imediat. 
Coroborat cu scandalul continuu din presă privind validitatea 
titlurilor de doctor, această realitate justifică temerile privi
toare la viabilitatea întregului sistem al studiilor doctorale 
din România. Raportul de peste 3: 1 între numărul real de 
titluri de doctor şi numărul care ar fi de aşteptat pentru o ţară 
europeană cu parametrii României exprimă dificultatea 
sarcinilor, cu care se vor confrunta universităţile şi auto
rităţile dacă vor încerca să readucă sistemul doctoral în 
parametri credibili. 

Atitudinea cea mai optimistă faţă de perspectivele pe 
termen scurt pare a fi împărtăşită de reprezentanţii Minis
terului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de cei 
ai Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. 
Totuşi, chiar acest optimism este exprimat în termenii recre
dibilizării şi asigurării predictibilităţii, adică în termenii 
asigurării precondiţiilor minimale pentru funcţionarea siste
mului. La aceste speranţe se adaugă contemplarea unor 
proiecte punctuale, cum ar fi Laser Valley, de la Măgurele, 
unde urmează să fie amplasat cel mai puternic laser din 
lume, Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics 
(ELI-NP). 

Convergenţa cu media UE, stipulată de formă ca 
obiectiv generic al Strategiei Naţionale de CDI 2014-2020, 
pare, în aceste condiţii, o chestiune tot mai îndepărtată, care 
ar putea fi contemplată - măcar teoretic - doar într-un 
proiect pe termen mai lung. 
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2. Titlul prezentărilor la Masa Rotundă,

Universitatea Bucureşti, 

8 aprilie 2016 

Tema: Rolul educaţiei şi cercetării fntr-un proiect 

de ţară 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ministrul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, Adrian Curaj 

Preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi 
Inovare, Mihai Dima 

Voicu Lupei 

Daniel David 

Mihaela Singer 

Dorin Poenaru 

Tudorei Andrei 
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Investi ţiu în Educope, Cercetare 
şi Inovare, ca răspuns la 
întrebarea Ce.fel de Romtlnie 

vrem? 

O perspectivă optimistă 
referitoare la evoluţia sistemului 
cercetare-dezvoltare-inovare din 
România 

Educaţia şi cercetarea: nevoia 
de valoare, responsabilitate şi 
etică 

Fundamentele academice ale 
Universităţilor de tip world

class 

Formarea profesorilor: un 
proiect de ţară cu miză dublă 

Exemplele unor ţări dezvoltate, 
sursă de inspiraţie pentru edu
caţia şi cercetarea românească 

Rolul publicaţiilor ştiinţifice din 
domeniul ştiinţelor sociale în 
creşterea capacităţii de cercetare 
a Universităţilor din România 
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8 Alexandru Corlan Indicatori intensivi asociaţi 
numărului de diplome de doc-
tor. Comparaţii internaţionale 

9 Valentin Cojanu Generaţia 2050 şi rolul ştiinţelor 
sociale 

10 Nicu Marcu Provocarea Comisiei Europene 
pentru Universităţile Româneşti. 
Europa 2020 - Strategia pentru 
creşterea economică a României 

11 Mihai Gîrţu Finanţarea învăţământului supe-
rior - Modele şi tendinţe în UE 
şi aplicabilitatea lor în România 

12 Viorel Barbu De ce trebuie finanţată institu-
ţional cercetarea în matematică 

13 Dorei Banabic A patra revoluţie industrială a 
început. Este pregătită România 
să facă faţă sfidărilor acestei noi 
revoluţii? 

14 Florin Vasiliu Cercetarea românească de astăzi 
şi contextul unui posibil viitor 
proiect de ţară 

15 Cristian Silvestru Calitatea în educaţie versus

calitate în cercetare 

16 Emil Burzo Cercetările de fizică din Româ-
nia pe plan internaţional 

17 Gheorghe Benga Discrepanţa între starea socială 
a populaţiei şi programele 
politice privind educaţia 

18 Marius Andruh De ce nu merg bine universită-
ţile Româneşti? 

19 Dorin Popescu Eliminarea valorilor şi a finan-
ţării din cercetarea fundamen-
tală de matematică 
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Aspecte de la Masa Rotundă Universitatea Bucureşti, 
8 aprilie 2016 

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 
Adrian Curaj, şi Petre T. Frangopol 

Imagine generală a sălii Stoicescu - Universitatea Bucureşti
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De la stânga la dreapta: Ministrul A. Curaj, P. T. Frangapol, acad. Victor Voicu, 

secretar general ol Academiei Române, Prof univ. Romiţă /ucu, Prorectorul 

Universităţii din Bucureşti, Prof univ. Daniel David, Prorectorul Universităţii 

„Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca 

De la stânga la dreapta: acad. Marius Andruh, Prof univ. UB, Preşedintele Secţiei 

de Ştiinţe Chimice -Academia Română, acad. Cristian Silvestru, Şeful Dept. de 

chimie şi inginerie chimică - UBB Cluj-Napoca, acad. Voicu Lupei, Academia 

Română şi lnst. fizica laserilor, plasmei şi radiaţiei - Măgurele, Alexandru Batali, 

Market Watch, Prof univ. Mihai E. Popa, UB 
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De la stânga la dreapta: Prorector UB, Laurenţiu Leuştean, Alexandru 

Cor/an, redactor şef adjunct RPSS, doctor Octavian Micu, Ad-Astra şi lnst. 

Ştiinţe Spaţiale - Măgurele, Prof univ. Dorin Popescu, lnst. Matematică 

„S. Stoilow"a/ Academiei Române, Bucureşti 

De la stânga la dreapta: P. T. Frangopo/, Prarector UB - Rom iţă /ucu, Prorector 

UBB Cluj Napoca - Daniel David, Prorector Universitatea de Vest Timişoara -

Octavian Mădălin Bunoiu, dr. Florin Vasiliu, Director ştiinţific lnstit. de Fizica şi 

Tehnologia Materialelor- Măgurele, Prorector Universitatea Ovidius - Constanţa -

Prof univ. Mihai Gîrţu 
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3. Universităţile şi cercetarea din România, încotro?
Masă rotundă, Universitatea Bucureşti, 

4 decembrie 2013. 
Raport 2014 al Grupului de analiză, 
atitudine şi acţiune în politica ştiinţei 

din România (Think Tank - G3A) 

Autorii Raportului (în ordine alfabetică) în numele 
TT-G3A: 

• Alexandru Corlan-membru TT-G3A
• Daniel David - Co-coordonator TT-G3A (autor

corespondent: daniel.david@ubbcluj.ro) 
• Petre Frangopol-.Secretar ştiinţific al TT-G3A
• Livius Trache - Co-coordonator al TT-G3A

Cuprins 
1. Introducere
2. Starea actuală în ştiinţa românească
3. Cum am ajuns aici
4. Ce trebuie făcut
5. Concluzii şi discuţii
6. Referinţe
7. Anexe

1. Introducere

Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie
Nouă (RPSS - http://rpss.inoe.ro) a organizat, în data de 4 
decembrie 2013, la Universitatea din Bucureşti, masa 
rotundă cu titlul Universităţile şi Cercetarea din România, 
încotro? O parte din aceste materiale, prezentate în cadrul 
evenimentului, au apărut deja în diferite numere ale RPSS, 
fiind accesibile juli text (vezi la - http://rpss.inoe.ro ). 
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Există o tradiţie a revistelor internaţionale din domeniul 
politicii ştiinţei şi scientometriei de a organiza, periodic, 
astfel de mese rotunde, cu experţi invitaţi, ale căror concluzii 
să servească, apoi, ca input decidenţilor în politicile din 
domeniul academic şi, mai larg, din domeniul cercetare
dezvoltare-inovare (CDI). Demersul RPSS se înscrie în 
această tradiţie academică internaţională. 

Masa rotundă a propus crearea unui Grup de analiză, 
atitudine şi acţiune în politica ştiinţei din România (G3A), în 
forma unui Think Tank, pe lângă Redacţia Revistei de 
Politica Ştiinţei şi Scientometrie, cu rol de monitorizare, 
evaluare şi contributor activ pentru politicile în domeniu 
(pentru compoziţia TT-G3A vezi Anexa 1 şi David şi 
Frangopol, 2014). 

Think Tank-ul G3A îşi propune să facă analize şi să ia 
atitudine publică pe teme de politica ştiinţei, să sesizeze 
derapaje dăunătoare, care ar putea să aducă prejudicii politi
cii ştiinţei în România şi să acţioneze pentru corectarea aces
tora. De asemenea, TT-G3A îşi propune să ofere expertiză, 
sugestii şi propuneri constructive decidenţilor în domeniu. 
Existenţa unor astfel de Think Tank-uri în ţările avansate ale 
lumii, sub diferite ipostaze - grup de experţi pe lângă reviste 
de profil, preşedinţi de state, prim-miniştri sau organisme 
guvernamentale etc. -, atestă importanţa socială care este 
acordată acestor grupuri / demersuri. 

TT-G3A s-a angajat să publice, anual, în luna decembrie 
a fiecărui an, un Raport sintetic asupra stării cercetării şi 
învăţământului superior din România, raportată la nivel 
internaţional şi la cel al Uniunii Europene (UE), cu sugestii 
referitoare la potenţiale politici în domeniu. Acest Raport 
pentru anul 2014 este descris în continuare. 

Raportul se bazează pe: (1) analize anterioare ale unor 
autori ai Raportului (David, 2014; David 2014; David şi 
colab., 2014), (2) date din literatura şi statistica naţională şi 
internaţională (ex.: Eurostat) şi (3) propriile analize ale 
TT-G3A (incluzând feedback-ul membrilor TT-G3A la un 
chestionar elaborat de autorii acestui Raport - vezi Anexa 2). 
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2. Starea actuală în ştiinţa românească

2.1. Ranking-urile universitare 
Ranking-urile universitare au rolul de a oferi: 

( 1) prestigiu academic - prin care se atrag studenţi, cadre
didactice/ cercetători şi resurse financiare - şi (2) un ghid de
diagnostic instituţional I organizaţional - care să orienteze
politicile de dezvoltare universitară.

În cele ce urmează, v'om face o scurtă analiză a 
poziţiilor universităţilor româneşti în cele mai importante 
ranking-uri universitare (fără a le epuiza) şi vom formula o 
serie de concluzii şi implicaţii; nu am inclus în analiză 
topurile universitare bazate pe vizibilitatea / impactul / 
popularitatea online, deoarece dorim să focalizăm analiza 
mai ales pe indicatorii tradiţionali majori, de cercetare şi 
educaţie (inclusiv de prestigiu academic). (Pentru detalii, 
vezi David, 2014; David 2014; David şi colab., 2014). 

La nivel internaţional, există zeci de ranking-uri ale 
universităţilor. Cele mai importante, focalizate pe perfor
manţa academică, sunt succint descrise în Anexa 3. În 
continuare, analizăm performanţa ştiinţei româneşti în aceste 
ranking-uri, cu implicaţii asupra modernizării ariei româ
neşti a educaţiei şi cercetării. 

2.1.1. Analiza în ranking-urile globale 
Evaluările globale ale unei instituţii de învăţământ 

superior sunt fundamentale, deoarece ele reflectă calitatea 
generală a unei universităţi. 

Am analizat (vezi Tabelul 1) poziţiile (Top-3) 
principalelor universităţi româneşti, în clasamentele interna
ţionale, care evaluează global (ca întreg) o universitate (vezi 
şi David, 2014; David, 2014 - o parte din analiză este 
preluată, cu acordul autorului, de la danieldavidubb.word
press.com). 
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Tabel 1. Ranking-uri internaţionale globale privind 
marile universităţi româneşti. 

Ranking URAP QS SCimago 

Anul 

2009 - UB- 501+; UPB- 874; 
UBB - 601+; UB - 1175; UBB 
PR: ultimii 5 ani - 1215;

PR: 2003-2007

2010 UB-727 - UPB - 777; UBB

(B++); -1132; UB -
UBB- 941 1191;

(B+); PR: 2004-2008
UAIC- 1261 
(B+); 
PR: 2005-2009; 
2009 

2011 UBB -732 UAIC- 601+; UPB - 698; UBB 
(B++); UVT- 601+; - 1044; UB -
UB - 774 PR: ultimii 5 ani 1140;

(B++); PR: 2005-2009
UAIC- 1324 
(8+); 
Pr: 2006-2010; 
2010 

2012 UB - 740 UAIC - 601+; UPB - 613; UBB 
(B++); UB - 601+; - 939;
UBB - 909 UBB - 601+; UB - 1099:
(B+); UVT- 601+; PR: 2006-2010
UPB - 1091 PR: ultimii 5 ani 
(B+); 
PR: 2007-2011; 
2011 

2013 UB- 733 UAIC-701+ UPB - 546; UBB 
(B++); (348 - - 880; 
UPB - 751 international UB - 1050; 
(B++); faculty); PR: 2007-2011 
UBB - 869 UB - 701+ (308 
(B++); - employer
PR: 2008-2012; reputation);
2012 UBB - 701+;
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UVT-701+; 

PR: ultimii 5 ani 

2014 UPB - 594 UB-651 -700 UPB-517; 

(B++); (275 - employer UBB-868 ; UB -

UB -684 reputation; 39 5 - 9 93; 

(B++); Art&Humanities; PR: 2008-2012 

UBB-709 386 - Natural 
(B++). Sciences); 
PR: 2011-2013; UBB-701+; 

2013 UAIC -701 +; 

UVT / 701+; 

PR: ultimii 5 ani 

Notă: Universităţile româneşti nu apar în ranking-uri 

internaţionale majore, precum: Academic Ranking of World 
Universities (ARWU); The World University Ranking (THE). 

Legenda: UAIC - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" 
din Iaşi; 

UB - Universitatea din Bucureşti; UBB - Universitatea 

„Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; UPB - Universitatea 
„Politehnica" din Bucureşti; UVT - Universitatea de Vest 
din Timişoara; URAP: University Ranking by Academic 
Performance; 

QS: TopUniversities (QS-Ranking); SCimago: SCimago 
Institutions Rankings; PR: perioada de raportare (aceasta 
variază în funcţie de indicator, dar am prezentat-o cu valoarea 
cea mai importantă). 

Tabelul 2 redă ordinea universităţilor româneşti, 
conform clasamentului „Olimpic" în U-Multirank 2014 (vezi 
şi David, 2014a). 
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Tabelul 2. Ordinea universităţilor româneşti, conform 
clasamentului„ Olimpic "în U-Multirank 2014 (Tabelul este public 
şi a fost preluat, ca atare, de la adresa http://www.umultirankorg/). 
Pentru mai multe informaţii despre varianta „ Olimpică", vezi la 
http://www. umultirank. orgl#!/methodology. 

2.1.2. Analiza în ranking-urile pe domenii 
universitare (vezi David, 2014 şi analiza Gândul, 2014) 

• ARWU (Top-500)
o UBB este singura universitate din România care a pătruns
în anul 2013 în ARWU - Shanghai Ranking, prin domeniul
matematică (101-150). Perioada de raportare (PR) a lucră
rilor este 2011-2012.

• QS (Top-200+) (PR: ultimii 5 ani).
oUAIC 
- 2014: limbi modeme (251-300)

oUB 
- 2014: limbi modeme (251-300); matematică (301-400);
fizică şi astronomie (301-400)
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- 2013: media şi comunicare (151-200); limbi modeme
(151-200)
- 2012: media şi comunicare (151-200); literatura şi limba
engleză (151-200)

oUBB 
- 2014: limbi modeme (301-400); matematică (251-300)

oUVT:· 

- 2014: limbi modeme (151-200)

oURAP 

oUB 

- 2013/2014: ştiinţele pământului (earth science) (444)

•U.S.News
oUBB

- 2014: matematică (81)

2.1.3. Concluzii şi implicaţii generale cu referire la 
poziţionarea în ranking-uri (vezi David, 2014) 

Universităţile româneşti obţin petformanţe nu atât ca 
structuri globale, ci mai ales prin specializările competitive pe 
care le au. Aşadar, reforma universităţilor româneşti trebuie să 
înceapă de jos în sus: întărirea şi dezvoltarea specializărilor 
competitive unde acestea - sau potenţialul pentru ele - există, 
prin organizarea lor la nivel de departament şi / sau facultate, 
organizare corespunzătoare ca nivel de detaliere ( de exemplu, 
până la ce nivel de specializare organizăm un departament?) 
unor modele internaţionale. Întărirea şi dezvoltarea a cât mai 
multor specializări competitive - după modelul smart 
.5pecialisatio11, promovat de programul Horizon 2020, al 
Comisiei Europene - vor ameliora apoi şi universitatea ca 
întreg/ ca structură globală. 
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Politica de globalizare - de sus în jos -, de reunire 
nediscriminativă a unităţilor academice care denotă spe
cializări ( de exemplu, asistenţă socială, sociologie, ştiinţe 
politice etc.) în structuri globale (de exemplu, ştiinţe sociale), 
practica tipică şi, poate, necesară universităţilor particulare din 
România în faza lor de formare, este incapacitantă, retrogradă 
şi vetustă academic pentru o universitate cu tradiţie, care 
doreşte să exceleze academic în lumea modernă. 

Din păcate, unele universităţi tradiţionale, presate financiar 
(ca urmare a subfinanţării), au preluat acest model al uni
versităţilor particulare din ţară, într-un segment anume al 
organizării lor, cu consecinţe negative asupra poziţiilor lor în 
topurile internaţionale. Prin această politică globalizantă, spe
cializările performante sunt blocate în dezvoltare prin votul 
majorităţii (adesea neperformante şi I sau cu alte interese de 
dezvoltare). Sigur, unirea globalizantă trebuie făcută acolo unde 
nu există specializări peformante, ci doar specializări consu
matoare de resurse şi I sau în fază incipientă de dezvoltare. 
Unirea în aceste cazuri, în structuri generale, trebuie să salveze 
resurse financiare şi să ofere timpul necesar pentru maturizarea 
specializărilor care se vor dezvolta apoi independent. Să ne 
amintim că şi marile universităţi ale ţării au pornit cu structuri 
globale, dezvoltându-şi apoi natural, în evoluţia lor istorică, 
specializări performante, cu care au reuşit să pătrundă în 
topurile internaţionale şi să concentreze expertiza în ţară. O 
universitate modernă se defineşte prin specializări competitive 
organizate academic, nu prin structuri globale, definite adminis
trativ, care blochează specializările competitive. Spre exemplu, 
biologia la Universitatea Harvard este organizată în mai multe 
departamente, corespunzând domeniilor de frontieră 1a nivel 
internaţional; de aceea, Universitatea Harvard este una din 
universităţile creatoare de paradigme în domeniu, în care apoi 
alţii lucrează. Psihologia în universităţile europene (de 
exemplu, Universitatea Tilburg) este, de asemenea, do obicei, 
organizată în mai multe depaitamente, corespunzâ11d profesiilor 
pe piaţa muncii şi domeniilor competitive internaţional; în ţară, 

· în domeniul psihologiei, doar UBB a urmat acest model, ceea
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ce s-a reflectat direct în ranking: psihologia clujeană a ocupat 
(şi ocupă) în ranking-ul din 2011 al ministerului de resort prima 
poziţie în ţară, la diferenţă foarte mare de a doua clasată, iar 
noul departament de psihologie clinică şi psihoterapie al UBB, 
fondat în 2007, a devenit rapid (din 2009) primul la nivel naţio
nal între departamentele de psihologie, prin prisma publicaţiilor 
internaţionale Ji a grantur1lor atrase anual, raportate la numărul 
de person,al. In universităţile de tip world-class, chiar atunci 
când există departamente / facultăţi organizate global, autono
miile financiară şi academică ţin de programul de specialitate, 
nu de departament / facultate (în ţară, însă, unitatea academică 
nu este programul, ci departamentul / facultatea). Aşadar, uni
versităţile româneşti trebuie să parieze pe specializările 
competitive (smart specialisation ), organizate după modele in
ternaţionale, nu pe structuri mamut, definite administrativ, care 
blochează dinamica specializărilor; structurile globale pot 
funcţiona doar temporar, în segmente mai puţin performante ale 
universităţii, în numele unei eficienţe financiare, până la 
maturizarea competitivă a specializărilor academice (vezi şi 
David, 2013). Vârful de lance al unei universităţi moderne este 
reprezentat de specializările competitive, organizate cât mai 
autonom, nu de structurile globale definite administrativ! 

2.2. O analiză globală a sistemului de CDI din 
România 

O analiză de ţară a Comisiei Europene (CE, 2013) 
arată că capacitatea României în ştiinţă / tehnologie se poate 
exprima mai competitiv în: tehnologia informaţiilor şi comu
nicaţiilor, nanoştiinţe şi nanotehnologii, industria automo
bilelor, securitate şi tehnologiile de producţie. În plus, ana
liza concluzionează că: 

,, ... Indicele de specializare ştiinţifică a României, ci
tările şi impactul publicaţiilor ei ştiinţifice... · arată că 
principalele domenii ştiinţifice sunt matematica şi statistica, 
fizica şi astronomia, tehnologiile generice şi strategice, ingi
neria şi tehnologiile informaţiei şi calculatoarelor. Chimia 

35 

www.ziuaconstanta.ro



prezintă o evoluţie interesantă, fiind o specializare destul de 
puternică în România, dar cu · un impact general al 
publicaţiilor ştiinţifice scăzut faţă de nivelul mediu mon
dial ... " (CE, 2013, pg. 5-6). 

După aceste remarci încurajatoare, analiza prezintă 
concluzii care trebuie să ne dea serios de gândit. 

Astfel, domeniile agriculturii, pescuitului şi silviculturii -
care, considerând materiile prime existente în ţară, au 
potenţial puternic de dezvoltare - nu sunt susţinute şi nu s-au 
dezvoltat la potenţialul pe care îl au (CE, 2013). Apoi, aceeaşi 
analiză arată nivelul slab al brevetării în România (vezi CE, 
2013). Noi credem că acest nivel slab este determinat nu doar 
de un număr nesatisfăcător de brevete, ci mai ales de un 
număr nesatisfăcător de brevete competitive, m1imilabile în 
mediul socio-economic. Din cauza unui mediu socio
economic mai puţin performant, brevetarea nu e11te stimulată 
atât de nevoi socio-economice, cât de Interesul epistemic al 

. cercetătorului, care, dacă nu este filtrat de un corp de 
evaluatori riguroşi, poate favoriza apariţia unor brevete de 
CV, mai puţin competitive. Într-adevăr, analiza arată că 
,, ... economia României se caracterizează prin prevalenţa 
sectoarelor bazate pe tehnologii de nivel mediu şi inferior, cu 
o cerere de cunoaştere scăzută şi o cultură a inovării
subdezvoltată ... " (CE, 2013, pg. 1).

ICT Development Index (vezi MSIR-Raport, 2014 - la 
http://www.itu.int/en/lTU-D/Statistics/Documents/publications 
/mis2014/MIS2014_without_Annex_ 4.pdf) situează România 
pe locul 5 8 în lume, mult în urma celorlalte ţări din UE, cu 6 
poziţii în urma Ciprului şi cu 8 poziţii în urma Bulgariei (dar 
şi în urma Kazahstan-ului şi a Oman-ului). 

Analiza SCimago, care consideră în analiză toate uni
tăţile de cercetare (nu doar cele universitare), arată, în 2014, 
ca în Figura 1. 
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Figura 1. Poziţionarea primelor unităţi de cercetare din ţară în 
ranking-ul SClmago (Figura este publică - vezi la http://

www.scimagoir.com/research.php?rankingtype=research&indicat 

or=Output&sector=&country=ROU&page=2&year=2008). 

Analiza SCimago nu se bazează pe date Web of 
Science, ci pe date SCOPUS, multe reviste româneşti fiind 

indexate în această bază de date. După cum se observă, 
prima universitate din ţară, UPB, se află pe poziţia 517 la 

nivel internaţional, iar a doua, UBB, pe poziţia 868, între 
cele două aflându-se Academia Română, pe poziţia 800. 

Institutul de Fizică Atomică ocupă poziţia 913 (pentru detalii 
şi nuanţe, vezi Vasiliu, 2014). 

În fine, o analiză recentă a cercetării în Europa Cen
trală (Abbott şi Schiermeier, 2014), publicată în revista 

Nature, face o analiză diagnostică cu impact şi asupra 
României (vezi Figura 2). 
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Number of ERC grants in Eastern Europe by country 
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Figura 2. O analiză a cercetării în Europa Centrală 
(adaptată după Abbott şi Schiermeier, 2014; copyright 

ofthe original: Nafure; ERC-
European Research Council. 

2.3. Finanţarea în sistemul CDI din România 

40 

Figura 3 prezintă evoluţia General Expenditure an 

Research and Development (toate cheltuielile publice şi 

private de cercetare exprimate ca procent din Produsul Intern 

Brut/PIB), în ultimii 20 de ani, în UE. 
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Figura 3. General Expenditure on Research and 
Development în ultimii 20 de ani; România - linia roşie; 

Bulgaria - linia verde; Media UE27 - linia îngroşată 
(datele sunt preluate de la Eurostat: http://epp.eurostat.ec.

europa. eu/tgm/table. do?tab=table&init= 1 &
language=en&pcode=t2020 _20&plugin= 1 ). 

Figura 4 prezintă creşterea relativă a intensităţii 
cheltuielilor de cercetare (GERD / PIB), între 2004 şi 2013, 
pentru ţările europene. 
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Figura. 4. Creşterea relativă a intensităţii cheltuielilor de 
cercetare (GERDIPJB), între 2004 şi 2013, pentru ţările europene 

(datele sunt preluate de la Eurostat: http://epp.eurostat.ec.
europa. eu/tgmltable. do?tab=table&init= I &language =en&pcode 

=t2020 _20&plugin= I). 

Se observă, în Figura 4, că există un grup de ţări ( de 
exemplu, Finlanda-Suedia şi Norvegia-Anglia-Franţa
Olanda) în care, deşi intensitatea cheltuielilor în cercetare nu 
creşte, aceasta are niveluri foarte ridicate. Se poate observa, 
de asemenea, un grup (Austria-Belgia-Danemarca-Germa
nia) care porneşte de la un nivel ridicat al intensităţii în 2004 
şi creşte în continuare. Un alt grup, cel mai numeros, format 
din ţările foste comuniste - cu excepţia României - şi din alte 
câteva ţări mai mici (Cipru-Malta), porneşte de la un nivel 
scăzut şi creşte foarte mult, chiar cu 100%. România 
formează singură un grup aparte, fiind singura ţară în care 
cercetarea era subfinanţată şi care a revenit Ia nivelul foarte 
scăzut din 2004! 

În fine, analiza CE (2013) concluzionează că:
,, ... În ultimul deceniu, intensitatea C&D din România a

crescut de Ia 0,37 % în 2000 la 0,58 % în 2008, pentru ca, 
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din păcate, să scadă din nou până la 0,48 % în 2011. În 
prezent, România are unul dintre cele mai scăzute niveluri 
de intensitate a C&D din Uniunea Europeană, la o valoare 
mai mică de un sfert din ţinta sa de 2% pentru anul 2020 ... " 
(CE, 2013, pg. 2). 

2.4. Concluzii generale asupra stării actuale a 
sistemului CDI din România 

Se poate observa că, pentru România, finanţarea siste
mului de CDI (vezi 2.3.) este foarte scăzută (până la 
subfinanţare) - cea mai scăzută în analiza prezentată de 
Abbott şi Schiermeier (2014) - şi aceasta este asociată cu: 
(1) performanţa nesatisfăcătoare a universităţilor româneşti
în topurile internaţionale (vezi 2.1.) şi (2) performanţa
globală nesatisfăcătoare a sistemului românesc de CDI (vezi
2.2 - de exemplu, Figura 2 pentru competiţiile European

Research Council - ERC). Într-o lume globalizată, bazată pe
cunoaştere (knowledge-based societies), aceste lucruri au pe
termen mediu şi lung impact negativ asupra: (1) civilizaţiei,
securităţii şi competitivităţii ţării şi (2) calităţii vieţii şi
nivelului de trai al cetăţenilor.

3. Cum am ajuns aici

La naşterea sa formală, sistemul românesc de educaţie şi
cercetare a fost unul gândit pe principii riguroase, perfect 
integrat în aria ştiinţifică internaţională a vremii. Universi
tăţile româneşti tradiţionale din Bucureşti, Cluj-Napoca şi 
Iaşi s-au născut integrate în mediul ştiinţific internaţional, 
asimilând, din secolul al XIX-iea, o structură anatomică 
humboldtiană bine definită şi robustă, anatomie similară cu 
cea a altor universităţi de tip world-class de atunci. 
Personalul academic era bine integrat la nivel internaţional, 
cu studii în străinătate şi cu publicaţii relevante la nivel 
internaţional. 
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Perioada comunistă a fost aceea care u implimtat o serie 
. de mecanisme, vetuste printr-o paradigmă care a anulat 

seturile de bune practici internaţionale. Primul mecanism a 
fost cel ideologic, care a afectat mai ales ştiinţele sociou
mane, forţate să-şi dezvoltate o paradigmă adesea neştiin
ţifică, pentru a justifica cultural ideologia comunistă (vezi 
David, 2007); unele, ca psihologia, spre exemplu, au fost 
chiar desfiinţate ca specializări şi structuri academice 
(universitare - în 1977 şi institute de cercetare - în 1982). Al 
doilea mecanism, care a afectat toate domeniile ştiinţei, se 
referă la dezvoltarea unor standarde ştiinţifice proprii, care 
ne-au separat, treptat, de bunele practici internaţionale; acest 
lucru a fost accentuat de izolarea informaţională şi redu
cerea, până la blocare, a liberei circulaţii a personalului 
academic. Excepţia este reprezentată, probabil, de fizică (şi 
poate de alte ştiinţe naturale / exacte, precum chimia şi ma
tematica) care, fiind imposibil de influenţat ideologic (regu
larităţile fizice, chimice şi matematice rămânând aceleaşi 
indiferent de ideologie) şi devenind strategică pentru 
România, a' fost susţinută şi s-a dezvoltat la nivel competitiv 
internaţional. Însă, lipsa unui mediu academic mai perfor
mant, ca structură generală a societăţii ( după modelul similar 
al olimpicilor versus poziţiile codaşe ale învăţământului 
preuniversitar românesc la testele PISA), a făcut ca această 
competitivitate să nu fie una sustenabilă, fiind serios afectată 
de schimbarea ideologică majoră în România de după 1989. 

După Revoluţia anticomunistă din 1989, am încercat să 
ne racordăm, din nou, la aria internaţională a educaţiei şi 
cercetării. Am reuşit să facem acest lucru doar la nivel 
macro, prin legislaţia obligatorie, pe care a trebuit să o 
asimilăm ca membri ai Uniunii Europene (de exemplu, 
reformele asociate Procesului Bologna). Din păcate, însă, la 
nivelul practicilor academice cotidiene, nu am făcut altceva 
decât să poleim şi, pe alocuri, chiar să accentuăm vulne
rabilităţile vechii paradigme comuniste. Astfel: 
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(1) Când am realizat că avem nevoie de publicaţii
internaţionale, în loc să ţintim să publicăm în revistele 
internaţionale de top, ne-am inventat propriile reviste de tip 
Web of Science. Sigur, acest lucru nu este rău în sine, dar 
aceste reviste sunt de cele mai multe ori periferice dome
niului, astfel că informaţiile nu pătrund în fluxul principal al 
ştiinţei, păstrându-se, astfel, izolarea ştiinţifică a României. 
Dacă acestea ne ajută oarecum în poziţionarea în ranking-uri, 
acesta este un mecanism similar „dopajului" în competiţiile 
sportive; multe unităţi academice din ţară nu au înţeles că nu 
poţi să fii respectat ca instituţie la nivel internaţional când 
majoritatea publicaţiilor Web of Science dintr-un domeniu îţi 
apar în propria revistă. 

(2) Rigoarea elubornrii uaei cărţi s-a pierdut complet.
Astăzi, oricine care are suma necesară de bani poate să scrie 
o carte, multe edituri româneşti, presate economic, făcând
adesea rabat de la rigoare în căutarea de resurse financiare.
Ţinând cont că nu există un adevărat proces de recenzie
(peer review), aceste lucrări sunt, adesea, Îară valoare
ştiinţifică, folosind unor scopuri administrative (de exemplu,
promovarea academică în ţară) şi / sau sociale ( de exemplu,
notorietate socială).

(3) Există, astăzi, în mediul academic românesc, cu mici
excepţii şi suprapuneri, trei categorii de personal academic, 
tributare unor paradigme academice diferite. 

• (1) Tributari vechii paradigme comuniste. Mulţi
colegi lucrează încă în vechea paradigmă, procesul lor de 
internaţionalizare fiind, aşadar, minimal (de exemplu, se 
reduce la participarea la conferinţe, minime colaborări 
internaţionale), Îară publicaţii internaţionale sistematice şi 
importante. Deşi unii dintre aceştia, e drept, mai puţini, 
lucrează serios şi riguros, testul final pentru valoarea şi 
originalitatea unei contribuţii ştiinţifice este însă tocmai 
procesul internaţional de critică şi analiză, test pe care 
aceştia nu au cum să-l treacă. 
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• (2) Pseudoperformanti. Alţi colegi au reuşit prin
relaţii personale şi / sau revistele proprii, indexate Web of 
Science, să acumuleze un număr de publicaţii şi citări 
internaţionale, având, astfel, o aparenţă de internaţionalizare, 
fără o operă proprie; într-adevăr, nimeni într-o ţară civilizată 
nu s-ar aştepta ca un om cu un profil scientometric în general 
acceptabil (de exemplu, publicaţii Web of Science, citări, un 
indice Hirsch rezonabil şi / sau cu cărţi / capitole indexate în 
sute de biblioteci internaţionale) să nu poată raporta un 
număr minimal de, contribuţii ştiinţifice în reviste I edituri 
internaţionale ca autor principal / de concepţie! Pentru un 
mediu academic sănătos, acest lucru este imposibil. Ei bine, 
în România acest lucru este posibil, ca urmare a distor
siunilor practicilor academice menţionate mai sus. Iar acest 
lucru este grav, aceşti colegi putând - dacă se prezintă ca mai 
performanţi decât cei din paradigma veche şi solicită, în 
consecinţă, resurse, funcţii şi recunoaştere - distorsiona 
reperele academice ( de exemplu, în orice analiză generală, 
aceştia pot să apară mai performanţi decât cei din vechea 
paradigmă, deşi nu au operă de concepţie, în timp ce cei din 
vechea paradigmă pot avea, în unele cazuri, operă de 
concepţie). Mai mult, aceştia au învăţat rapid că pot organiza 
conferinţe indexate Web of Knowledge şi publică ca autori/ 
coautori multe conference proceedings în propriul volum, 
spunând apoi că au anual 4-5 „articole ISI" (promovează, 
astfel, confuzia între articole şi coriference proţ;eedings, 
adesea reuşind asta chiar la nivel de CNATDCU, 
prezervându-şi, astfel, poziţii de putere în promovarea 
academică). Aceste distorsiuni, mai mult sau mai puţin 
intenţionate, fac ca aceşti colegi, în ciuda unei aparenţe de 
competitivitate, să nu fie eligibili să aplice în proiecte 
internaţionale (de exemplu, pentru a fi eligibil să aplici la 
European Research Council pentru advanced grants, este 
nevoie de aproximativ 1 O contribuţii ca autor de concepţie); 
ce să mai discutăm de câştigarea unor astfel de proiecte, 
dacă nu suntem eligibili să intrăm în joc! Aceşti colegi, 
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nefiind autori de concepţie, ci, de cele mai multe ori, doar 
culegători de date în ţară pentru proiectele gândite de alţii, 
din afara ţării, nu vor putea asigura un avantaj competitiv 
mediului academic românesc ( de exemplu, prin publicaţii de 
concepţie, dezvoltarea unor grupuri de cercetare performante 
etc.), în ciuda aparenţelor! 

• (3) Tributari noii paradigme (standardelor interna
tionale). În fine, există a treia categorie a celor care urmează 
practicile· internaţionale, care este însă mereu împinsă în 
corzi de coaliţia celor din primele două categorii, coaliţie 
care ocupă majoritatea funcţiilor de decizie , în mediul 
academic, distorsionând practicile academice internaţionale 
(de exemplu, recent, unele comisii CNATDCU au discutat în 
mod serios dacă publicarea în reviste româneşti să fie un 
criteriu obligatoriu de promovare, nu doar unul care să 
conteze la punctaj; s-a renunţat, în final, la acest lucru, ca 
urmare a reacţiei comunităţii profesionale, dar faptul că aşa 
ceva a fost luat serios în discuţie arată mentalitatea şi nivelul 
actual al standardelor din ţară!). 

Această paradigmă vetustă, care supravieţuieşte în 
diverse forme, face ca universităţile şi unităţile de cercetare 
din România, cu câteva excepţii notabile, să nu facă parte 
din elita internaţională în domeniu şi nici măcar din nucleul 
de referinţă. Astăzi, lupta pentru normalitate nu mai duce, ca 
în anii trecuţi, cu IGNORANŢA ( când oamenii nu cunoşteau 
standardele internaţionale), cât cu IMPOSTURA pseudoper
formanţilor care încearcă să le atingă prin „dopaj" academic 
( de exemplu, relaţii personale, reviste proprii, distorsionarea 
criteriilor de performanţă etc.). 

4. Ce este def<lcut

Sistemul românesc de educaţie şi cercetare are nevoie
de o schimbare de paradigmă. Până în prezent, noi am 
încercat să dezvoltăm noi practici în paradigma veche. Acest 
lucru a dus la blocaje şi tensiuni în sistem. 
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În baza analizei noastre (vezi şi Anexa 2), noua 
paradigmă trebuie implementată şi gândită secvenţial astfel: 

(1) Înţelegem faptul că educaţia şi cercetarea reprezintă
priorităţi naţionale (de exemplu, după cum reforma lui Spiru 
Haret în domeniu a fost o prioritate naţională). 

(2) Trebuie să terminăm cu inovaţiile idiosincratice în a
ceste domenii. Fiecare decident ţine I îşi permite să inven
teze lucruri ( de dragul de a-şi lega numele de vreo inovaţie 
legislativă), rupându-ne, astfel, de bunele practici inter
naţionale şi punând la risc generaţii întregi. Aceste inovaţii 
idiosincratice se stopează. 

(3) Trebuie să asimilăm criterii / standarde şi modelele
internaţionale de a le atinge din universităţile de prestigiu 
(world-class), nici mai mult, nici mai puţin! Dacă vrem să 
mergem spre Occident, trebuie să vorbim aceeaşi limbă cu 
acesta. Care sunt acele criterii / standarde şi modele? Simplu 
spus, sunt cele descrise anterior drept componente în 
ranking-urile internaţionale (vezi şi Anexa 3), corespunzând 
setului de bune practici internaţionale de la world-class 
universities. Sigur, aceste modele internaţionale de la 
unităţile academice de prestigiu nu trebuie preluate f'ară 
adaptare, dar adaptarea nu trebuie !lă le modifice esenţa ( cum 
adesea se întâmplă în ţară). Mai mult, aceste modele nu 
trebuie să fie o ameninţare pentru cei care s-au format în 
vechile modele / paradigme; ele se vor aplica pentru viitor, 
nu pentru trecut (aşa se vor simţi toţi protejaţi, iar schim
barea se va face fără conflicte, cu un larg suport). Nu ne 
aşteptăm de la colegii pregătiţi în vechea paradigmă să 
performeze la sfârşit de carieră în noua paradigmă; dar ne 
aşteptăm să-şi orienteze colaboratorii tineri şi doctoranzii 
spre noua paradigmă şi să susţină „revoluţia paradigmatică" 
(în sens kuhnieni - vezi Kuhn, 1976). 

(4) Aceste schimbări vor fi implementate de oameni cu
profilul care le reprezintă (cei tributari noii paradigme). Ei 
sunt cei cu care politicienii trebuie să populeze instituţiile 
implicate în funcţionarea sistemului românesc de CDI (ele 
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exemplu, CNATDCU, ARACIS etc.) şi care pot reforma 
treptat aria românească a educaţiei şi cercetării; dacă aceste 
instituţii sunt dominate de celelalte categorii, eşecul este 
garantat. ,Speranţa este ca cei tributari vechii paradigme şi 
cei pseudoperformanţi să-şi corecteze practicile academice şi 
să evolueze spre noua paradigmă şi / sau să o susţină (sau 
măcar să nu interfereze cu aceasta). De la un mare segment 
din actualul leadership din ştiinţă nu ne putem aştepta să 
înţeleagă ·şi să implementeze modelele internaţionale în do
meniul educaţiei şi cercetării. Cei care au crescut într-o 
mentalitate, chiar de bună credinţă fiind, nu pot fi eficienţi în 
a produce ei schimbări de paradigmă. Cei care nu potrivesc 
noua paradigmă, tineri sau mai în vârstă, vor face totul să o 
blocheze. Aşadar, noua paradigmă poate fi implementată 
doar de oamenii valoroşi academic, la care se poate adăuga 
diaspora ştiinţifică românească de la universităţi şi institute 
de top. Adesea, diaspora nu ţine neapărat să se reîntoarcă în 
ţară, dar vrea să ajute ţara de acolo de unde este. Spre 
deosebire de diaspora maghiară - dedicată şi suportivă 
pentru Ungaria -, diaspora ştiinţiifică românescă priveşte 
uneori ţara cu nemulţumire, deoarece se simte, adesea, pe 
bună dreptate, neînţeleasă, nedreptăţită şi ignorată; acest 
lucru trebuie schimbat fundamental şi să folosim în interesul 
ţării talentul diasporei ştiinţifice româneşti. 

(5) Finanţarea trebuie să crească în mod obligatoriu;
fără acest lucru, orice discuţie despre reformă se face 
degeaba. Dar, în paralel cu această creştere, este nevoie de: 
(1) o utilizare mai bună a finanţării existente ( de exemplu,
care să susţinută majoritar personalul academic care, prin
contribuţii de concepţie, poate creşte competitivitatea ţării)
şi (2) o modernizare a sistemului românesc de CDI, pe
direcţiile menţionate mai sus, astfel încât finanţarea să nu fie
înghiţită într-o gaură neagră.

(6) Implicarea cercetării în dezvoltarea economică şi
creşterea nivelului de trai al populaţiei nu se fac prin 
planificare; implicarea se face prin generarea condiţiilor ca 
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transferul de cunoaştere şi transferul tehnologic să se 
producă eficient, iar pentru asta este nevoie ca cercetarea 
românească să aibă parteneri în economia românească. 

5. Concluzii şi discuţii

Aşa cum am afirmat în introducere, prezentul Raport se
bazează pe: (1) analize anterioare ale unor autori ai Raportului 
(David, 2014; David 2014; David şi colab., 2014), (2) date din 
literatura şi statistica naţională şi internaţională ( de exemplu, 
Eurostat) şi (3) propriile analize ale TI-G3A (incluzând 
feedback-ul membrilor TI-G3A la un chestionar elaborat de 
autorii acestui Raport - vezi Anexa 2). 

Situaţia actuală a sistemului CDI românesc, caracte
rizată în recente evaluări publicate în revista Nafure prin 
expresii cum ar fi „cădere liberă" sau „eşec", pare a consta 
într-un nivel scăzut al competitivităţii personalului academic 
din ţară (inclusiv migrarea accelerată a creierelor, atât în 
străinătate, cât şi în alte domenii, din afara cercetării), în 
scăderea investiţiilor publice şi private în oeroetaro, la un 
nivel care, în anul 2013, a revenit la procentul din PIB din 
2004 şi în rapida decredibilizare a universităţilor în rândul 

· populaţiei.
Paradoxal, aceste evoluţii sunt însoţite în documentele 

oficiale şi în declaraţiile politice de cele mai entuziaste 
anticipări ale nemaipomenitei dezvoltări a cercetării şi 
inovării şi de o paradoxală creştere a numărului de diplome, 
inclusiv de doctorat, şi a facilităţii obţinerii acestora. 

Cauzele acuzate pentru această prăbuşire sunt dintre 
cele mai variate. Unii susţin tă ar fi de vină moştenirea 
regimurilor din perioada 1947-1989. Alţii susţin că, din 
contră, realizările din acea perioadă, aşa cum au fost ele (aici 
se pot cita investiţii cum ar fi platforma de la Măgurele, 
Pipera, Politehnica Bucureşti sau Fundeni), au fost urmate 
de o dezintegrare a sistemului după 1990, pe fondul unei 
deprofesionalizări generale a societăţii. Alţii spun că, de 
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fapt, nu a avut loc o deprofesionalizare pentru că opţiunile şi 
posibilităţile generaţiei actuale sunt foarte largi - altfel spus, 
populaţia se profesionalizează, doar instituţiile nu. Desigur, 
mulţi dau vina, cu evident temei, pe reducerea alocărilor 
financiare de la buget, deşi aceasta nu prea explică şi 
prăbuşirea finanţărilor private pentru cercetare. De ase
menea, mai este acuzată criza economică, expansiunea fără 
precedent a volumului publicaţiilor în dauna calităţii lor, 
interesele ·diverselor grupuri, intervenţia factorului politic în 
funcţionarea organizaţiilor de cercetare. 

Este plauzibil că fiecare dintre aceste cauze are un 
sâmbure de adevăr. De exemplu, izolarea comunităţii 
ştiinţifice româneşti în timpul comunismului a contribuit, 
rară îndoială, la alienarea şi reducerea performanţei sale. La 
fel, inversarea programatică a valorilor. Pe de altă parte, şi 
alte ţări au suferit de o izolare similară şi de o inversare a 
valorilor, dar, după 1989, în contextul aceloraşi presiuni 
privind migraţia creierelor şi crizele economice, au înre
gistrat o relansare spectaculoasă a investiţiilor şi rezultatelor 
de cercetare - în particular, Ungaria şi Cehia. 

Migraţia creierelor este prezentă în foarte multe ţări şi, 
totuşi, sistemele lor ştiinţifice se dezvoltă, în special, în fa
zele în care se reracordează la sistemul internaţional şi 
adoptă practicile larg uzitate. 

Explozia de publicaţii de proastă calitate, posibilă datorită 
mediului online, este prezentă şi pe plan global, la fel cum 
sunt prezente fenomene îngrijorătoare de contrafacere orga
nizată, pe scară largă, a propunerilor de proiecte, rapoartelor 
ştiinţifice şi publicaţiilor. 

Şi pe plan mondial mai apar fenomene, cum ar fi 
decredibilizarea mediului academic, saturarea posturilor, 
intervenţia politicului în stabilirea temelor de cercetare, 
imposibilitatea angajării absolvenţilor de doctorat în mediul 
academic - ceea ce face doctoratul tot mai irelevant, 
plafonarea investiţiilor publice în cercetare, deşi, totuşi, o 
prăbuşire a investiţiilor ca în România nu poate fi citată. 
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Politicul nu poate fi scos din finanţarea publică, pentru că 
partidelor aflate la putere Ii se încredinţează bugetul statului 
- desigur, însă, modul în care contractcazll şi intorvine acesta
va determina în bine sau în rău efectele flnan1ărilor.

Mai mult, în istoria sistemelor ştiinţifice, prezenţa a 
· numeroase universităţi şi institute cu prestaţie foarte

dubioasă şi / sau aflate sub controlul unor reţele de familii,
s-a mai întâlnit. Pentru fiecare dintre aceste situaţii se găsesc
sau, cel puţin, se caută diverse soluţii, la toate nivelurile. De
exemplu, universitatea de tip Humboldtian a apărut prin
dezvoltarea progresivă a unor condiţii adecvate de finanţare
publică pentru cercetare, într-un mediu în care cele mai
multe universităţi erau, de fapt, afaceri de familie ( cum, la
data respectivă, erau, de fapt, şi statele sau armatele).
Desigur, aceste afaceri de familie erau, la origine, investiţii
făcute din resursele private ale acelor familii.

Cauzele fenomenelor în sisteme complexe, cum este 
sistemul CDI şi sistemul socioeconomic mai larg, căruia îi 
aparţine, pot fi uneori „solemne", adică unice, majore, uşor 
de recunoscut, intenţionate, cu consecinţe evidente. De pildă, 
scăderea susţinută a investiţiilor în CDI în România, cu 
neonorarea repetată de către stat - indiferent de motiv - a 
condiţiilor ·contractuale convenite, chiar dacă acoperibilă 
prin subtile interpretări este de natură să decredibilizeze 
durabil statul şi instituţiile sale. 

Dar cele mai multe cauze sunt subtile şi nu constau în 
evenimente frapante, ci pot fi percepute doar prin sindroame 
formate din variaţii subtile ale unor parametri. Un exemplu îl 
constituie posibila recentă saturare, în SUA, a mecanismelor 
stabilite prin raportul Vannevar-Bush, adică a mecanismului 
de finanţare publică, prin competiţii de granturi, a cercetării 
în universităţi şi institute, cercetare a cărei forţă de muncă va 
consta, în principal, în doctoranzi şi postdoctoranzi, care 
aspiră, în general, la o poziţie academică. Această saturare se 
manifestă prin efecte îndepărtate, cum ar fi scăderea 
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interesului pentru ştiinţe al elevilor de liceu, care apoi ajung 
şi ele să participe la mecanismul cauzal. 

În fine, SUA a fost multă vreme o ţară a fabricilor de 
diplome, orice organizaţie fiind liberă să emită diplome cu 
propriul antet, rezultând crize de credibilitate peste crize. 
Pentru a putea distinge între valoare şi nonvaloare, au apărut 
însă sisteme de certificare independentă, cum sunt SAT, 
USMLE sau GMAT, sisteme care ar putea rezolva probleme 
analoage şi lu noi (şi care, de fapt, sunt deja prezente). 

În Romfinia, probabil că am asistat, din păcate, la o 
combinaţie II tuturor acestor factori care, astfel, au devenit 
extrem de puternici, marcând decisiv, în sens negativ, 
sistemul românesc de CDI. În plus, în ţară, spre deosebire de 
alte ţări cu probleme similare, lipseşte disponibilitatea de a 
analiza obiectiv situaţia şi a o confrunta direct. Noi suntem, 
adesea, experţi în explicaţii postfactum şi de acoperire 
defensivă a realităţilor. Până când nu ne confruntăm direct 
cu realitatea aşa cum este aceasta, soluţiile nu pot fi unele 
serioase, rămânând doar în registrul dezbaterilor fenome
nologico-hermeneutice, rară impact direct pozitivist / prag
matic. 

Aşadar, analizând pragmatic ansamblul răspunsurilor la 
analizele noastre din acest Raport, derivă o serie de noi 
întrebări. În primul rând: sunt evoluţiile de la noi forme 
particulare ale unor evoluţii globale? Sunt în vreun fel 
extreme? De exemplu, migraţia creierelor este agravată de 
starea materială proastă în ţara de origine şi de facilitatea 
emigrării? Este România într-o extremă a valorilor acestor 
variabile? Care sunt nivelurile critice ale parametrilor de 
finanţare, investiţii, resurse umane, care riscă să producă o 
schimbare a regimului de funcţionare a sistemului? Care 
sunt exemplele istorice sau actuale analoage situaţiilor din 
România? Cum s-a ieşit din acele situaţii? În cât timp? De ce 
metodele respective n-ar funcţiona şi în România? Orga
nizarea pe viitor a unor studii care să răspundă acestor 
întrebări s-ar putea face sub forma unor dizertaţii de master / 
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teze de doctorat interdisciplinare şi / sau a unor proiecte de 
cercetare specifice. Este esenţial ca aceste studii să fie 
cantitative, pentru că procesele care au loc nu pot fi descrise 
decât în termeni cantitativi. De exemplu, plafonarea finan
ţărilor publice pentru cercetare într-o ţară care, oricum, 
investeşte mai mult decât aproape oricare alta, cum ar fi 
SUA, are ou totul altă semnificaţie decât înjumătăţirea lor 
într-o ţară aflată mult în urma plutonului, unde singura 
perspectivă deschisă de această înjumătăţire este decuplarea 
de lumea civilizată. 
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7. ANEXE

Anexa 1: Compoziţia TT-G3A 

Experţii care fac parte din Think Tank-ul G3A sunt: 

• Prof. dr. Livius Trache, Director ştiinţific, Institutul

Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie 

Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH) şi Texas A&M 

University, SUA; Co-coordonator al grupului; 

• Prof. univ. dr. Daniel David, Prorector, Universitatea

„Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, şi Icahn School of 

Medicine at Mount Sinai, New York, SUA; Co-coordonator 

al grupului; 

• Prof. univ. dr. ing. Petre T. Frangopol, membru de

onoare al Academiei Române, redactor şef al RPSS; 

Secretarul ştiinţific al grupului; 

• Acad. prof. univ. dr. Marius Andruh, Universitatea din

Bucureşti (UB); 

• Acad. prof. univ. dr. ing. Dorei Banabic, Universitatea

Tehnică din Cluj-Napoca; 

• Acad. prof univ. dr. Viorel Barbu, Universitatea „Al. I.
Cuza" (UAIC) din Iaşi; 

• Acad. prof. univ. dr. ing. Emil Burzo, UBB,

Cluj-Napoca; 

• Prof. univ dr. Vasile Brînzănescu, Institutul de

Matematică „Simion Stoilow" (IMAR) din Bucureşti; 

• Prof. univ. dr. Valentin Cojanu, Academia de Studii

Economice din Bucureşti; 

• Dr. Alexandru Corlan, redactor şef adjunct al RPSS;

• Dr. Traian Dascălu, Institutul Naţional de Fizica

Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR); 

• Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rector UB, Bucureşti,

membru corespondent al Academiei Române; 
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• Prof. univ. dr. Vasile Işan, rector UAIC, Iaşi;
• Prof. univ. dr. Romiţă Iucu, prorector UB, Bucureşti;
• Prof. univ dr. Voicu Lupei, INFLPR, membru

corespondent al Academiei Române; 
• Prof. univ. dr. Petru Matusz, Prorector, Universitatea

de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara; 
• Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, rector UBB,

Cluj-Napoca; 
• Prof. univ. dr. ing. Ion M. Popescu, Universitatea

,,Politehnica" din Bucureşti; 
• Prof. univ. dr. Irinel Popescu, Universitatea de

Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti şi 
Institutul Clinic Fundeni, membru corespondent al Acade
miei Române, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale; 

• Acad. prof. univ. dr. Octavia!"\ Popescu, UBB,
Cluj-Napoca, Director al Institutului de Biologie al 
Academiei Române din Bucureşti, Decanul Facultăţii de 
Biologie UBB Cluj-Napoca; 

• Dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, ROSA,
membru de onoare al Academiei Române; 

• Acad. prof. dr. Anca Sima, Institutul de Biologie şi
Patologie Celulară „N. Simionescu"; 

• Dr. Ioan Ursu, secretar ştiinţific al IFIN-HH, vice
preşedinte al ANCSI; 

• Dr. Florin Vasiliu, director ştiinţific, Institutul
Naţional de Cercetare pentru Fizica Materialelor; 

• Prof. univ. · dr. ing. Lucian Vinţan, Universitatea
,,Lucian Blaga" din Sibiu. 
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Anexa2 

1. Chestionarul administrat

I. Contextul

1. Trebuie înţeles de către TOATE componentele
societăţii că transformarea ( occidentalizarea, modernizarea) 
României dintr-un stat comunist şi postcomunist după 1989 
reprezintă un obiectiv naţional. · Acest obiectiv al unei 
Românii moderne, integrate în cultura şi practica europeană, 
nu este numai al generaţiei de astăzi, ci a fost idealul 
paşoptist de creare a statului român modern, de transformare 
dintr-o ţară orientală, aşa cum se prezenta România în 1848,

într-o Românie europeană modernă. Obiectivul iniţial, 
astăzi, la sfârşitul anului 2014, nu este complet realizat, cu 
toate progresele făcute. Procesele care conduc la progres şi 
care au loc trebuie să fie ireversibile în occidentalizarea ţării 
şi, pentru a fi siguri de progres, trebuie eradicate corupţia şi 
sărăcia. Deprofesionalizarea României, distrugerea calităţii 
învăţământului şi scăderea încrederii în universiti:lţile ro
mâneşti sunt mai mult decât elocvente. Spre exemplu, refor
ma lui Spiru Haret a constat şi în sprijinirea învăţământului 
la sate, sprijinirea copiilor dotaţi de la sate, ceea ce astăzi 
este un obiectiv ratat. 

2. În ultimii ani, finanţările pentru ccn.:otnru, dezvoltare
. şi inovare s-au redus progresiv (de 4-5 ori!, nu cu câteva 

procente, aşa cum se întâmplă în ţările dezvoltate în rândul 
cărora vrem să ne aşezăm!) şi au devenit tot mai 
impredictibile, în contradicţie flagrantă cu angajamentele 
României în cadrul UE. Numărul de angajaţi în cercetare a 
scăzut, în special în sectorul privat, cu tot accentul pro
gramatic pus pe dezvoltarea acestui sector, inclusiv prin 
finanţarea din fonduri publice. Totuşi, s-au înregistrat unele 
progrese în vizibilitatea cercetării fundamentale, exprimată 
sub formă de articole, în special în perioada 2003-2009, dar 
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tocmai aceasta este nesusţinută acum de decidenţi. În 
paralel, deşi cea mai mare parte a fondurilor de CDI au fost 
direcţionate către cercetarea aplicativă, dezvoltare expe
rimentală şi inovare, numărul de brevete triadice, adică rele
vante pentru economia globalizată, provenind din România, 
rămâne foarte apropiat de zero. Implicarea cercetării în 
dezvoltarea economică şi creşterea nivelului de trai al 
populaţiei nu se face prin planificare; implicarea se face prin 
generarea condiţiilor ca transferul de cunoaştere şi transferul 
tehnologic să se producă eficient, iar pentru aceasta este 
nevoie ca cercetarea românească să aibă parteneri în 
economia românească. 

3. Există o tendinţă de prăbuşire a încrederii publice în
universităţi. Sistemul academic românesc continuă să fie 
caracterizat de faptul că cvasitotalitatea posturilor perma
nente este în continuare ocupată prin concursuri la care 
participă exact un singur concurent. 

4. La nivel naţional, nu se asigură un mediu predictibil,
condiţie obligatorie a bunei performanţe academice. 

5. La nivel naţional nu se susţin, programatic, exce
lenţa şi avantajul competitiv. 

II. Întrebări
(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui

context actual? 
(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi

până la ce nivel? 
(C) Se observă această evoluţie generală şi în

domeniul / instituţia dvs.? 
(D) Ce obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea fixa pentru

România sau pentru domeniul / instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?
(F) Aveţi cunoştinţă de existenţa unui. grup de lucru /

comisie / structură, care studiază această problemă, în mod 
particular există un astfel de grup în instituţia dvs.? Puteţi 
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indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 
acestui grup? 

Răspunsuri la chestionarul administrat 

Notă: am inclus doar răspunsurile (sau părţi din acestea) 
care reliefează mai multe puncte de vedere; celelalte răspun
suri s-au suprapus peste punctele de vedere oxprim1tto aici. 
Nu toate punctele de vedere oxprirnale aici sunt asimilate 
sub formă de recomandări ale Raportului; au fost asimilate 

. doar cele care au întrunit un consens larg. 

Răspuns 1: 
(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui

context actual? 
Sectorul academic şi de cercetare (SAC) nu a avut şansa 

să fie reprezentat de un grup cu autoritate, care să aibă 
capacitatea să dispună de putere de negociere cu admi
nistraţia. Nicio reformă în învăţământ nu a mers până la 
capăt; acolo unde au fost începl)te, au fost abandonate sau au 
fost demontate. 

Valorile create şi promovate în învăţământul şi cer
cetarea autentică (,,înaltă") nu sunt uşor sau deloc absorbite 
de populaţie, deoarece nivelul general de educaţie este 
mediocru, aşa cum este reflectat de mulţi indicatori can
titativi ( de exemplu, Scorul PISA, indicele inovării, aban
donul şcolar etc). 

SAC este măcinat de conflicte de autoritate şi confuzie 
cu privire la mecanismele instituţionale cele mai bune de 
urmat. Nu este recunoscută nevoia de „management al 
cercetării". 

(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi
până la ce nivel? 

Evoluţiile din perioada 1990-2014 nu oferă nicio lecţie 
de urmat şi pot cu greu să dea speranţe că lucrurile vor intra 
pe un traseu de dezvoltare instituţională. Pesimismul nu 
trebuie, însă, exagerat: o persoană sau un grup de persoane 

58 

www.ziuaconstanta.ro



_cu un mare grad de influenţă politică, dar şi autoritate 
ştiinţifică, poate oricând reface rapid decalajele prin inter
venţii instituţionale potrivite. 

La nivel de actor al cercetării (institut, universitate), 
lucrurile pot urma, însă, alt traseu. Deşi cadrul naţional poate 
şi trebuie să sprijine fiecare efort individual, evoluţiile 
negative nu trag neapărat în urmă organizaţiile cu 
management performant. Aşa se explică cum cercetători sau 
institute au reuşit să meargă mult înainte, să se afirme în 
plan internaţional. 

Explicaţiile de mai sus pun, de fapt, în lumină aşa-zisul 
conflict cu privire la elite. Vârfuri vor exista întotdeauna ... 
Marea problemă pentru o societate şi o economie este nu să 
„produci" elite, ci „mase educate". Din acest motiv, reforma 
Haret a rămas unică în peisajul românesc. 

(C) Se observă această evoluţie generală şi în do
meniul I instituţia dvs. ? 

Domeniul economic-social se află sub influenţa ace
loraşi factori, cu deosebirea că rămânerea în urmă este mai 
accentuată. Punctul de plecare a fost mult întârziat în 
comparaţie cu ştiinţele exacte, având în vedere conţinutul 
ideologic inevitabil al cercetării, deosebit de manifest până 
în 1990. În plus, orientarea finanţării se îndepărtează din ce 
în ce mai mult, în prezent, de nevoile socio-economice de 
cercetare. 

(D) Ce obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea fixa pentru
România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

Stabilirea unui . plafon minim anual al cheltuielilor (în 
termeni reali) dedicate finanţării prin competiţie pe plan 
intern la nivelul cel mai bun de până în prezent. 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?
Realizarea unui management al cercetării, la nivelul 

unei instituţii cu rol neutru, care, de exemplu, să nu fie şi 
beneficiar, şi manager al fondurilor pentru cercetare. Marea 
provocare este construirea unei autorităţi şi puteri efective în 
domeniul executiv al finanţării şi evaluării cercetării. 
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(F)Aveţi cunoştinţă de· existenţa unui grup de 
lucru/comisie/structură, care studiază această problemă, în 
mod particular, există un astfel de grup În instituţia dvs.? 
Puteţi indica referinţe bibliografice la rezultate ale 
activităţii acestui grup? 

Răspuns 2: 
(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui

context actual? 
Amestecul factorului politic, instabilitatea legislativă şi 

de finanţare, impostura unor factori de decizie în domeniul 
învăţământului şi cercetării. 

(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi
până la ce nivel? 

Aceste tendinţe par a continua, deşi au existat şi unele 
revirimente. Din păcate, pactul pentru educaţie şi cercetare a 
rămas o vorbă goală şi, exact ca în cazul bolovanului lui 
Sisif, la schimbarea guvernărilor politice, o luăm de la zero. 
Aceste resetări stupide, ca lipsa de continuitate, pot duce la 
colapsul total al sistemului. 

(C) Se observă această evoluţie generală şi În do-
meniul I instituţia dvs.? 

Deşi institutul meu este un institut de elită la nivel 
naţional, activitatea sa de cercetare suferă din cauza 
finanţării fluctuante şi lipsei de perspectivă, la fel ca din 
cauza unei birocratizări excesive asociate contractelor de 
cercetare. Modificarea sumelor comunicate iniţial pare a 
arăta că diriguitorii cercetării nu sunt interesaţi realmente de 
rezultatele cercetării. Ce poţi, spre exemplu, să spui în cazul 
în care, după evaluarea proiectelor (un alt proces discutabil 
şi netransparent), suma avansată de conducătorul de proiect 
şi validată de evaluatori este înjumătăţită arbitrar? 

Sau cum se poate justifica faptul că, deşi ţnstitutele 
naţionale de C-D au trecut acum doi ani şi jumătate printr-un 
proces de certificare, prevăzut prin lege şi efectuat de 
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evaluatori străini, rezultatele un sunt mct pana acum co
municate. Această certificare a avut ca scop o ierarhizare a 
finanţării acestor institute, ceea ce ar fi dus la un reviriment 
real al cercetării româneşti. Acelaşi lucru pare a fi valabil şi în 
cazul universităţilor. Există o teamă de ierarhizări şi topuri în 
cercetarea şi învăţământul din România care ridică semne de 
întrebare şi suspiciuni, deşi acest lucru stă la baza finanţării 
naţionale a cercetării în multe ţări din Uniunea Europeană. 

(D) Ce· obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea fixa pentru
România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

După părerea mea, este greu ca în perspectiva ur
mătorului deceniu să fixăm doar un singur obiectiv pentru 
cercetarea naţională şi chiar pentru domeniul în care acti
vează institutul meu. 

Din acest motiv, menţionez trei obiective, care, dacă ar 
fi realizate, ar duce la îmbunătăţirea radicală a cercetării din 
România: 

• elaborarea de strategii realiste centrate pe proiecte
multianuale, atent monitorizate din punct de vedere al 
rezultatelor; 

• focalizurea direcţiilor de cercetare pe tematici
moderno, abmdate de institute şi universităţi cu capabilităţi 
de cercetare demonstrate anterior; 

• eliminarea imixtiunii politice în managementul
învăţământului şi cercetării. 

În ce priveşte institutul meu, un obiectiv dezirabil ar fi 
ca, în urma proiectµlui POS-CCE în desfăşurare, să reuşim 
un salt calitativ esenţial în domeniul tehnologiei materialelor 
funcţionale avansate. 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?
Pentru obiectivele generale menţionate mai sus şi legate

de cercetarea din România, ar fi necesare, printre altele, 
următoarele: 
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• voinţa politi�ă pentru elaborarea unor reglementări
legislative în sprijinul cercetării autentice şi cu vizibilitate 
internaţională; 

• numirea unor manageri ai cercetării independenţi de
politic şi competenţi profesional; 

• finanţarea instituţională condiţionată de rezultate şi
evaluări; 

• implementarea unui sistem de finanţare multianuală,
în acord cu practicile europene; 

• evaluarea corectă şi transparentă a proiectelor la
competiţii; 

• garantarea prin lege a sumei integrale, contractate
iniţial pentru un proiect de cercetare. 

Atingerea obiectivului legat de institutul meu depinde, 
în mod esenţial, de derularea financiară rară obstacole a 
proiectului, dar şi de competenţa grupurilor de lucru care 
implementează proiectul. O mare problemă este timpul scurt 
impus pentru execuţia proiectului, ceea ce poate avea 
consecinţe neplăcute. 

(F) Aveţi cunoştinţă de existenţa unui grup de lucru I
comisie I structură, care studiază această problemă, în mod 

particular, există un astfel de grup în instituţia dvs.? Puteţi 
indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 

acestui grup? 
Din păcate, în România, după ştiinţa mea, sunt puţine 

grupuri care se ocupă de domeniile cercetării şi învă
ţământului. Aceste grupuri sunt, în general, sub masa critică 
necesară pentru acţiuni de anvergură. şi, uneori, sunt supuse 
controlului şi influenţei politice. Există, totuşi, şi două cazuri 
în care, după opinia mea, s-au înregistrat succese: Asociaţia 
Ad Astra şi Coaliţia pentru Universităţi Curate. 
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Răspuns 3: 

(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui
context actual? 

În opinia mea, principala cauză este reprezentată de 
aşa-zisa „clasă politică" interesată numai de propriile afaceri 
oneroase. Indiferent de „culoarea" afişată, politicienii (nici 
vorbă de „OAMENI POLITICI"!) din România nu pot fi 
preocupaţi de viitorul patriei. Ei „gândesc rar" şi pe termen 
scurt sau foarte scurt, în timp ce educaţia, sănătatea şi 
cercetarea ştiinţifică necesită strategii de lungă durată, cu 
alocări bugetare corespunzătoare. Politicienii noştri nu au 
capacitatea şi nici pregătirea necesare să înţeleagă că 
majoritatea banilor cheltuiţi în aceste trei sectoare sunt, de 
fapt, cele mai importante investiţii în viitor. 

(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi
pqnă la ce nivel? 

În contextul actual, orice predicţie privind durata acestor 
tendinţe păguboase va fi contrazisă de realitate. 

(C) Se observă această evoluţie generală şi în do
meniul I instituţia dvs.? 

Da. 
(D) Ce obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea fixa pentru 

România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

Îmi pare rău, dar în România contemporană nu este 
posibil să propui un obiectiv realist (care să fie acceptat şi 
aplicat!), indiferent de domeniu. 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?
Personal, nu ştiu. 
(F) Aveţi cunoştinţă de existenţa unui grup de lucru I

comisie I structură, care studiază această problemă, în mod 
particular există un astfel de grup în instituţia dvs.? Puteţi 
indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 
acestui grup? 

Nu. 
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Răspuns 4: 
(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui

context actual? 
• Competenţa profesională (ştiinţifică, tehnologică,

culturală - în sensul umanist) insuficientă şi axiologia 
profesională inadecvată (ancorată şi tributară unor false 
valori intelectuale şi deontologice) ale multor universitari 
români. Astfel, masa critică necesară unei schimbări de fond, 
din păcate, se pare ca lipseşte la ora actuală. 

• Deontologia precară din multe universităţi
româneşti. 

(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi
până la ce nivel? 

Până când statul român va impune pentru noii aspiranţi 
la posturi universitare - prin reglementări legale - exigenţe 
profesionale sincronizate pe cât posibil asemănătoare cu cele 
din universităţile europene de calitate, dar pe care în jur de 
30 % - 40 % din actualii universitari (cei mai buni pe plan 
profesional), totuşi, să le îndeplinească (altfel, deşi animaţi 
de dorinţe bune, ne vom situa într-o inadecvare cu urmări 
practice păguboase). Aceştia vor putea constitui, dacă se vor 
crea, în mod inteligent, pârghii de solidarizare a lor, masa 
critică necesară unei schimbări de fond. Această schimbare 
ar urma să aibă în vedere, pe termen mediu, în primul rând, 
dezvoltarea unei resurse umane de calitate deosebită, 
comparabilă cu cea din universităţile din UE. Statul trebuie 
să intervină prin voinţă politică fermă în acest sens. în caz 
contrar, tendinţele actuale vor continuu lndcflnit lu toate 
nivelurile. 

(C) Se observă această evoluţie generalt1 şi in do
. meniul I instituţia dvs.? 

În ciuda unor evoluţii locale punctual pozitive, care nu 
pot fi negate, nu cred că există instituţie academică / 
domeniu de cercetare din România în care să nu se simtă 
această evoluţie generală, fie şi într-un mod nuanţat. În fond, 
societatea românească este una de tip holografic, oazele 
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instituţionale de excelenţă fiind chiar rarisime (de exemplu, 
Institutul de Matematică al Academiei - IMAR, Institutele 
Naţionale de Fizică de la Măgurele ... ). În universităţile unde 
tradiţia ştiinţifică semnificativă lipseşte, involuţia pare a fi 
mai accentuată decât în universităţile cu tradiţie (raportat la 
contextul românesc). 

(D) Ce obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea fixa pentru
România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

Restabilirea prestigiului intelectual şi, în consecinţă, 
social, al universitarilor. 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?

• Criterii şi analize (inclusiv calitative, făcute de
specialişti autentici) mai exigente şi mai profunde, în 
vederea ocupării posturilor în universităţi ( dar pe care, repet, 
cel puţin 30 % - 40 % dintre universitarii actuali să le atingă; 
altfel nu le va susţine nimeni!), adaptate diverselor domenii 
de activitate, compatibile cu cele utilizate în marile 
universităţi europene. 

• Deschiderea - la nivel naţional / european - a con
cursurilor de ocupare a posturilor prin prevederi legale clare. 
În caz contrar, endogamia academică va fi si mai accentuată. 

• Crearea unei instituţii a profesorului, ca „motor" al
dezvoltării ştiinţifice, dar şi didactice în universităţile 
româneşti, pe modelul descris în articolul intitulat Spre o 
,, instituţie a profesorului" în universităţile româneşti, 
Contributors.ro. Texte cu valoare adăugată, 27.09.2013 
(disponibil la adresa de internet http://www.contribu
tors.ro/editorial/spre-o-institu%c8%9bie-a-profesorului-in-u 
niversita%c8%9bile-romane%c8%99ti/). 

(F) Aveţi cunoştinţă de existenţa unui grup de lucru I
comisie I structură, care studiază această problemă, în mod 
particular, există un astfel de grup în instituţia dvs.? Puteţi 
indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 
acestui grup? 
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Câteva preocupări, în acest sens, au fost materializate 
prin publicaţiile următoare: 

• Spre o mai adecvată ierarhizare a valorilor în

sistemul academic românesc (Towards a more adequate 
"axiology" in the Romanian academic system), Revista de 
Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie Nouă, ISSN-L 
1582-1218, Voi. 3, No. 1, pg. 55-59, martie 20.14, v. 
http://rpss.inoe.ro/articles/spre-o-mai-adecvata-ierarhizare-a
valorilor-in-sistemul-academic-romanesc. 

• Spre o „ instituţie a profesorului" în universităţile
româneşti, Contributors.ro. Texte cu valoare adăugată, 
27.09.2013 (disponibil la adresa de internet http1//www.con
tributors.ro/editorial/spre-o-institu%c8%9bie-a-profesorului-

· in-universita%c8%9bile-romane%c8%99ti/).
• Despre trucarea valorilor ştiinţifice (About the

scientific values 'falsification), Revista de Politica Ştiinţei şi 
Scientometrie - Serie Nouă, ISSN-L 1582-1218, Voi. 3, No. 
4, 2014 (în curs de apariţie). 

• Scrierea şi publicarea ştiinţifică, v. http://web
space.ulbsibiu.ro/lucian. vintan/html/ Acad. pdf. 

Răspuns 5: 

(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui

context actual? 
Subfinanţarea cronică şi tendinţa de autoprotecţie din 

sistem. 
(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi

până la ce nivel? 

Este dificil de estimat, dar s-a ajuns la un nivel care 
pune în pericol competitivitatea învăţământului superior şi a 
cercetării ştiinţifice din România. Este nevoie de o 
schimbare majoră în politica de alocare a fondurilor de la 
buget, acordarea unei autonomii manageriale şi financiare 
reale pentru universităţi, dar şi măsuri de încurajare a 
mediului economic de a investi în învăţământ şi cercetare. 
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(C) Se ohservă această evoluţie generală şi în do
meniul I instltujia dvs.? 

Da, cu anumite nuanţe datorate diversităţii mari a 
instituţiei. 

(D) Ce obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea fixa pentru 
România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

Promovarea învăţământului bazat pe cercetare şi 
transformarea cercetării în motorul dezvoltării instituţiei / 
econom1e1. 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?
Transformarea mentalităţilor, investiţu majore în

infrastructura de cercetare şi didactică, gestionarea mai efi
cientă a fondurilor, modificări legislative care să adopte 
modele I reforme internaţionale funcţionale. 

(F) Aveţi cunoştinţă de existenţa unui grup de lucru I
comisie I structură, care studiază această problemă, în mod 
particular, există un astfel de grup în instituţia dvs.? Puteţi 
indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 

acestui grup? 
Think Tank for Excellence (TTEUBB), un grup 

independent de expertiză integrată pe lângă Rectorul şi 
Preşedintele Senatului UBB. 

Referinţe 
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Scientometrie - Serie Nouă, 3(2), 1-5 (2014). 
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Răspuns 6: 

A. Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui
context actual? 

Asigurarea finanţării cercetării ştiinţifice. Pentru anul 

2014, sumele alocate prin deviz au fost reduse cu 50%. 

Cercetarea are alocat cel mai mic procent din PIB din ţările UE. 

• ,,Pomenile" electorale puteau fi direcţionate spre

activităţile de cercetare. 

• Persoane cu competenţe reduse implicate în luarea
de decizii în domeniul cercetării şi învăţământului. 

• Diminuarea cerinţelor privind criteriile de promo
vare în funcţii şi grade în domeniul cercetării şi învăţă

mântului. Nerespectarea legislaţiei privind dreptul de 

proprietate (plagiat etc.). 

• Concursuri formale privind promovarea în funcţii de
cercetare sau didactice. 

• Nivelul scăzut al învăţământului în unele univer

sităţi. Nu au activităţi de cercetare (sau sunt minore). Totuşi, 

acestea sunt vocale în mass-media. 
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• Nivelul scăzut (în medie) al învăţământului preuni
versitar. Profesori cu rezultate bune se orientează spre alte 
activităţi, din cauza salariilor insuficiente. 

• Lipsa modelelor de „viaţă" bazate pe competenţă,
scara de valori deseori întâlnită corespunde cu cea de 
,,putere" sau „bani". 

• Politizarea structurilor de conducere în cercetare şi
învăţământ. 

• Evaluări ale proiectelor de către experţi interna
ţionali. Comisii de concurs cu specialişti din alte ţări ale UE. 

B. Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi
până la ce nivel? 

Situaţia se va menţine până când nu vor fi 

• Persoane competente în luarea de decizii;

• Finanţarea cercetării ştiinţifice, în special funda
mentale; 

• Introducerea de criterii Ia promovare care să se

alinieze la c�irin\ele internaţionale. 

C. Se observă această evoluţie generală şi în do
meniul I instituţia dvs.? 

Aspectele menţionate la punctul A sunt caracteristice la 
nivelul multor instituţii. 

D. Ce obiectiv realist si dezirabil s-ar putea.fixa pentru
România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 2025? 

Obiectivele se pot alinia doar în măsura în care vor fi 
efectuate schimbări în „tratarea"cercetării şi învăţământului, 
în condiţii care trebuie să se aproprie de ale altor ţări ale UE. 

E. Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?
Remedierea tuturor aspectelor negative menţionate.
F. Aveţi cunoştinţă de existenţa unui grup de lucru I

comisie I structură, care studiază această problemă, în mod 
particular, există un astfel de grup în instituţia dvs.? Puteţi 
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indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 

acestui grup? 

Nu am cunoştinţă de existenţa unor grupuri. 

Răspuns 7: 
(A) Care consideraţi că sunt cauzele majore ale acestui

context actual? 
România a devenit, după anul 1989, un stat postco

munist şi, din păcate, reformele se fac cu greu pentru a ieşi 
din această stare şi pentru a se situa alături de ţările U.E., nu 
numai formal. Această situaţie apare ca urmare a faptului că 
avem o clasă politică cu prea mulţi mediocri din punct de 
vedere profesional şi aproape nuli din punct de vedere 
politic. Din nefericire pentru ţară, cei buni sau foarte buni nu 
s-au angajat politic.

Noi greşim când comparăm învăţământul de acum cu 
cel din perioada comunistă... Să nu uităm, în perioada 
comunistă, au existat, mai ales în prima parte, multe cadre 
didactice care veneau dintr-un învăţământ normal şi, în plus, 
această perioadă s-a suprapus cu perioada Primului Război 
Rece, când Uniunea Sovietică i-a lăsat şi pe sateliţii ei să 
aibă un învăţământ cât de cât bun, care a produs mulţi 
profesionişti, care erau necesari. Mediocrii. din această 
perioadă postcomunistă sunt mult mai periculoşi decât cei 
din perioada comunistă, care erau obligaţi să admită exis
tenţa lângă ei şi a profesioniştilor, deoarece economia era 
etatizată şi partidul unic constata imediat derapajele. 

Învăţământul (şi cercetarea ştiinţifică) de acum trebuie 
comparate cu perioada anterioară anilor 1945-1948 (începu
tul perioadei comuniste, când se lucra de zor pentru a recruta 
adepţi ai comunismului), când învăţământul de la noi era 
comparabil, pentru multe profesiuni, cu învăţământul din 
alte ţări dezvoltate. 

Prima cerinţă pentru un învăţământ performant este 
exigenţa fără de care nu există un învăţământ care să 
furnizeze pentru ţară profesionişti. Subiecţii (elevii şi stu-
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<lenţii) au aptitudini spirituale înnăscute diferite, de care un 
învăţământ performant trebuie să ţină seama. De aceea, în 
ţările avansate tehnologic există un învăţământ unitar în 
diversitate, care se conturase foarte bine şi la noi către 
sfârşitul secolului al XIX-iea şi în prima jumătate a secolului 
al XX-lea. 

Noi moştenim din perioada comunismului un învăţă
mânt unitar în uniformitate, pe care 1-,am dezvoltat şi îl 
dezvoltăm din rău în mai rău. Socialiştii ( cei apropiaţi de 
comunişti) şi comuniştii au dezvoltat un astfel de învăţământ 
unitar în uniformitate, deoarece pleacă de la ideea demo
cratică, care porneşte de la teoria egalităţii naturale a indi
vizilor. Ei trag concluzia că toţi oamenii, fiind egali de la 
natură, trebuie să aibă în societate, alături de datorii egale, şi 
drepturi egale. Astfel, ei trec cu vederea neegal,itatea apti
tudinilor spirituale înnăscute, considerând doar egalitatea de 
ordin biologic. 

De-a lungul timpului, cei care au avut în vedere numai 
neegalitatea aptitudinilor spirituale înnăscute au creat învă
ţământul doar pentru elite, în special. 

Un învăţământ necesar societăţii (cel care există în ţările 
euroatlantice şi nu numai) este acela care instruieşte întreaga 
masă de indivizi, dar în mod diferenţiat (societatea nu are 
nevoie numai de valori, ci şi de cei care trebuie să ştie să 
folosească produsele valorilor), adică învăţământul unitar în 

diversitate. 
Repet ceea ce am menţionat la început: cauza majoră a 

deprofesionalizării României o constituie dezvoltarea la 
maximum a învăţământului unitar în uniformitate, de către 
factorii politici care au dat dovadă de o ideologie socialistă 
primitivă, dublată de lipsă de exigenţă, care s-a manifestat şi 
prin fapte de corupţie (mai ales după dezvoltarea învăţă
mântu lui particular în România). 

A doua cauzl\ majoră o constituie finanţarea pentru 
învăţi'\mf1.11t 1b.cutll de actuala clasă politică, care este de 2 + 5 
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ori mai mică decât în ţări de manmea României, cu un 
învăţământ normal sau faţă de cum era finanţat învăţământul 
la noi înainte de perioada comunistă. De exemplu, un 
profesor de liceu avea un salariu de 2 + 2,5 ori mai mare 
decât un primar de municipiu, iar, în prezent, un primar de 
municipiu are salariul de 2 + 3 ori mai mare decât un 
profesor de liceu. 

A treia cauză majoră este aceea că elevii nu sunt puşi în 
condiţii egale. În anii 1920-1937, toate guvernele României 
Mari au făcut eforturi deosebite ca fiecare sat să aibă şcoală 
şi biserică. Iluştrii noştri miniştri, începând cu cei din 
guvernul Adrian Năstase, în special, dar şi anterior acestui 
guvern, şi până în prezent, au redu� numărul de şcoli de la 
16.672 şcoli în 1996 la 5.740 în 2012 (adică 66% dintre 
unităţile de învăţământ au fost desfiinţate). Au dispărut 
învăţători şi au apărut şoferi, care, în timpul liber, îi servesc 
pe primari. Nu discutăm de consecinţele nefaste ale acestei 
măsuri asupra satelor româneşti. 

(B) Cât consideraţi că vor continua aceste tendinţe şi
până la ce nivel? 

Aceste tendinţe vor continua până când vom avea o 
clasă politică normală pentru o dezvoltare armonioasă a 
României. Un învăţământ corespunzător se reface într-un 
timp mai lung decât perioada de timp în care a fost 
deteriorat. Or, în România, învăţământul a avut o decădere 
liniară în perioada comunismului şi, aş îndrăzni să afirm, o 
scădere aproape exponenţială în perioada postcomunist!\ .. 

(C) Se observă această evoluţie generală şi în do
meniul I instituţia dvs.? 

În domeniul meu (Universitatea „Politehnica" din 
Bucureşti) se observă, cu precădore, acenslă doprofe
sionalizare atât a subiecţilor, cât şi a cadrelor didactice. S-a 
ajuns la „performanţa" de a avea cele mal mult.e discipline 

• cu două ore de curs, unele discipline fundamentale sunt pe
cale de dispariţie, practica este inexistentă etc.
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România nu a făcut reforma învăţământului tehnic din 
anii 1960-1980, când învăţământul tehnic - la rândul său - a 
devenit un învăţământ unitar în diversitate, fiind separaţi 
inginerii propriu-zişi ( de creaţie) de inginerii de exploatare 
( din lagărul socialist, această reformă a fost făcută de fosta 
U.R.S.S. şi de ţările de la Vişegrad). 

(D) Ce obiectiv realist şi dezirabil s-ar putea.fixa pentru 
România sau pentru domeniul I instituţia dvs. în perspectiva 
anului 20!25? 

Întrebarea este foarte bună. Lui Spiru Haret i-au trebuit 
aproximativ 1 O ani pentru a face reforma învăţământului 
românesc, rară a include învăţământul superior tehnic. De 
reforma învăţământul superior tehnic, ce depindea de 
Ministerul Lucrărilor Publice, s-a ocupat Gheorghe Duca, 
care, în aproximativ 1 O ani ( datorită lui şi urmaşilor săi), s-a 
reuşit să avem un învăţământ superior tehnic (prin Şcoala 
Naţională de Poduri şi Şosele) recunoscut în ţările avansate 
tehnologic. Această recunoaştere a fost pierdută în prima 
parte a perioadei comuniste şi nu am făcut niciun efort 
pentru a o recăpăta. 

Obiectivul ar fi întocmirea unei legi care să corespundă 
învăţământului unitar în diversitate, la care să ia parte toţi 
factorii politici şi cadre didactice foarte bine pregătite şi 
dispuse să contribuie la această lege. Discuţiile trebuie să fie 
publice şi aprobate prin consens. Învăţământul - în 
ansamblul său - nu trebuie peticit. Evident că legea trebuie 
să ţină seama de finanţarea existentă. De exemplu, nu putem 
avea un învăţământ superior tehnic în care se cheltuiesc 
1000 de euro pe ari pentru un student, iar alţii cheltuiesc 
5000 + 10000 euro pe an pentru un student ş.a.m.d. 

(E) Ce s-ar putea face pentru a atinge acest obiectiv?

Pentru a avea o lege bună trebuie să fie voinţă politică şi 
să existe o finanţare corespunzătoare. De asemenea, trebuie 
să ne inspirăm din învăţământul existent în ţările avansate 
tehnologic. Specificul naţional al învăţământului nostru 
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trebuie să ţină seama de necesităţile României, şi nu de ceea 
ce trebuie să înveţe studenţii. Alţii au experienţe de ani în 
diferite domenii şi nu este ruşinos să folosim această 
experienţă pentru a nu greşi. 

Dacă nu avem specialişti în anumite domenii, este 
necesar să-i trimitem la specializare în alte ţări etc. 

(F) Aveţi cunoştinţă de existenţa unui grup de lucru I

comisie I structura, care studiază această problemă, în mod 

particular, există un astfel de grup în instituţia dvs. ? Puteţi 

indica referinţe bibliografice la rezultate ale activităţii 

acestui grup? 

Există grupuri puţine organizate. Eu, personal, nu le 
consider serioase. Toate umblă cu cârpeli. Eu cred că ideea 

de reformă este cea emisă de marele ziarist francez M. Tatu: 
„Reforma este ca igiena, te speli nu11u1i pc faţă, îţi miroase 
spatele, te speli numai pe spate, îţi mirouse faţa; pentru a nu 
mirosi, trebuie să te speli pe tot corpul". 

Anexa 3: Principalele ranking-uri universitare 

1. The World University Ranking (THE)
(http://www.timeshighereducation.eo.uk/world-univer

sity-rankings) 

Ranking-ul are 13 indicatori grupaţi în 5 arii, conform 
Tabelului 1. THE oferă atât un ranking global, cât şi unul 
focalizat pe domenii (ex.: ştiinţe sociale). 
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Tabelul I. Indicatorii utilizaţi în ranking-ul THE (Tabelul 
este public şi a fost preluat de la http://www.timeshigher:_ 

education. co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-r 
ankinglmethodology ). 
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2. Academic Ranking ofWorld Universities (ATWU)

(http://www.shanghairanking.com/index.h tml) 

Tabelul 2 prezintă indicatorii utilizaţi în ranking-ul 
ARWU. ARWU oferă atât un ranking global, cât şi unul 
focalizat specific (subject/fiela). 

Criteria Indicator Code Weight 

Quality of Alumni of an institution winning 
Alumni 10% 

Education Nobel Prizes and Fields Medals 

Staff of an institution winning 
Award 20% 

Quality of 
Nobel Prizes and Fields Medals 

Faculty 
Highly cited researchers in 21 
broad subject categories 

HiCi 20% 

Papers published in Nature and 
N&S 20% 

Science* 

Research 
Output Papers indexed in Science Citation 

Index-expanded and Social PUB 20% 
Science Citation Index 

Per Capita Per capita academic performance 
PCP 10% 

Performance of an institution 

Total 100% 

* For institutions specialized in humanities and social sciences such as
London School ofEconomics, N&S is not considered, and the weight of
N&S is relocated to other indicators.

Tabelul 2. Criteriile şi indicatorii ranking-ului ARWU (Tabelul 
este public şi a fost preluat de la http://www.shang
hairanking. corn/ AR WU-Methodology-2p I 4. html). 
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3. University Ranking by Academic Performance
(URAP) (http://www.urapcenter.org/2014/) 

Tabelul 3 prezintă indicatorii utilizaţi în URAP. URAP 
oferă atât un ranking global, cât şi unul specific 

Indicator ObJeclive Coverage Source 

Article CulTellt Scientific ProductiVlly 2013 lnCites 

Citation esearchl�t 2011-2013 lnCrtes 

Total Document Sc1en c ProductiVlly 2011-2013 Web of Sctence 

Article Impact Total esearch au r. 2011-2013 lnCites 

Citation Impact Total Research Qualrty 2011-2013 lnCi!es 

lntemalional Collaboration I temalion Acceptance 2011-2013 lnCrtes 

Tabelul 3. Indicatorii utilizaţi în clasamentul URAP (J'abelul este 
public şi a fost preluat de la http://www.urap

center.org/2014/methodology.php? q= 3 ). 

4. QS University Rankings (QS) (http://www.top
universities.com/university-rankings) 

Tabelele 4 şi 5 prezintă criteriile utilizate de QS în 
ranking-urile globale. 
j40% IACADEMIC REPUTATION from global survey 
110% IEMPLOYER REPUTATION from global survey 
j20% IFACUL TY STUDENT Ratio 
120% iCITATIONS PER FACULTY from Scopus 
jS¾ iProportion ofINTERNATIONAL STUDENTS 
ls¾ IProportion ofINTERNATIONAL FACULTY 

Tabelul 4. Indicatorii utilizaţi în clasamentul global QS (J'abelul este 
public şi a fost preluat de la http://www.iu.qs.com/university

rankings/world-university-rankings/). 
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5. SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) 
(http://www.scimagoir.com/) 

Criteriile şi indicatorii pentru SIR sunt prezentate în 
continuare ( criteriile sunt publice şi au fost preluate de la 
http://www.scimagoir.com/methodology.php): 

,,R.esearch 

1. Output: Total number of documents published in
scholarly journals indexed in Scopus (Romo-Femândez, et 
al., 2011). This is a size-dependent indicator. 

2. International Collaboration: Institution's output
ratio produced in collaboration with foreign institutions. The 
values are computed by analyzing an institution 's output 
whose affiliations include more than one country address 
(Guerrero-Bote, Olmeda-G6mez and Maya- Aneg6n, 2013; 
Lancho-Barrantes, Guerrero-Bote and Moya-Aneg6n, 2013; 
Lancho-Barrantes, et al., 2013; Chinchilla-Rodriguez, et al., 
2012). This is a size-independent indicator. 

3. Normalized Impact: Normalized Impact of led
output is computed using the methodology established by 
the Karolinska Intitutet in Sweden where it is named "Item 
oriented field normalized citation score average". The 
normalization of the citation values is dane on an individual 
article levei. The values (in decimal numbers) show the 
relationship between an institution's average scientific 
impact and the world average set to a score of 1, - i.e. a NI 
score of 0.8 means the institution is cited 20% below world 
average and 1.3 means the institution is cited 3 0% above 
average (Rehn and Kronman, 2008; Gonzalez-Pereira, 
Guerrero-Bote and Moya-Aneg6n, 2011). This is a 
size-independent indicator. 

4. Righ Quality Publications: Ratio of publications
that an institution publishes in the mast influential scholarly 
journals of the world, those ranked in the first quartile (25%) 
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in their categories as ordered by SCJmago Journal Rank 
· (SJRII) indicator (Miguel, Chinchilla-Rodrfguez and Moya

Aneg6n, 2011). This is a size-independent indicator.
5. Specialization Index: The Specialization Index

indicates the extent of thematic concentration I dispers ion of
an institution's scientific output. Values range between O and
1, indicating generalist vs. specialized institutions
respectively. This indicator is computed according to the
Gini Index used in Economy (Moed, et. al., 2011; L6pez
Illescas, Moya-Aneg6n and Moed, 2011; Arencibia-Jorge et
al., 2012). In this indicator, when the value is Oit means that
the data are not sufficient to calculate. However, it should be
noted that although the resulting specialization values range
between O and 1, these values have been normalized on a
scale of O to 100, as the rest of indicators. This indicator is
size-independent.

6. Excellence Rate: Excellence rate indicates the
amount (in %) of an institution's scientific output that is
included ioto the set of the 1 O % of the most cited papers in
their respective scientific fields. It is a measure of high
quality output of research institutions (SCimago Lab, 2011;
Bornmann, Moya-Aneg6n and Leydesdorff, 2012; Guerrero
Bote and Moya-Aneg6n, 2012). This is a size-independent
indicator.

7. Scientific Leadership: Leadership indicates the
percentage of an institution's output as main contributor, that
is, the amount of papers in which the corresponding author
belongs to the institution (Moya-Aneg6n, 2012; Moya
Aneg6n et. al, 2013; Moya-Aneg6n, et al.,). This is a
size-independent indicator.

8. Excellence with Leadership: Excellence with
Leadership indicates the arnount of documents in the
Excellence rate in which the institution is the main
contributor (Moya-Aneg6n, et al., 2013). This îs a
size-independent indicator.
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9. Scientific talent pool: Total number of authors from
an institution in the total publication output of that institution 
during a particular period of tÎine. This indicator is 
size-dependent. 

Innovation 

1. Innovative Knowledge: Scientific publication output
from an institution cited in patents. Based on PATSTAT 
(http://www.epo.org). This indicator is size-dependent. 

2. Technological Impact: Percentage of the scientific
publication output cited in patents. 100% = output in areas cited 
în patents (Agricultural and Biologica/ Sciences; Biochemistry, 
Genetics and Molecular Biology; Chemical Engineering; 
Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; 
Energy; E11g1neering; Environmental Science; Health 
Professions; Immuno/ogy and Microbiology; Materials 
Science; Mathematics; Medicine; Multidisciplinary; Neuro
science; Nursing; Pharmaco/ogy, Toxico/ogy and Pharma
ceutics; Phy.vics and Astronomy; Social Sciences; Veterinary). 
Based on PATSTAT (http://www.epo.org). This indicator is 
size-independent 

Web 

1. Web size: Number of pages associated to the
institution URL according to Google (https://www.goo
gle.com). This indicator is size-dependent. 

2. Domain's inbound links: Number of incoming
links to an institution domain according to ahrefs (https://ah
refs.com). This indicator is size-dependent. .. " 

6. U.S.News - Best Global Universities
(http://www.usnews.com/education/best-global-univer

sities/articles/methodology) 

Tabelul 6 prezintă indicatorii utilizati în ranking-ul 
U.S.News - Best Global Universities. 
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4. Sinteza discuţiilor la a doua
Masă Rotundă anuală a RPSS

,,Direcţia în care se îndreaptă sistemul academic". 
Universitatea Bucureşti, 2015 

La 24 martie 2015, a avut loc, la Universitatea 
Bucureşti, a doua „masă rotundă" a Grupului de Analiză, 
Atitudine şi Acţiune în Politica Ştiinţei din România (G3A). 
Tema întâlnirii a fost direcţia în care se îndreaptă sistemul 
academic. 

România este cea mai săracă şi mai puţin dezvoltată ţară 
din Uniunea Europeană. În concordanţă cu această realitate, 
România se situează, la aproape toţi indicatorii intensivi de 
dezvoltare, la extrema defavorabilă a spectrului ţărilor UE. 
Această situaţie priveşte şi indicatorii sistemului de cer
cetare, dezvoltare şi inovare. 

Toate ţările din UE se străduiesc să-şi menţină şi să-şi 
îmbunătăţească situaţia sistemului ştiinţific. Starea siste
mului ştiinţific este predictivă pentru evoluţia pe termen 
lung a economiei. Din acest motiv, relaţiile relative între 
indicatorii sistemelor CDI naţionale din UE nu se schimbă 
aşa repede. Implicaţia acestei observaţii ar fi că ne-am 
aştepta ca, făcând eforturi obişnuite - aşa cum fac şi ceilalţi -
şi în condiţii generale obişnuite, sistemul CDI din România 
să rămână printre ultimele în cadrul UE, dar, totuşi, în 
parametri generali compatibili cu o ţară europeană. 

Istoric, uu cxistnt şi evoluţii mai fericite, de exemplu, 
Coreea de Sud, în cnclrul ţărilor din sud-estul Asiei. Deşi în 
anii '60 era una dintre cele 11111i puţin dezvoltate ţări, în 
aproximativ 40 de ani, Coreea de Sud a ajuns să deţină una 
dintre cele mai avansate economii şi sisteme ştiinţifice din 
regiune şi din lume, graţie inteligenţei, onestităţii, hărniciei 
şi ambiţiei cetăţenilor săi, dar şi situaţiei geopolitice 

83 

www.ziuaconstanta.ro



specifice - situaţie care prezintă unele paralele cu cea a 
României anului 2015. 

Din păcate, pentru ţările care prezintă o constelaţie 
extremă de indicatori, există şi riscul combinării efectelor 
acestora într-o rezultantă cu totul defavorabilă care, mai ales 
pe fondul unei crize regionale sau globale, să ducă la 
decuplarea ţării din ansamblul înconjurător. Exemple istorice 
ar fi Cambodgia anilor '60-'70 (comparativ cu Coreea de 
Sud, în cadrul ţărilor din Asia de sud-est) sau, recţnt, cel al 
Greciei, în cadrul ţărilor zonei euro. 

Înaintea crizei economice din 2008, Grecia era o ţară cu 
o situaţie extremă în zona euro - privind nivelul datoriei
publice, al corupţiei, al stării sistemului ştiinţific [1 ],
demografiei, al economiei în general - dar, totuşi, în limitele
parametrilor unei ţări din categoria respectivă.

Criza economică a generat dificultăţi mai mult sau mai 
puţin severe pentru multe ţări din zona euro, dificultăţi soldate 
cu măsuri de corecţie de anvergură variabilă, care, după câţiva 
ani, au dus însă la reabilitarea economiilor respective, care au 
rămas, în linii mari, în parametrii normali. Combinaţia 
particularităţilor extreme în cazul Greciei, însă, a dus aici la o 
criză politică prelungită şi la o situaţie economică şi socială 
deosebit de dificilă, care ar putea rezulta în ieşirea din zona 
euro şi o lungă perioadă de tulburări şi suferinţe, altfel spus, la 
o criză calitativ diferită. Printr-o experienţă aproape la fel de
gravă a trecut şi Ciprul.

Situaţia prezintă unele analogii cu situaţia României, în 
cadrul mai larg al ţărilor membre UE şi, în particular, cu 
situaţia sistemului ştiinţific. Grecia si Cipru sunt carac
terizate prin intensitatea redusă a cercetării, adică prin unele 
dintre cele mai mici procente din PIB alocate cercetării, în 
cadrul UE, la „concurenţă" cu România şi Bulgaria [2]. 

Diferenţa aparentă între aceste ţări, pe cJo o parte, şi 
România şi Bulgaria, pe de altă parte, este că România şi 
Bulgaria îşi propun, cel puţin, o creştere substanţială a 
investiţiilor în cercetare. În realitate, însă, a�eastl\ creştere nu 
pare a se materializa în România [3]. 
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Cercetarea mondială trece printr-o perioadă generală de 
criză, care este o criză de creştere suprapusă peste o 
transformare profundă a mecanismelor de comunicare 
ştiinţifică, ca urmare a generalizării reţelei Internet. Această 
criză se manifestă prin: (1) apariţia unor clase noi, nemai
văzute, de probleme de deontologie a cercetării, cum ar fi 
fraudarea rezultatelor de cercetare organizată sub forma unor 
întreprinderi transnaţionale; (2) schimbări fundamentale ale 
raportului între lumea cercetării şi lumea profană datorită 
accelerării, fără precedent, a comunicării între acestea, cu 
reactivarea unor dispute vechi, ce păreau de multă vreme 
clasate; (3) saturarea unor mecanisme fundamentale ale 
sistemului ştiinţific în unele ţări, cum ar fi cel bazat pe 
granturi/ studii doctorale şi post-doc din sistemul Vannevar 
Bush; ( 4) restrângeri ale unor bugete de cercetare sau limi
tări ale creşterii acestora; (5) transformarea sistemelor de 
cercetare în condiţiile facilitării, fără precedent, a mobilităţii 
persoanelor. 

Pe fondul acestei crize mondiale, sistemul CDI din 
România evoluează atipic, pe o traiectorie necunoscută şi 
prea puţin studiată. Sunt disponibile mult.prea puţine analize 
cantitative ale situaţiei din ţară pentru a putea face o 
predicţie plauzibilă. 

Totuşi, câteva semnale sunt de natură să inducă un 
sentiment de anxietate privind evoluţia pe termen mediu a 
sistemului academic românesc. Acestea includ: 

1. evoluţia negativă extremă, discordantă cu ansamblul
ţărilor UE (inclusiv cu cea a ţărilor foste socialisţe) a finan
ţării cercetării, România fiind singura ţară fostă socialistă în 
care finanţarea cercetării scade, revenind în 2014 ia nivelul 
din 2004, ca procent din PIB [3]; 

2. aparenta stare de perplexitate a administraţiei
centrale a cercetării, manifestată prin imposibilitatea adop
tării şi operaţionalizării instrumentelor Strategiei Naţionale a 
Cercetării 2014-2020, nici măcar la începutul anului 2015, 
deşi, în mod normal, aceasta trebuia să se producă din 2013, 
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precum şi discordanţa între prevederile strategiei CDI şi cele 
ale bugetului de stat; 

3. prăbuşirea demografică şi economică a sistemului
academic, mult mai accentuată decât contracţia demografică 
a societăţii româneşti în general [ 4 J; 

4. opinia generală negativă privitoare la evoluţia şi
credibilitatea sistemului academic [3]. 

Corecţia acestor tendinţe necesită, pe lângă creşterea 
substanţială a finanţărilor, o analiză amănunţită a condiţiilor 
şi disfuncţiilor instituţionale care le generează, urmate de 
corecţia acestora. 

Programul Mesei Rotunde este prezentat în continuare. 
Contribuţiile in extenso ale membrilor şi invitaţilor G3A vor 
fi publicate în numerele următoare ale revistei. 

Bibliografie 
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UE, şi ale unor ţări de referinţă din afara UE, pentru anul 
2020 (agenda Europa-2020) ; http://ec.europa.eu/
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învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce se 
impun, http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/-
0 8/CNFIS-Raport-pub lic2013-final. pdf 

86 

www.ziuaconstanta.ro



5. Titlul prezentărilor la
„Masa Rotundă"a

„Grupului de Analiză, Atitudine şi Acţiune 
în Politica Ştiinţei din România", 

din 24 martie 2015 

10:00 Deschiderea lucrărilor; Mircea Dumitru 

A. Strategia cercetătorului, cariera în cercetare

Al. 10:10 Este posibilă reabilitarea cadrului didactic uni
versitar? - Petre T. Frangopol 

A2. 10:20 În ce măsură promovarea universitară în România se
face pe baza activităţii de cercetare? - Irinei Popescu 

A3. 10:30 Cercetarea ştiinţifică la Universitatea George 's din
Grenada, Indiile de Vest, ca factor de promovare aca
demică - Petre Matusz 

A4. 10:40 Cadrul didactic universitar - Profesor vs. Cercetător -

Cristian Silvestru 
AS. 10:50 Sunt indicatorii scientometrici semnificativi pentru o 

evaluare corectă a cercetătorului? - Viorel Barbu 
A6. 11:00 Relevanţa criteriilor de abilitare în inginerie - Dorel

Banabic 
11:10-11:29 Întrebări şi discuţii 

B. Politici instituţionale, administraţia cercetării

Bl. 11:30 Patentarea între cercetarea fundamentală şi cercetarea 
aplicativă - Daniel David 

B2. 11:40 Care sunt aplicaţiile aşa-ziselor cercetări aplicative şi
cine le urmăreşte şi 7e evaluează? - Vasile Brmz.ănescu 

B3. 11:50 Revistele ISI editate în România - Tudorei Andrei
B4. 12:00 Care este rostul şi rolul cercetării ştiinţifice finanţate

public în societate?! Ce au cercetătorii de spus - Livius 
Marian Trache 

BS. 12:10 Folosirea banului public în cercetarea ştiinţifică 
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românească. Eliminarea factorilor perturbatori - Dorin
N.Poenaru

B6. 12:20 Existenţa unor comisii de acreditare şi de evaluare 
sunt suficiente pentru menţinerea unor universităţi 
performante? - Ion M. Popescu 

C. Direcţia genera/.ă de evoluţie a cercetării şi învăţământului
superi.or

Cl. 12:30 Discontinuitatea politicilor de cercetare în România -
Florin Vasiliu 

C2. 12:40 Învăţământul şi cercetarea din România între 
provocări şi autodistrugere - Voicu Lupei 

C2. 12:50 „România" în NSF Science and Engineering Jndicators
2014 -Alexandru Dan Corlan 

13:00-13:19 Întrebări şi discuţii 
13:20 Concluzii, închiderea lucrărilor; Petre T. Frangopol 

Fotografii ale Mesei Rotunde din 24.03.2015 organizate la 
Universitatea din Bucureşti, Sala Stoicescu. 

De la stânga la dreapta: Acad. Victor Voicu, Secretarul 

General al Academiei Române, Acad. Mircea Dumitru, Rectorul 

Universităţii din Bucureşti şi Petre T. Frangopol, Redactorul Şef al 

Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie. 
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De la stânga la dreapta: Ioan Dumitrache, Mihai E. Popa, 

Irinei Popescu, Livius Trache, Marius Andruh, 

Cristian Silvestru, Daniel David, Ioan Ursu. 

Vedere de ansamblu a Sălii Stoicescu. 
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6. O naţiune năzuieşte către

o societate a valorilor

Un adevăr binecunoscut de toată lumea civilizată este 
faptul că, astăzi, în secolul 21, o naţiune năzuieşte către o 
societate a valorilor, a meritocraţiei. Sistemul ei social şi de 
educaţie se impune a fi structurat în aşa fel, încât să fie 
capabil să selecteze pe cei ce au talent, energie şi mai ales 
caracter, care să constituie generaţia următoare de lideri 
pentru fiecare segment al societăţii. A oferi oportunităţi 
egale pentru fiecare din cetăţenii unei ţări şi aceştia să fie 
promovaţi numai pe criteriul valorii, al meritului, constituie 
un aspect al justiţiei sociale. O ţară care eşuează să 
încurajeze, să sprijine dezvoltarea talentului şi a capacităţii 
creatoare din fiecare individ, prin sistemul public al 
învăţământului, va fi în mare suferinţă, fiindcă, se ştie, 
calitatea unei naţiuni depinde, în cea mai mare măsură, de 
elitele sale şi de înţelepciunea colaborării între lideri şi 
cetătenii săi. 

'îmi propun să readuc succint, în memoria politicienilor 
de astăzi şi nu numai, situaţia de neinvidiat a învăţământului 
românesc, educaţia în ansamblu, dar şi a cercetării ştiinţifice 
care se situează în prezent pe ultimele locuri în clasamentele 
europene şi internaţionale. Textul ce urmează, pe care l-am 
scris pentru raportul TT-G3A pe anul 2015, a fost publicat în 
nr. 4 I 2015 al revistei RPSS. Nicio universitate românească 
nu este, ca structură complexă, între primele 500 ale lumii în 
ranking-urile majore (de ex., ARWU). Deşi politicile tuturor 
partidelor au proclamat importanţa educaţiei şi a cercetării, 
în fapt, nu au sprijinit-o. Lipsa unor reforme structurale şi 
dezinteresul total după 1989 al Guvernelor pentru cultivarea 
valorii resurselor umane autohtone, care să constituie baza 
societăţii româneşti de mâine, afectează decisiv viitorul 
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naţiunii şi aduce atingere siguranţei naţionale a României 
integrate în Uniunea Europeană. 

„Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care 
aceasta îşi pregăteşte tineretul", afirma încă din secolele 
XV-XVI marele umanist olandez Erasmus.

Oamenii se formează şi se educă cu greutate,
disponibilitatea unor resurse umane decente fiind sever 
condiţionată de factori cu acţiune pe termen lung, plecând de 
la mediul de familie din copilărie, mediul social în 
ansamblu, calitatea educaţiei preuniversitare şi universitare 
etc. Disponibilitatea unor resurse umane decente depinde de 
ingrediente fundamentale, precum capacitatea personală şi 
dorinţa de a activa într-un anumit domeniu. Acestea trebuie 
formate prin educaţie, iar îmbunătăţirea educaţiei, văzută la 
scară naţională trebuie să constituie o preocupare funda
mentală prin activităţi susţinute pe termen lung 

Să nu uităm că, oficial, mai puţin de cca 2% din elevii 
satelor româneşti, unde trăieşte peste 45% din populaţia 
României, ajung la Universitate. Această situaţie a învăţă
mântului românesc a ajuns la un stadiu de involuţie de ceea 
ce înseamnă, la început de secol XXI în lumea civilizată 
occidentală, educaţia şi cercetarea ştiinţifică. Să nu uităm că 
învăţământul universitar occidental este strâns legat de 
cercetarea ştiinţifică, altfel spus, universitatea de tip 
humboldtian. 

Dezinteresul total după 1989 al Guvernelor pentru cul
tivarea valorii resurselor umane autohtone, care să constituie 
temelia societăţii româneşti de mâine, atârnă mai greu decât 
economicul, politicul şi altele. 

În joc este viitorul României ca naţiune şi, cum afirma 
Spiru Haret, ,,aşa cum este astăzi şcoala, aşa va fi şi ţara 
mâine". Guvernele de până acum, clasa politică coruptă, au 
fost incapabile de alte activităţi în afară de umplerea 
buzunarelor proprii, au prostit deliberat poporul acestei ţări, 
pe care l-a dezinformat constant cu privire la mecanismele 
dezvoltării lumii contemporane. 
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„Cercetarea ştiinţifică a fost principalul mijloc care a 
dus pe om de la barbarie la civilizaţie, de la întuneric la 
lumină, întâmpinând la fiecare pns opoziţia hornrfită a 
forţelor ignoranţei, neînţelegerii şi invidiei." (Mamice B. 
Visscher, 1901-1983, membru al Academiei Naţionale de 

· Ştiinţe a SUA).
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere 

înseamnă, în primul rând, dezvoltarea cercetării funda
mentale din care derivă noile tehnologii şi produse, punctul 
de plecare al progresului şi prosperităţii societăţii. Acesta a 
fost parcursul istoric al civilizaţiei omeneşti, care s-a 
construit prin efortul, talentul şi geniul creator al unor elite 
care au descifrat legile naturii şi le-au pus în slujba omului.· 

Dacă o ţară îşi propune să nu dezvolte cercetarea 
fundamentală, deci ştiinţa, aceasta va înceta colaborarea, 
dialogul cu ţările în care aceasta se dezvoltă şi pierd ritmul 
progresului, intrând automat în ţări de categoria a doua sau a 
treia în ierarhia civilizaţiei şi progresului societăţii. 

O cercetare originală românească performantă impune 
rezolvarea a trei mari probleme care determină decisiv 
evoluţia acesteia: resursa financiară, resursa umană şi echi
pamentele performante. 

Ştiinţa ,este o altă faţetă a creaţiei umane, asemănătoare 
artei, dar la care omul dotat cu o inteligenţă poate accede, 
numai prin muncă susţinută şi o educaţii;: continuă, prin 
formarea unei gândiri logice ce îi va contura personalitatea 
încă din primii ani de şcoală. 

Educaţia în şcoli a tinerilor din Europa de Vest, SUA, 
Japonia este temeinic planificată şi controlată, pentru ca aceştia 
să devină buni specialişti în dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei, 
deoarece ei reprezintă prezentul şi viitorul societăţii. Astfel, 
este recunoscut rolul vital al ştiinţei, care a condus la 
construirea civilizaţiei de astăzi, la prosperitatea şi bogăţia 
naţiunilor care au promovat-o încă de la începuturile lor. 

Ştiinţele socio-umane nu conduc în mod direct la 
progresul economiei. Dar, se ştie, că rară o educaţie urna-

92 

www.ziuaconstanta.ro



nistă completă, nu se poate forma un adevărat inginer sau 
om de ştiinţă, creatori de vaiori materiale sau spirituale. În 
septembrie 2015, ministrul japonez al educaţiei Haki bur 
Shimomura a trimis celor 86 universităţi naţionale o 
scrisoare prin care le solicita acestora să ia măsuri pentru a 
elimina ştiinţele sociale şi umanioarele sau să le conver
tească pentru a servi domenii de care societatea are nevoie. 
Deşi probabil exagerată şi, ca urmare, fără răspunsuri în 
această direcţie de la universităţile japoneze importante, 
această atitudimi trebuie să fie un element de reflecţie pentru 
ştiinţele socio-umnne. 

Într-o lucrare celebră, Post-Capitalist Society, liderul 
managementului american Peter F. Drucker afirma rară 
echivoc în privinţa raportului dintre ştiinţă şi dezvoltare: 
„Astăzi, ştiinţa este mai importantă pentru bunăstarea unei 
naţiuni decâl capitalul sau forţa de muncă. Ea a încetat să 
mai fie doar una din dintre componentele dezvoltării, a 
devenit principala resursă a acesteia". De aici decurge logic 
necesitatea unei strategii în politica naţională a dezvoltării 
ştiinţei. Exemplul SUA şi al Japoniei este edificator fiindcă 
prin strategia dezvoltării durabile se înlocuieşte valoarea 
materială cu valoarea cunoaşterii. 

Existenţa unei reale strategii naţionale de dezvoltare 
impune de la început existenţa unei politici de dezvoltare a 
învăţământului românesc _pe termen scurt şi lung în acest 
secol, aşa cum au conceput-o - ca politică prioritară de stat -
Spiru Haret pentru România de la începutul secolului XX şi 
Constantin Angelescu pentru România Mare, între cele două 
războaie mondiale. Astfel, a fost consfinţită ieşirea noastră 
din feudalism la începutul secolului XX. Astăzi, educaţia 
trebuie îmbunătăţită atât în mediul rural, cât şi în cel urban, 
fiindcă sărăcia şi moravurile comportamentale lamentabile 
care se întâlnesc în societatea românească, pot fi comparate 
fără echivoc, cu moravurile societăţii feudale româneşti a 
secolului XIX. 
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Una dintre cele mai importante căi de ieşire din sărăcia 
şi situaţia economică în care este afundată România de as
tăzi, este investiţia ce trebuie făcută în inteligenţa tinerilor, 
în studentul sau cercetătorul tânăr care dovedeşte valoare şi 
performanţă. Ei reprezintă specialiştii de mâine, bogăţia na
turală a ţării. 

Guvernele României după 1989, până astăzi, au simulat 
sprijinul acordat cercetării ştiinţifice naţionale. Aceasta, în 
pofida unor documente internaţionale pe care le-a semnat, de 
exemplu, statutul UNESCO al cercetătorului ştiinţific, care 
recomandă statelor să sprijine o politică naţională în domeniul 
ştiinţei etc. Aceste recomandări, ca şi altele (Uniunea 
Europeană, Constituţia României, art 34, care prevede 
prioritatea pe care Statul o acordă cercetării etc.), au fost şi 
sunt sistematic încălcate, nu din necunoaştere, ci din principiu. 
Am fost şi suntem în faţa unei situaţii paradoxale: Guverne 
care, în loc să respecte legile, le ignoră cu bună ştiinţă. 

Trebuie acţionat pe toate :fronturile (Guvern, Parlament, 
mass-media) ca să se schimbe mentalitatea românească, şi 
anume că „cercetarea românească nu este o subvenţie 
păgubitoare ci una din investiţiile cele mai profitabile". 

În lipsa unei politici strategice ştiinţifice naţionale, a 
evaluării valorii şi, implicit, a performanţelor individuale ale 
cercetătorilor şi universitarilor, risipirea banului public a ră
mas o realitate. Se continuă finanţarea unor non valori, în 
timp ce valorile naţionale, elita intelectuală şi excelenţa unor 
institute sau grupe de cercetare atestate de criteriile scien
tometrice internaţionale, recunoscute şi de Uniunea 
Europeană, sunt aliniate cu mediocrităţile sprijinite generos 
financiar pe criterii neprofesionale. Consecinţa este firească, 
tinerii valoroşi au ajuns azi pericolul real pentru generaţiile 
maturizate înainte de 1989, aflate, astăzi, încă în funcţii de 
conducere şi mai ales de decizie. Exodul tinerilor nu este 
ceva întâmplător. Salarizarea este, cert, un aspect funda
mental, dar şi lipsa unor modele de Profesori, atât moral, cât 
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şi profesional îi determină pe tinerii conştienţi de valoarea 
lor intelectuală să emigreze pentru a deveni adevăraţi 
profesionişti. Nu se doreşte în România, ca în lumea 
civilizată, o bancă de date a valorilor, personalităţilor, pe 
domenii de activitate. ,,Dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaştere înseamnă dezvoltarea cercetării ştiinţifice, deci 
alocarea unor fonduri corespunzătoare". 

Datele publicate luni, 30 noiembrie 2015, de Eurostat, 
arată că în 2014 statele membre ale Uniunii Europene au 
cheltuit în comun 283 de miliarde de euro pentru cercetare şi 
dezvoltare. 

România a alocat în 2014 0,38% din PIB pentru 
cercetare şi dezvoltare, România situându-se pe ultimul loc 
în Uniunea Europeană. Ponderea cheltuielilor în acest 
domeniu în PIB este mult sub media UE care este de 2,3% 
din PIB. 

Comparativ cu alte mari economii ale lumii, UE se 
situează mult în urma Coreei de Sud, care în 2013 a alocat 
4, 15% din PIB pentru cercetare şi dezvoltare (R&D), 
Japonia-3,47% din PIB şi SUA-2,81 % din PIB în 2012. 

În interiorul statelor membre UE, ponderea cheltuielilor 
pentru cercetare şi dezvoltare în PIB este mai mare în statele 
nordice, Finlanda (3,17 %), Suedia (3,16 %) şi Danemarca 
(3,0 %), urmate de Austria (2,99 %) şi Germania (2,84 %). 

Cu ocazia aniversării a 50 de ani a Statului Israel, în 
presă 1111părllt o situnţie statistică: în Israel există cca. 150 de 
oameni de ştlinţl'i la I 00.000 ele locuitori, cifra cea mai mare 
din lumo. Cotnentariilu sunt de prisos. 

În România aproape jumătate din cheltuielile pentru 
cercetare şi dezvoltare au fost efectuate în interiorul secto
rului guvernamental. 

Se cuvine să amintim lupta pe care elita intelectuală 
românească a dus-o şi o duce neobosit în continuare pentru 
impunerea evaluării după metode scientometrice a activităţii 
şi, implicit, finanţării cercetării ştiinţifice româneşti, din 
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banul public, care are la bază concluzia analiştilor economici 
din întreaga lume ce a ajutat mediile politice să înţeleagă 
dimensiunea economică puternică a creşterii explozive a 
ştiinţei şi, mai recent, raţiunile care impun continuarea 
subvenţionării de la buget a cercetării ştiinţifice funda
mentale (basic science). 

În 1959, Nelson a publicat o lucrare care a devenit 
fundamentală în lumea economiştilor: The simple economics 

of basic science research. Journal of Politica! Economy, 67 

(1959), pg. 297-306, care analizează impactul unei ştiinţe 
naţionale asupra tehnologiei naţionale şi subliniază, printre 
altele, că „valorile se constituie şi se validează numai la 
nivel internaţional. 

Cea mai bună cale de a anticipa viitorul ştiinţei româ
neşti pentru viitorii ani este înţelegerea situaţiei prezente." 

Viitorul cercetării şi dezvoltării tehnologice din 
România şi succesul unei dezvoltări economice, vor depinde 
în mod hotărâtor de prezervarea şi „păstrarea elitei sale 
intelectuale Cel mai important capital al pieţei naţionale o 
reprezintă valoarea resurselor umane".

Ştie cineva de câte universităţi de stat de elită are nevoie 
România? Dar de câţi oameni de ştiinţă şi cercetători atestaţi 
prin normele de evaluare scientometrice internaţionale? Este 
benefică inflaţia de universităţi particulare? Este evaluarea 
lor la nivelul standardelor europen�? 

Se cuvine să menţionăm aici experienţa românească, 
strategia de dezvoltare bine formulată şi aplicată cu consec
venţă de patrioţi şi în acelaşi timp personalităţi de valoare ale 
ştiinţei naţionale şi universale (Horia Hulubei), în crearea 
(1956) şi dezvoltarea ulterioară a Institutului de Fizică 
Atomică (IFA- Ioan Ursu, Marin Ivaşcu, Nicolae V. Zamfir şi 
mulţi alţii), azi Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH), strategie care a condus 
la situarea acestui institut în 2015 în rândul elitei ştiinţifice 
mondiale prin păstorirea proiectului finanţat de Uniunea 
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Europeană a celui mai puternic laser din lume (ELI-NP, 
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics). Pe plan na
ţional, IFIN-HH s-a situat pe primul loc în topul institutelor şi 

universităţilor de cercetare din România, prin decernarea la 
Timişoara, în noiembrie 2015, a Premiului Scopus de 

excelenţă acordat de Elsevier (lider mondial în furnizarea de 
produse şi soluţii de informare pentru mediul ştiinţific) 

datorită celui mai mare număr de lucrări ştiinţifice publicate şi 
indexate de baza de date Scopus. Tot în acest context al 
excelenţei, alături de IFIN-HH, trebuie menţionate şi Institutul 
de Matematică „Simion Stoilow" din Bucureşti al Academiei 
Române şi Institutul de Biologie şi Patologie Celulară 
,,Nicolae Simionescu" din Bucureşti al Academiei Române. 

Producţia ştiinţifică - un indicator important al gradului de 
dezvoltare a unei ţări - este în prezent riguros monitorizată de 
diferite organizaţii internaţionale: Thomas Reuters (fostul ISI 
Institute of Scientific Information din SUA), Scopus 

(Elsevier, Elveţia) etc. 

Până astăzi nu a existat o politică strategică a ştiinţei în 

România, bine conturată prin acte normative, legale, de 
exemplu politica industrială, politica tehnologiei, politica 

industriei apărării, politica sănătăţii etc. Aceasta înseamnă 
definirea unor priorităţi naţionale în politicile ştiinţifice 
susmenţionate şi necesită o analiză a cercetării ştiinţifice 
existente (potenţial, direcţii, rezultate etc.) şi alocarea unor 

finanţări corespunzătoare. Dar mai ales evaluarea rezulta
telor originale. Calitatea cercetării va trebui apreciată după 

normele acceptate de Uniunea Europeană şi anume cele 

scientometrice, în primul rând. Priorităţile ştiinţifice naţio

nale pleacă de la personalităţi şi / sau grupuri de oameni de 
ştiinţă sau chiar institute existente care au rezultate evaluate, 
deschizătoare de drumuri noi. 

Patrimoniul ştiinţific, cunoştinţele ştiinţifice importante, 

constituie un tezaur naţional care trebuiesc păstrate şi 
folosite. 

97 

www.ziuaconstanta.ro



Aceste cunoştinţe ale unei / unor elite nu vor mai putea 
fi folosite decât dacă România va mai poseda cadre cu o 
cultură ştiinţifică la nivelul celei occidentale. Or, această 
cultură se dobândeşte şi se va păstra numai în cadrul 
existenţei unei cercetări ştiinţifice fundamentale competitive 
în Universităţile şi Institutele de profil româneşti. 

„Inteligenţa, creativitatea, cunoştinţele şi experienţa 
profesională nu se «cumpără». Acestea aparţin individului. 
Nimeni nu i le poate lua. Acestea, însumate cu cele ale 
co-naţionalilor săi, reprezintă tezaurul de cultură ştiinţifică şi 
tehnică al unei naţiuni." 

Cunoştinţele dobândite în ştiinţele fundamentale 
reprezintă un tezaur naţional, poate aspectul cel mai strategic 
şi important în lumea de astăzi. Exemplul Germaniei învinse 
şi distruse la sfârşitul primului şi celui de al Doilea Război 
Mondial din secolul trecut, care a renăscut din propria ei 
cenuşă datorită, în principal, elitei sale ştiinţifice şi tehnice 
care au reuşit să clădească o economie şi industrie prosperă, 
este edificator. Elitele Germaniei au fost păstrătoare ale 
know-how-ului, grupate în jurul unor centre de excelenţă din 
universităţi şi institute. Acest exemplu, demontează 
mentalitatea oficială românească incultă, înripointl\ atât 
înainte de 1989, cât şi cea neo-comunistă retrograJ/1 după 
1989, care a căutat să ateste că tolmologlile şl uzinele se 
cumpără din bani de împrumut, la care se adaugă hărnicia 

· românului, adică munca sa ieftină, componente care ar fi
suficiente pentru a dezvolta o economie nouă, prosperă. Nu
este nevoie de şcoală performantă, de cercetare, fiindcă
acestea cer bani mulţi. Este o credinţă falsă, anti-naţională.

În altă ordine de idei, putem constata că pe termen lung
se evidenţiază faptul că, până în prezent, în ţara noastră, s-au
obţinut în multe cazuri în cercetarea ştiinţifică rezultate
deosebite, dar acestea au fost, practic, fără excepţie, realizări
individuale. Unde sunt realizările de grup ordonat? Să nu
uităm că aselenizarea a fost rezultatul activităţii excelent
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coordonate a unor grupuri foarte mari de specialişti. 

Educaţia va trebui să aibă un cuvânt de spus şi în această 

privinţă, chiar dacă o activitate eficientă de grup ar avea 
şanse de realizare doar la nivel transnaţional (vezi 

Frangopol, 2002/2005/2008/2011/2014 şi 2004). 

Referinţe selective 

[l ] Frangopol, P.T. Mediocritate şi Excelenţă - o radiografie a

ştiinţei şi a învăţământului din România, Vol.l ,  Editura 
Albatros, Bucureşti, 2002, 338 pagini; Vol.2, Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005, 288 pagini; Vol.3, Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, 367 pagini; Vol.4, 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, 248 pagini; 
Vol.5, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, 303 
pagini 

[2] Frangopol, P. T. (2004). Elite ale Cercetătorilor din România,

Matematică-Fizică-Chimie. Casa Cărţii de Ştiinţă, 
Cluj-Napoca (142 pagini). 
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7. Regăsirea educaţiei
tradiţionale româneşti

Mai multe ai1icole din acest num1\r ni rcvistui abordează. 
sub diferite aspecte problemole aotuulo ale educaţiei şi 
cercetării din ţara noastră. Nimic nu indică în Jntenţia 

• oficialităţilor alinierea normelor şi programelor analitice (azi
denumită curricula şcolară) la standardele europene, altfel
spus, ce se studiază si mai ales „câte ore se studiază o
disciplină" în şcolile şi universităţile din ţara noastră, pentru
ca acestea să fie comparabile cu cele străine, iar diplomele
româneşti să fie echivalate şi în ţările euroatlantice. Câteva
exemple, din nenumăratele care se pot da, vor fi concludente
şi vor atesta cele afirmate mai sus.

Newsletterul edumanager.ro, care publică pe internet, 
zilnic, unele din comunicatele Ministerului Educaţiei, ne 
informează că „sâmbătă, 24 mai 2014, dl Ministru al 
Educaţiei Remus Pricopie a afirmat la Arad că profesorii 
universitari nu trebuie pensionaţi pentru limita de vârstă. 
Orice profesor universitar serios, pensionat, care poate să 
predea mai departe trebuie să aibă această posibilitate a 
declarat Ministrul Pricopie. Numărul de elevi care merg spre 
învăţământul superior este la jumătate faţă de cât este în 
acest momţnt la nivelul Uniunii Europene". Presa ne�a 
informat că o lege în acest sens este gata spre aprobare de 
către Parlamentul României. Se pot face nenumărate 
comentarii pe marginea acestei „ştiri", ale cărei consecinţe 
sunt nefaste pentru viitorul universităţii şi nivelul educaţiei 
universitare româneşti. Mă voi limita să recomand articolul 
din acest număr „Statutul profesorilor în universităţile româ
neşti. Ce este de fă(?ut?" de Daniel David şi să reamintesc că 
o mare parte din aceşti profesori universitari pensionaţi prin
Legea Educaţiei din 2011 au fost promovaţi profesori nu pe
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criterii profesionale, ci pe alte considerente pe care nu le mai 
amintesc. Sunt bine cunoscute [1]. De aici pleacă clasarea 
Universităţilor româneşti în coada clasamentelor profesio
niste internaţionale şi plafonarea performanţelor academice. 

Ne place sau nu, trebuie să acceptăm cel puţin trei 
adevăruri şocante ale TUTUROR reformelor învăţământului 
românesc îm:cputo în 1998: 

.l. Se pf'omoveazcl un invclţi'imânt egalitarist, nu elitist, 
în numele globalismului, europenismului, ultimelor teorii ale 
educ;:aţiei [2] sau ale diferitelor modele sau idei novatoare 
etc. România zilelor noastre care simte în continuare 
rezu I tutele purgatoriului comunist în loc să privească şi 
înapoi spre tradiţia şi experienţa pozitivă istorică, culturală a 
învăţământului ei, priveşte numai la noile experimente şi 
teorii educaţionale. Cui servesc aceste teorii nu fac obiectul 
articolului de faţă. Modul cum este concepută în prezent 
orice reformă, trebuie să o afirmăm, din nou, că are 
reminiscenţe ale reformei din 1948, de egalitate pentru toţi, 

dar ce este mai grav împotriva naturii biologice. De ce? 
Utopia egalitaristă promovată după 1948 până astăzi este 
prezentă în recomandările la toate nivelele societăţii pentru 
ca să fie date subiecte uşoare la bacalaureat, Ia examene, 
pentru a fi accesibile tuturor elevilor care trebuie să aibă o 
diplomă. Această utopie are la bază resentimentul, invidia 
pentru valorile superioare ale intelectului uman, care este un 
dar al naturii pentru oamenii care au o dotare peste medie. 
De aici a apărut motivarea politică a teoriilor partidelor de 
stânga că ceea ce natura nu a vrut să creeze poate fi impusă 
prin măsuri artificiale, deci prin legi care să stabilească ega
litatea între oameni. Natura a refuzat unicitatea, egalitatea, 
care ar fi condamnat-o la dispariţie, şi a ales diversitatea lu
mii, care i-a asigurat perpetuarea, dezvoltarea. ,,În licee, 
înainte de ultimul război mondial, într-o clasă ca a mea 
(1934), nţportul, între elită şi codaşi era de 1/1, între aceste 
extreme era grosul clasei care reprezenta nivelul mediu. Dar 
predarea se făcea la nivelul de vârf, deci la fruntea clasei ... 
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nu cum s-a procedat după 1948, la nivelul cozii clasei, al 
accesibilităţii generale... învăţământul pe vremea mea 
pierdea coada clasei, pe vremea lui Ceauşescu pierdea vârful 
clasei, învăţământul actual nu şi-a fixat de la început cu 
fermitate obiectivele pentru ca România să aibă şanse de 
viitor" ( cf. Mihai Şora, Membru de Onoare al Academiei 
Române, fost ministru al Învăţământului câteva luni după 
1989, în „Revista 22" nr. 11, 14-20 martie 2000, p. 16: 
„Şcoala trebuie să devină o pepinieră de elite"). Şansele 
noastre penţru viitor stau numai în modul cum clasa politică 
actuală, societatea civilă, intelectualitatea, vor pregăti bogă
ţia naturală a inteligenţei native, recunoscute, a tineretului 
român. 

2. Intrqducerea masivă a ştiinţelor umane şi sociale
după 1989. In acest fel s-a diminuat brutal predarea ştiinţelor 
exacte, matematica, fizica, chimia, biologia. Un observator 
atent şi corect va decela în programele curriculare (adică ale 
domeniilor) din perioada 1948-1990, o transformare atât în 
Estul, cât şi în Vestul Europei, o convergenţă a evoluţiei 
învăţământului. Aceasta s-a realizat prin modificarea conţi
nutului unor programe, deci şi a manualelor de istorie, geo
grafie ş.a. deplasând ponderea diverselor domenii în favoa
rea altora, suprimând sau diminuând drastic unele discipline, 
extinzând altele. Se observă astfel, datorită dezvoltării so
cietăţii industriale şi post industriale, o diminuare a impor
tanţei învăţământului întemeiat pe umanităţile, atât clasice 
(greaca, latina), cât şi cele sociale moderne (sociologia, 
ştiinţele politice ş.a.) superdezvoltate în Occident, iar în Est 
reduse doar la marxism-leninism şi la materialism dialectic. 
Înfiinţarea în România după 1989 a zeci de secţii şi facultăţi 
atât de stat, dar mai ales particulare în care s-au dezvoltat cu 
precădere discipline ca: sociologia, etnologia, psihologia, 
pedagogia, ştiinţele zise politice, a favorizat intrarea pe piaţa 
muncii a milioane de tineri şi de tinere slab calificaţi. Prin 
înfiinţarea acestor zeci de facultăţi şi universităţi rară cadre 
pedagogice de calitate, atestate conform normelor europene 
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de valoare, nu era de aşteptat ca în România să se producă 
politicieni mai buni, gazetari corecţi, şi cinstiţi cu temeinice 
cunoştinţe de limba română (şi de cultură generală!), profe
sionişti ai administraţiei locale imuni la morbul corupţiei, 
care să simtă în fibra lor umană importanţa civismului şi a 
respectării legilor pentru dezvoltarea ţării lor. Nu vom putea 
pune, deocamdată, de exemplu, sub semnul egalităţii un ab
solvent al Şcolii de jurnalistică a Universităţii din Bucureşti 
şi gazetarii de duzină ai zecilor de universităţi particulare 
care nu au putut depăşi pragul unei universităţi de prestigiu a 
României. Ce elev care doreşte să termine cât mai repede şi 
cu efort minim liceul, inclusiv bacalaureatul, va alege fizica 
sau chimia, opţional, în locul unei discipline care îi cere un 
efort mai mic, de exemplu, geografia? Unul din rezultatele 
educaţiei lacunare a şcolii româneşti, subliniate mai înainte, 
este reliefată de Radu Paraschivescu în volumul său Muşte 
pe parbrizul vie ţii, Humanitas 2014, una din cele mai 
vândute cărţi la recentul târg de carte Bookfest. Autorul a 
colecţionat „perle" citite prin gazete sau auzite în spaţiul 
politic. Acestea sunt „rostiri" aparţinând „elitelor" noastre 
politice, sportive, culturale, financiare etc care provoacă un 
amestec de Ilaritate şi disperare, aşa cum subliniază Andrei 
Pleşu î11 articolul sl\u, .Muştele noastre (Adevărul, 3 iunie, 
2014, pug.8), 

3. Reforma Universităţii - încăformală. Aceasta nu se
datoreşte numai alocaţiilor bugetare total insuficiente, ci şi 
conceptului reformei care pune sub semnul egalitarismului, 
deci al necesltllţllor, atât Universitatea din Bucureşti, din Iaşi 
(cea mai veche din ţară) sau Cluj-Napoca, cu un colegiu 
recent înfiinţat într-un târg din Moldova sau din altă parte. 
Sau explozia de investiţii cu prioritate în domeniul învă
ţământului economic dezvoltat mult peste necesităţile 
României. Precizez că există reglementări stricte ale 
UNESCO, privind condiţiile care se cer pentru înfiinţarea 
unei noi Universităţi care să aibă minimumul cerut de 
standardele europene. Evident că ele nu pot fi respectate la 
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noi, m primul rând datorită sărăciei fondurilor. Cu toate 
acestea, Parlamentul României a aprobat înfiinţarea lor, ca 
să avem mai mulţi studenţi şi mai multe centre universitare. 

În Statele Unite ale Americii (SUA) sunt câteva mii de 
universităţi şi colegii universitare, dar primele 5 O sunt 
considerate mari universităţi şi colectează practic majoritatea 
fondurilor publice şi particulare. În Franţa sunt zeci de 
universităţi. Numai la Paris sunt XIII (şi, chiar aşa, sunt 
denumite: Paris I, II etc). În aceste ţări, nu toate instituţiile 
de învăţământ superior sunt de un nivel foarte ridicat. Unele 
sunt mediocre, altele slabe. Dar în SUA există Harvard, 
Princeton, Stanford, Illinois ş.a., în Franţa : Şcoala Normală 
Superioară, Şcoala Naţională de Administraţie, Politehnica 
(nicio legătură cu numeroasele institute tehnice care for
mează ingineri); în Japonia, fostele Universităţi Imperiale. 
Acestea sunt instituţii unice, care formează elitele ţărilor 
menţionate şi, pentru a pătrunde într-un job de vârf în 
guvern, într-o societate particulară naţională sau transna
ţională sau pentru a deveni cadru didactic universitar, 
condiţia scrisă ( dar mai ales nescrisă, suntem în democraţie, 
nu?) cere să fi absolvent al unei şcoli de elită. De aici, 
concurenţa acerbă la concursurile admitere la aceste univer
sităţi de elită, unde, practic, la absolvire, ai jobul asigurat. 
Selecţia este deosebit de severă şi necesită în prealabil o 
pregătire în particular, care cere la francezi doi ani. La 
japonezi, această meditaţie pentru intrarea la universităţile 
lor de elită, este instituţionalizată şi începe oficial în şcoală 
cu 2-3 ani înainte de examenul de admitere propriu-zis. 
Luăm noi exemplu de la aceste ţări care îşi pregătesc din 
timp şi cu grijă elitele şi nu lasă pregătirea lor la voia 
întâmplării? Creăm noi programe pentru aceste universităţi? 
În liceu există programe după aceste universităţi? În liceu 
există programe profesionale de testare a aptitudinilor pentru 
îndrumarea elevilor pe profile adecvate personalităţii fie
căruia, care să permită un acces liber la admitere fiecărui 
elev? Absolvenţii de liceu fac faţă rigorilor unui examen 
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exigent de admitere? Realitatea arată că absolvenţii de liceu 
sunt în fiecare an mai slab pregătiţi. Şi asta nu trebuie să 
intereseze - chiar - pe nimeni? Trebuie doar să constatăm? Şi 
atunci? 

Nu este oare momentul să regăsim elementele fanda
mentale ale Reformei Educaţiei lui Spiru Haret de la începu
tul secolului XX, în care statul era obligat să înfiinţeze câte o 
şcoală în fiecare sat? Astăzi statul închide şcolile de la sate 

şi numai 1 % din copiii din mediul rural ajung să se înscrie la 
o universitate, situaţie care nu necesită comentarii supli
mentare. Rata de analfabeţi a depăşit 15 % şi asta nu deran
jează pe nimeni. Spiru Haret a luat măsuri severe ca
obligativitatea şcolii primare rurale să devină o realitate prin
aplicarea de amenzi părinţilor care opreau copiii acasă
pentru a-i ajuta la diferite munci în gospodărie.

În lumea universitară există o părere quasi-unanimă, 
bazată pe experienţa dobândită după 1989, că oricâte sugestii 
s-au dat pentru redresarea învăţământului şi cercetării
ştiinţifice româneşti, s-a demonstrat şi atestat până astăzi că
nu există dorinţa pragmatică pentru sprijinirea dyzvoltării şi
reformării învăţământului şi ştiinţei în România în viitorii ani.
Dacă o fabrică se poate realiza în câţiva ani, cu uri personal
mai mult sau mai puţin experimentat, un cadru universitar
adevărat în sensul modem european, al secolului 21, se
formează în 10-15 ani de muncă asiduă, sub îndrumarea unor
personalităţi şi competenţe creatoare, recunoscute internaţio
nal. În timp ce ţările înconjurătoare depun eforturi deosebite
pentru recuperarea rămânerii în urmă din punct de vedere
economic, tehnico-ştiinţific, medico-sanitar, educaţional faţă
de ţările Uniunii Europene, România întoarce spatele tinere
tului ei, deci dezvoltării şcolii şi, implicit - viitorului naţiunii.
„Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi
pregăteşte tineretul", afirma încă din secolul al XVII-lea
marele umanist olandez Erasmus. [3]
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8. Criza crizei din cercetarea
ştiinţifică românească

Lăudabilă iniţiativă a Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă a 
Academiei Române de a organiza a doua parte a dezbaterii 
cu tema Cercetarea fundamentală în vremuri de criză, în 
ziua de 3 decembrie 2014 ! Prima parte a acestei dezbateri a 
avut loc pe 21 martie 2014. 

Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie (RPSS) a 
organizat, pe data de 4 decembrie 2013, la Universitatea din 
Bucureşti; masa rotundă cu titlul Universităţile şi Cercetarea 
din România încotro? [l, 2]. O parte din lucrările prezentate 
la această masă rotundă au fost publicate în primele trei 
numere ale revistei din 2014. Acestea pot fi accesate online, 
la adresa http://rpss.inoe.ro. Masa rotundă a propus crearea 
unui Grup de analiză, atitudine şi acţiune în politica ştiinţei 
din România (G3A), sub forma unui Think Tank, pe lângă 
redacţia Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, cu rol 
de monitorizare, evaluare şi contribuitor activ pentru poli
ticile în domeniu. Acest grup îşi propune să facă analize şi să 
ia atitudine publică pe teme de politica ştiinţei şi educaţiei, 
eventual să sesizeze lumea academică întâi şi apoi societatea 
în general, despre derapajele care ar putea aduce prejudicii 
politicii ştiinţei în România. Acest Grup G3A va publica 
anual, începând cu luna decembrie 2014, un Raport sintetic 
asupra stării cercetării şi învăţământului superior din 
România, cu sugestii referitoare la potenţiale politici în 
domeniu (v. primul articol din acest cuprins al revistei). 

Interesant de remarcat că, în ianuarie 2013, a început 
lansarea, după o licitaţie, a proiectului Elaborarea strategiei 
naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi 

inovării pentru perioada 2014-2020. Cercetătorii români au 
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fost martorii unei decizii greu de înţeles, când responsabilii 
proiectului au uitat, iniţial, ca să nu spunem că au exclus cer
cetarea din proiect. Accentul principal se punea pe Inovare. 

Ulterior, datorită intervenţiei simultane a directorilor de 
mari Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare (INCD) şi a 
Academiei Române, o Comisie pentru Cercetarea Funda
mentală, lucrând în vara lui 2013, a reparat această „uitu

ceală" şi Cercetarea Fundamentală a redevenit una din 
priorităţi.· Un rol important în aceste eforturi a revenit 
coordonatorilor Comisiei, Profesorul Livius Trache, directo
rul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizică Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH) de la 
Măgurele-Bucureşti, şi acad. Ionel-Valentin Vlad, pe atunci 
vicepreşedinte al Academiei Române, azi preşedintele ei. 
Dr. Ing. Dumitru-Dorin Prunariu, primul cosmonaut român, 
Membru de Onoare al Academiei Române, a moderat 
scrierea unei solide'Viziuni de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
(CDI) 2020, în mai 2013. ,,Îmi pare rău că nu-i văd invitaţi
aici la această dezbatere!" De menţionat că parte din
„consorţiul" câştigător al licitaţiei proiectului: IFIN-HH, IF A
şi Academia Română, la fel ca membrii Comisiei pentru
Cercetarea Fundamentală, nu au fost nici măcar informaţi
despre înaintarea documentului final al proiectului, în
noiembrie 2013. După peste 1 O luni, un text substanţial revi
zuit în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu contri
buţii substanţiale de la INCD şi Academie, a fost recent
(luna octombrie 2014!) aprobat ca HG 929/21.10.2014 (şi
publicat în Monitorul Oficial, nr. 785 din 28 octombrie
2014), cu privire la Strategia Naţională de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 şi care ar trebui să 
guverneze activităţile în aceşti şapte ani.

Nu intru în detalii, care sunt tratate, aşa cum a� amintit, 
în articole deja publicate în Revista de Politica Ştiinţei şi
Se ientometrie. 
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Trebuie 1,1\ subliniez că, ln noi în ţară, după 1989, s-a 
demonstrat de c/:\tre factorii de decizie că, uneori, aceştia nu 
înţeleg adeovat ce csto ştiinţa, ce înseamnă cercetarea 
limdamental11 şi dezvoltarea învăţământului, deci a educaţiei. 
Acestea evldenţiază, generează şi cultivă inteligenţa şi 
creativitatea, care sunt cei mai importanţi vectori de dezvol
tare a resursei umane. Aceşti vectori nu se cumpără, se 
creează greu ·şi constituie tezaurul naţional strategic al unei 
naţiuni. 

În acest context al situaţiei interne din ţara noastră, 
merită amintit oamenilor politici de la noi şi nu numai lor 
comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al 
Israelului din 15 ianuarie 2014, cu prilejul admiterii 
Israelului ca membru plin al CERN - Geneva: ,,Israelul 
creează mai mult de 1 % din cunoaşterea ştiinţifică din lume, 
populaţia sa fiind 1 / 1 OOO din populaţia globului, ştiinţa şi 
tehnologia trebuie să fie. folosită pentru prosperitatea na
ţiunii, a creşterii economiei şi să salveze vieţi omeneşti." 

Guvernul SUA afirma că peste 50 % din progresul 
social şi economic al Statelor Unite de după războiul al 
doilea mondial din secolul trecut se datorează direct ştiinţei 
şi se întreabă serios dacă 3 % din PIB-ul acordat cercetării 
nu este prea puţin! 

Având în vedere introducerea de mai înainte, îmi iau 
libertatea să subliniez pentru această dezbatere câteva idei 
care ar putea fi detaliate: 

1. Nu există la noi în ţară numai o criză financiară,
CRONICĂ, pentru finanţarea cercetării, de 25 de ani, non
stop, Rorµânia fiind ultima / penultima ţară din UE ca % 
alocat din PIB cercetării, ci EXISTĂ ŞI o criză a conducerii, 
o criză de moralitate în conducerea cercetării şi educaţiei,
aşa cum există în întreaga societate.

2. Nimic nu se va schimba. Totul trebuie schimbat de
noi. Dacă nu ne implicăm şi numai discutăm, nu vom realiza 
nimic. De aceea, trebuie să fim atenţi ca instituţiile cheie din 
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mediul academic să fie populate de oameni care reprezintă 
profilul standardelor pe care dorim să le atingem. 

3. NOI, la RPSS, de aceea am făcut Think Tank-ul de
care am amintit, pentru a cere răspunsuri punctuale la 
problemele ridicate de noi, public. 

4. Oglindind, de altfel, întreaga societate, cercetarea
românească a mers înainte, ÎN POFIDA CONDUCERII, NU 
DATORITĂ CONDUCERII ei. 
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9. Universităţile şi Cercetarea din România,
încotro? 

Workshopul Pentru Excelenţă în Ştiinţa Românească 
[1], organizat la Bucureşti, în 26 martie 2008, de Institutul 
Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" în 
colaborare cu Academia Română, Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi Centrul 
European UNESCO pentru Învăţământul Superior, a solicitat 
forurilor decizionale politice din România o reformare 
internă a instituţiilor de învăţământ şi de cercetare. A fost 
pus în discuţie şi a fost adoptat prin consens un Manifest al 
Valorii Cercetării Fundamentale pentru Excelenţa Educaţiei 
şi Ştiinţei din România (N. V. Zamfir şi P. T. Frangopol). 
Volumul apărut în acelaşi an cu titlul workshopului a reunit 
26 de lucrări semnate de peste 40 de personalităţi, experţi în 
educaţie şi cercetare, care solicitau reformarea internă a 
instituţiilor de învăţământ şi de cercetare din ţara noastră. 
S-a afirmat explicit că „România se situează pe ultimele
locuri în clasamentele europene şi internaţionale în aceste
domenii. Cercetarea aplicată românească, practic, este
invizibilă, iar inovarea este ca şi inexistentă. Se impune să
luăm măsuri imediate pentru eliminarea acestei stări".

Workshop-ul din 2008 s-a constituit şi ca o „dorinţă a 
mediului academic şi universitar de a se restructura din 
temelii sistemul de educaţie şi de cercetare". Motivul: 
,,calitatea cercetătorilor români începe să devină o problemă, 
mai ales că, până în 2014, aproximativ 40% dintre cadrele 
didactice active se vor pensiona, tinerii cercetători valororoşi 
pleacă peste hotare, iar cei formaţi deja în străinătate nu sunt 
atraşi să revină acasă". Se solicita, de asemenea, crearea 
unui nucleu de universităţi de elită ale României „aşa cum se 
dezvoltă în Germania, China, Franţa etc., care să fie capabile 
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să polarizeze talentele şi competenţele profesionale ale ţării, 
dar şi cele ale românilor din diaspora". 

La sfârşitul anului 2013, situaţia din universităţi şi 
cercetare nu numai că nu s-a ameliorat faţă de anul 2008, ci, 
o afirmăm cu îngrijorare, s-a deteriorat în anumite privinţe şi
ne păstrăm locul codaş în clasamentele europene şi
internaţionale.

Încercăm astăzi, 4 decembrie 2013, prin această masă 
rotundă, care îşi propune să discute tema Universităţile şi 
Cercetarea din România, încotro?, să identificăm cu ajutorul 
participanţilor la această dezbatere, care au răspuns invitaţiei 
noastre, situaţiile noi, care reprezintă o frână în dezvoltarea 
universităţilor şi institutelor de cercetare la nivelul celor din 
Vest, pentru a accede la un loc onorabil, pe care acestea îl 
merită, în ierarhiile internaţionale. 

Reamintim că în topul Shanghai nu este clasată nici o 
universitate din ţara noastră, iar în alte topuri internaţionale 
semnificative din 2013 ale clasamentelor academice, 
universităţile mari româneşti (Universitatea „Babeş-Bolyai" 
din Cluj-Napoca, Universitatea Bucureşti, Universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iaşi) au scăzut 100 de locuri ( de la 600 + la 
700 + ): http://www.napocanews.ro/2013/09/universitatile
romanesti-au-coborat-sub-locul-700-in-topul-qs-
world-university-ubb-a-urcat-100-pozitii.html 

Un recent sondaj al opiniei publice (din 18 noiembrie 
2013) al Comisiei Europene arată că cetăţenii Uniunii 
Europene privesc în mod favorabil dezbaterile despre ştiinţă 
şi tehnologie, dar sunt complet neinformaţi dospre progresul 
diferitelor domenii ale ştii111:ei (http://www.lhe-soientist.-

. /?articles.view/articleNo/3 83 26/title/Publ ic-View-of-Science-i 
n-EU/).

Studii scientometrice româneşti recente, încă nepu
blicate, privind compararea activităţii ştiinţifice ale unor 
universităţi top ale României vizavi de universităţi din 
Anglia, SUA, Germania, aflate în topul 500 al clasamentului 
Shanghai, exprimate în termenii randamentului (outputul) 
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acestora, adică al calităţii• şi cantităţii cercetărilor efectuate, 
este neliniştitor: rezultatele sunt foarte slabe. Concret, 
numărul articolelor publicate, dar şi al citărilor obţinute de 
universităţile româneşti analizate, se situează în zona 
10-15 % ca rezultate obţinute faţă de Universităţile din Vest.
Iar diferenţa fondurilor primite de acestea, vizavi de cele din
Vest, cu care au fost comparate, este uriaşă. Sunt domenii ca
matematica, fizica, chimia, istoria, psihologia, ştiinţa mate
rialelor în care personalităţi ştiinţifice din aceste universităţi
ocupă poziţii top în ierarhia cercetătorilor din România,
luând în considerare atât numărul articolelor pe care acestea
le-au publicat în reviste de prestigiu, cât şi al citărilor obţi
nute. Trel;mie menţionat în acest context că, la sfârşitul lunii
noiembrie 2013, Facultatea de Matematică şi Informatică din
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, a fost
inclusă în Top Shanghai devenind prima instituţie româneas
că de învăţământ superior care ajunge în Topul Shanghai, un
clasament apreciat internaţional, care arată locurile din lume

unde se face performanţă în educaţie şi cercetare.
Ar fi frumos să fie făcute public numele profesorilor şi 

cercetătorilor universităţii clujene care au contribuit la 
realizarea acestei performanţe. 

Este momentul să subliniem, în contextul celor afirmate 
mai sus, că, la ora actuală, avem prea puţine valori ştiinţifice 
umane şi instituţionale, promovate de propriile bresle spre 
recunoaşterea şi respectul societăţii româneşti. 

Insulele de performanţă academică din câteva Universi

tăţi şi Institute de Cercetare ale Academiei Române sau ale 
Ministerului Educ�ţiei Naţionale, ce .au adus şi aduc 
vizibilitate şi renume ştiinţei româneşti, demonstrează că se 
poate face cercetare fundamentală la nivelul de vârf al 
cunoaşterii la acest început de secol 21 şi în România. Se 
poate afirma de asemenea, că, în pofida unor încercări 
timide, cercetarea aplicativă şi cercetarea de inovare 
românească practic au rămas invizibile internaţional. 
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Cercetarea aplicată şi inovarea nu pot să se lipsească de 
cercetarea fundamentală, de valoarea şi importanţa acesteia, 
fără de care nu poate exista o educaţie universitară completă, 
indispensabilă unui ciclu de formare al unui doctor în ştiinţe 
competent, deci a viitoarelor generaţii de specialişti. 

Cercetarea fundamentală nu este ghidată de slognnul din 
ministerele noastre „la ce foloseşte, unde se apllcă". Ea este 
generată de interesul unui om de ştiinţă pentru o anumită 
temă sau problemă. Aceasta conduce în majoritatea cazurilor 
la rezultate care nu pot fi prezise la aplicaţii noaştepta1e în 
domenii care nu au nici o lcglHurl\ cu donHmlul cure fo-a 
generat. 

Sunt exemple clasice. Faraday, cel care ll descoperit 
· inducţia electromagnetică, întrebat de ministrul finanţelor

englez la ce foloseşte descoperirea sa, acesta i-a răspuns că
în curând va obţine fonduri frumoase din impozitele ce le va
percepe din electricitate. Margaret Thatcher, celebrul prim
ministru al Angliei, obişnuia să afirme că invenţia lui
Faraday valorează mai mult decât toată Bursa londoneză.

Subliniez din nou ce am mai citat şi cu alte prilejuri, că 
savanţii nu cresc în copaci (Friedman), iar descoperirile nu 
se comandă (Lavoisier). 

Sursa principală a prestigiului în lumea contemporană 
este cercetarea fundamentală (basic science). Toate ţările 
urmăresc să îşi creeze un prestigiu academic şi investesc 
sume uriaşe de bani în acest scop. Altfel cum am putea 
explica seriozitatea cu care se monitorizează cercetarea 
ştiinţifică în lume? Faimosul Institut de Informare Ştiinţifică 
(ISI, azi Thomson Reuters) din Philadelphia, SUA, numără 
ce publică fiecare ţară, fiecare instituţie şi are evidenţe pe 
persoane, şi nu numai ce publică, ci cât sunt de citate 
lucrările publicate de cercetători din lumea întreagă. 

După 1989, în ţara noastră, Guvernele care s-au 
succedat au proclamat numai importanţa educaţiei şi 
cercetării, dar nu au sprijinit-o, în fapt. Alocările bugetate 
anuale, sub 0,5 % din PIB, atestă această tristă constatare. 
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Românin are o galerie de nume ilustre care şi-au înscris 
rezultatele Îll Pantheonul ştiinţei universale, începând cu 
Spiru Haret, Gheorghe Marinescu, Victor Babeş, Nicolae 
Paulescu, Simion Stoilow, C. D. Neniţescu, George Palade şi 
mulţi alţii. Este o datorie de onoare a generaţiei actuale de a 
continua această aventură a cercetătorilor români, începută 
la sfârşitul secolului 19, pentru a contribui la progresul 
cunoştinţelor umane. Nu avem voie să ne constituim într-o 
generaţie pierdută în faţa dezvoltării fără precedent a ştiinţei 
mondiale. 

Înainte de a fi o problemă economică sau practică, 
viitorul educaţiei şi cercetării ştiinţifice reprezintă, în primul 
rând, o problemă urgentă de rezolvat care va contura - inter
naţional - imaginea despre ţara noastră şi ştiinţa românească. 

CINE se va ocupa de rezolvarea acestei probleme? 
Ministerul de resort sau Universităţile? 

Universităţile româneşti au rolul, dar şi sarcina de a 
păstra tradiţia excelenţei şcolii şi cercetării româneşti. Tradi

ţia reprezintă mecanismul conservării cunoştinţelor şi al 
mersului înainte, afirma Hendrik Antoon Lorentz, laureatul 
premiului Nobel din 1902. Păstrează această tradiţie Uni
versităţile româneşti? Să facem o scurtă incursiune în trecut. 

România modernă a fost rezultatul acţiunii elitei politice 
româneşti, o elită formată în proporţie de peste 80% în 
Occident, care a dovedit de-a lungul unui secol, începând cu 
Revoluţia de la 1848, dorinţa şi capacitatea de a prelua şi 
aplica în spaţiul locuit de români modelul societăţii şi 
civilizaţiei occidentale ( cf. Gh. Iacob, Rolul elitei politice în 
modernizarea României, în „Xenopoliana",VI, 1-2/1998). 
Pentru atingerea acestui obiectiv, liderii politici şi-au propus 
crearea unui cadru instituţional asemănător cu cel din ţările 
civilizate. 

Universitatea din Iaşi, dar şi cea din Bucureşti, au 
reprezentat, din această perspectivă, o prioritate strategică 
pentru viitorul statului modern român care lua fiinţă. În 
octombrie 1860, laşii deveneau „capitala" învăţământului 
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superior, prin înfiinţarea de către Domnitorul Unirii a trei 
instituţii: Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune; 
Universitatea; Şcoala de Arte Frumoase şi Pinacoteca. De-a 
lungul anilor, din rândul profes0rilor Universităţii din laşi au 
fost aleşi 131 membri ai Academiei Române, o imagine 
simbolică a unui capital profesional remarcabil. 

Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi a fost de la început o 
universitate de tip humboldtian şi timp de circa 60 de ani 
până în jurul anilor 1920, conform documentelor, nu a numit 
profesori decât pe cei cu studii finalizate în universităţi din 
Vestul Europei. 

Contribuţia României la ansamblul publicaţiilor ştiinţifice 
Reuter-Thomson (fosta ISI), care sunt luate în considerare de 
toate forurile politice şi economice internaţionale, ca un reper 
al competenţei profesionale şi nivelului ştiinţei şi tehnologiei 
dintr-o ţară, ne situează pe un loc deloc onorabil. Vizibilitatea 
României, atât cât este ea, în clasamentele internaţionale 
privind ansamblul numărului de articole apărute în 
mainstream journals, este datorată în principal publicaţiilor 
din domeniile fizicii, chimiei, matematicii, biologiei. De 
exemplu, fizica rom,ânească a produs în ultimul deceniu peste 
o treime din publicaţiile indexate de ISI în Web of Science,
pentru România. Procentul de citări, obţinut de aceste lucrări,
este de 60 % din totalul citărilor obţinute de publicaţiile cu
autori români în toate domeniile, iar procentul de citări rară
autocitări este de peste 50 %.

Calitatea cercetătorilor români, în afara insulelor de 
performanţă, începe să devină o problemă de importanţă 
naţională. Se impune restructurarea din temelii a sistemului 
de educaţie şi cercetare. Trebuie să avem curajul_ de a 

recunoaşte bolile sistemului nostru administrativ-financiar şi 
de a le trata corespunzător. 

Problemele de organizare, de evaluare şi de alocare a 
resurselor către nişele cercetării care sunt la nivelul 
cunoştinţelor internaţionale ale domeniului, reprezintă caren
ţele majore ale unui sistem de cercetare românesc învechit. 
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Creşterea bugetului este indisociabil legată de reforma 
sistemului de educaţie şi de cercetare. Creşterea bugetului, 
fără a efectua o reformă, devine inutilă. 

Se impune ca România să îşi definească orientările 
strategice pe termen lung, prin acordarea în paralel a mijloa
celor financiare necesare. Marile descoperiri care au condus 
la progresul civilizaţiei societăţii omeneşti nu au fost 
prevăzute. 

Personalităţile ştiinţifice autohtone, incontestabile, 
trebuie să fie invitate alături de specialişti străini cu o 
valoare recunoscută, să evalueze corect calitatea lucrărilor 
finanţate din banul public. Aceste lucrări trebuie să fie la 
nivelul cunoaşterii internaţionale. 

Teza de doctorat trebuie să devină o mărturie a 
creativităţii, a rigorii, a capacităţii de a elabora şi conduce un 
proiect de cercetare într-un mediu competitiv şi exigent. 

Reforma educaţiei şi cercetării din România trebuie să 
impună proijreslv cn Universitatea şi Laboratoarele Naţio
nale de Cet·cetaru (după exemplul SUA) să constituie 
nm:lccle de iransfer ulo cunoştinţelor, sistemele de cercetare 
cele mai performante din lume (SUA, Germania, Franţa) 
fiind constru lte în jurui lor. 

Una din condiţiile fundamentale ce se impun pentm o 
reformă aduvărall\ este eliminarea tracasamentului şi 
birocraţiei administrative, prin impunerea unei noi culturi 
financiare aşa cum ea există, de exemplu în SUA: rezultatul 
unui proiect de cercetare să fie lucrarea publicată sau brevetul 
de invenţie, şi nu un raport pe care nu îl citeşte nimeni. 

Cultura excelenţei, cultura evaluării rezultatelor obţinute 
trebuie să fie inoculate de acum generaţiei tinere care se află 
pe băncile şcolii. 

Cercetarea trebuie să servească societatea, să permită 
acesteia să se adapteze descoperirilor şi rezultatelor ce se vor 
obţine. Bogăţia unei ţări. se bazează astăzi pe valorizarea 
cercetării şi a transferurilor tehnologice generate de aceasta, 
deci pe o resursă umană supercalificată care trebuie organi-
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zată, în principal, în jurul Universităţilor. Apare important 
definirea rolului diferitelor entităţi din cercetare, de exem
plu, care este rolul institutelor de cercetare. 

Din nou, astăzi, se impune necesitatea creării unui 
nucleu de Universităţi de elită ale României, care să fie 
capabile să polarizeze talentele şi competenţele profesionale 
ale ţării, dar şi cele ale românilor din diaspora. 

Structurile Uniunii Europene au făcut un important pas 
înainte pentru a lărgi finanţarea dezvoltării unei societăţi a 
cunoaşterii prin înfiinţarea Consiliului European al 
Cercetării (European Research Council - ERC). Spiritul 
„termenilor de referinţă" este exprimat în formulări ca 

„support the best science", ,,stimulate investigator-initiated 
frontier research", ,focus on excellence", ,,encourage 
initiatives", ,,independence of early-stage investigators", ,,no 
predetermined priorities" .... 

România trebuie să creadă în viitorul ei alături de cel al 
Europei, să îşi salveze cercetarea ştiinţifică naţională, să îşi 
educe resursa umană la nivelul cunoştinţelor şi necesităţilor 
secolului 21 şi să dea frâu liber energiei tinerilor săi talentaţi, 
cărora să li se creeze mijloace să lucreze şi să se' exprime 
liber într-o societate concurenţială. Altfel spus, să se defini
tiveze criterii clare, explicite, pentru dinamizarea competiţiei 
pentru calitate în domeniul dezvoltării profesionale aca
demice. 

Recent au fost „relaxate" criteriile de promovare ale 
universitarilor. Dacă dorim să avem elite cu vizibilitate 
internaţională, această nouă schimbare a criteriilor adânceşte 
decalajul şi va fi foarte greu de impus calitatea academică 
europeană în România, când cea mai mart parte a 
universitarilor nu ating - şi, mai ales, nici nu sunt solicitaţi 
să atingă - pragul de calitate al normelor de valoare vestice. 
De ce reglementările oficiale pu.n ştacheta cât mai jos? 
Relaxarea criteriilor pentru acordarea titlului de profesor 
indică o tendinţă clară de a nu face diferenţieri la vârf, con
duce la plafonare şi la imposibilitatea decantării valorilor. 
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Ministerul, Universităţile, Institutele de cercetare au nevoie 
să îşi stabilească nişte ţinte (obiective de atins, de exemplu, 
profesori şi cercetători performanţi care să formeze o elită 
academică). Aceste măsuri să rămână stabile în timp, pe 
termen lung şi să fie urmărite consecvent. Evaluarea 
Universităţilor ar trebui să aibă o ritmicitate susţinută, altfel, 
preocuparea pentru cercetarea serioasă lasă loc altor 
priorităţi. 

Nu în ultimul rând, reevaluarea curriculei şcolare 
(preuniversitare) este un imperativ care are scopul definit de 
a îmbunătăţi actul de predare al matematicii, fizicii, chimiei 
pe tot parcursul educaţional al oricărui elev. Stoparea 
degradării calităţii actului educaţional, ce vizează în princi
pal ştiinţele exacte şi ale naturii, este o cerinţă fundamentală 
a îmbunătăţirii calităţii educaţiei în general, a Universităţii 
româneşti în particular. Calitatea elevilor care aspiră să 
urmeze cursurile unei Universităţi este slabă. O atestă şi 
testele internaţionale PISA, TIMSS (învăţare la matematică 
şi ştiinţe), PIRLS (lectura în limba maternă), unde România 
se află pe ultimele locuri ale clasamentelor internaţionale. 

Sunt slabe speranţe, aşadar, ca elevii noştri să parcurgă 
cele trei alfabetizări, definite de Testele PISA drept „esen
ţiale pentru viaţa adultă": alfabetizarea matematică, prin care 
matematica ajunge să „răspundă nevoilor vieţii individului, 
în calitatea sa de cetăţean constructiv, implicat şi reflexiv"; 
alfabetizarea ştiinţifică sau „capacitatea de a utiliza cunoş
tinţele ştiinţifice ... cu scopul. de a înţelege şi de a sprijini 
luarea deciziilor ce afectează natura"; şi alfabetizarea 
privitoare la citire / lectură, adică „înţelegerea ... şi reflecţia 
asupra textelor scrise ... pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi 
potenţialul şi pentru a participa la viaţa socială". 

Încercând să răspund la acest ÎNCOTRO Universitatea 
şi Cercetarea românească, sunt obligat să constat, nu numai 
eu, în concluzie, o situaţie de fapt: există o criză profundă a 
sistemului oducaţ.ional românesc începând de la clasa 
pregi'Wtoare până la prowamul de doctorat. [2] 
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10. Legea educaţiei naţionale

Schimbările aduse Legii Educaţiei Naţionale prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 49 I 2014 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul eduyaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru 
modificarea unor acte normative au născut în ţară discuţii 
aprinse, pro şi contra. 

Nu intrăm acum în analiza acestor schimbări, ne 
propunem să fie disecate şi analizate în cadrul Raportului din 
decembrie al Grupului de analiză, atitudine şi acţiune în 
politica ştiinţei din România (G3A), grup creat ca un Think 
Tank, pe lângă redacţia Revistei de Politica Ştiinţei şi 
Scientometrie, cu rol de monitorizare, evaluare şi contributor 
activ pentru politicile în domeniu. 

Dorim, însă, să menţionăm în acest context principiile 
de bază care ar trebui să fundamenteze orice modificare 
legislativă în domeniile educaţiei şi cercetării din ţară. 

(1) Mediile de educaţie şi de cercetare au nevoie de
predictibilitate a regulilor după care lucrează. Lipsa predic
tibilităţii este asociată cu performanţe scăzute în aceste 
domenii. 

(2) Legile organice nu trebuie să fie schimbate prin
proceduri de urgenţă, ci după îndeţungate şi oneste 
consultări ale celor implicaţi şi interesaţi direct. Ele trebuie, 
de asemenea, să evite centralismul, micro-managementul şi 
emiterea de reguli ad-hoc. 

(3) Orice schimbare în educaţie trebuie să ne ancoreze în
aria europeană a educaţiei. Aşadar, orice mecanism care ne 
îndepărtează de la această arie este unul greşit, deoarece ne 
izolează, în loc să ne integreze, de zona lumii moderne. 
România, ca membră a Uniunii Europene, nu poate veni cu 
mecanisme proprii, mai ales, dacă acestea nu contribuie la 
integrarea, ci la izolarea noastră de această zonă interna-
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ţională. Aşadar, orice schimbare care vizează implementarea 
unor mecanisme internaţionale sau originale româneşti trebuie 
analizată prin prisma acestui principiu. Mecanismele 
internaţionale nu sunt automat bune. Uneori, ele trebuie 
adaptate contextului românesc; dar această adaptare trebuie să 
le menţină, nu să le anuleze forţa integratoare! Mecanismele 
originale româneşti sunt de apreciat; dar ele trebuie evaluate 
critic (nu sunt bune doar pentru că sunt „ale noastre ... "), în 
funcţie nu doar de efectul local, pe termen scurt, ci de efectul 
competitiv internaţional pe care îl generează educaţiei româ
neşti, pe termen scurt, mediu şi lung. 

( 4) Cercetarea trebuie conceptualizată ca necesitate şi
obligaţie a naţiunii: pe termen scurt ca „generatoare de 
cunoştinţe" (cu cheltuielile financiare de rigonre), iar pe 
termen lung ca „generatoare de competltlvltat,, economică 
şi civilizaţie" (cu beneficiile .financiare de rigoare şi I sau 
creşterea calităţii vieţii cetăţeni/o,�. Tratarea oercotării pc 

· termen scurt ca „aducătoare de profit", iar pe termen lung
doar ca „generatoare de cunoştinţe" este o greşeală care
exprimă neînţelegerea acestui domeniu şi ne îndepărtează de
integrarea în aria europeană a cercetării. Din nou afirmăm că 
orice mecanism care ne îndepărtează de la această arie este
unul greşit, deoarece ne izolează, în loc să ne integreze, de
zona lumii moderne.

(5) Cercetarea românească· are nevoie atât de armate
mari" cât şi de , trupe de elită . Dezechilibrarea balanţei
într-o parte sau alta poate ne face nepregătiţi pentru compe
titivitatea int rnaţională, unde este nevoie atât de trupe de
elită (a se citi grupuri de cercetare de excelenţă, inovative,
fi xibile şi p netrant ) cât şi de armate mari (a se citi
unităţi d cercetar mari capabile ă gen reze efecte
cumulative, lărgind şi tabilizând br 1 ino ati e generate
d trup I d lită .

In ităm 
m ntarii p 

2014. 
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t 1. Se degradează sistemul academic românesc? 
Este posibilă reabilitarea cadrului didactic 

universitar? 

La invitaţia site-ului România Curată, profesorii Daniel 
David (Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, şi Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA), 
împreună cu Ovidiu Andronesi (Harvard Medical School, 
SUA) au postat un articol, în ziua de 27 ianuarie 2015, 
intitulat: APEL. De ce pentru mediul academic este vitală 
schimbarea politicii. Două perspective: din ţară (Daniel 
David) şi de la Harvard (Ovidiu Andronesi). Redacţia afirmă 
că „avem o viziune academică vetustă şi retrogradă care ne 
omoară ca civilizaţie. Orientarea curentă în domeniile 
educaţiei şi cercetării din România este Restauraţia". Textele 
se adresează decidenţilor actuali din mediul academic românesc. 
http://www. romani acurata. rol apel-de-ce-pentru-mediul-aca 
demic-este-vitala-schimbarea-politicii-doua-perspective-din 
-tara-daniel-david-si-de-la-harvard-ovidiu-andronesi/

Articolele sunt de un bun simţ elementar, fac o analiză 
critică, constructivă, propunând şi soluţii care să conducă la 
o redresare a situaţiei.

Se poate afirma, rară teama de a greşi, că ştiinţa în 
România 'poate fi caracterizată printr-o mediocritate care s-a 
răspândit, ca o pecingine, în toate structurile academice, cu 
excepţia unor insule de excelenţă, care există în fiecare 
domeniu, dar care nu sunt sprijinite şi recunoscute pentru 
valoarea pe care o reprezintă pe plan naţional şi internaţional. 

Viaţa şi activitatea unor personalităţi ale ştiinţei 
româneşti, care în condiţii sociale şi financiare deosebit de 
grele (se trăia încă în bordeie), au pus bazele dezvoltării unor 
domenii (matematică, fizică, chimie, biologie etc.) şi în ţara 
noastră la nivelul valorii şi nivelului existent peste hotare 

123 

www.ziuaconstanta.ro



. încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea, ne sunt bine 
cunoscute. Ne-am fi aşteptat ca, după Revoluţia din 1989, să 
existe şi o democratizare a educaţiei. Din păcate, procentul 
copiilor de la sate care ajung să frecventeze o universitate 
este de aproximativ 2 % şi chiar mai mic. Suntem în coada 
Europei cu cei mai mulţi analfabeţi, situaţie absolut 
îngrijorătoare. Nivelul educaţiei populaţiei şcolare este 
submediocru, după testele internaţionale PISA (Program for
International Student Assesment), care evaluează şi compară 
cunoştinţele şi gândirea critică a elevilor de 15 ani, România 
ocupând, în mod constant, locurile codaşe în clasamentul 
zecilor de ţări participante din toată lumea. O emisiune la 
Radio România Cultural din 2 februarie 2015, care a 
transmis, în direct, de la Librăria Humanitas - Cişmigiu, o 
dezbatere moderată de Corina Negrea cu tema „De ce nu 
există România pe harta universităţilor care contează", la 
care au participat cinci distinse personalităţi ale mediului 
academic <;lin ţara noastră, aceştia au reliefat carenţele 
sistemului academic românesc, plecând şi de la raportul 
Think Tankului (TT) de pe lângă Revista de Politica Ştiinţei
şi Scientometrie - Serie Nouă. Acest grup de analiză,
atitudine şi acţiune (G3A) [1], în politica ştiinţei din 
România, din care fac parte şi participanţii la dezbaterile de 
la emisiunea radio menţionată, are un rol de monitorizare şi 
evaluare, în dorinţa de a fi un contributor activ pentru 
politicile din domeniile educaţiei şi cercetării ştiinţifice, 
sesizând derapaje dăunătoare, care ar putea aduce prejudicii 
politicii ştiinţei din România şi să acţioneze pentru 
corectarea acestora. Universităţile noastre sunt, anual, în 
mod constant, pe o traiectorie descendentă privind valoarea 
rezultatelor cercetărilor efectuate şi care ar trebui să apară în 
revistele top ale lumii, pentru a se situa, astfel, la nivelul 
internaţional al cunoaşterii actuale. Altfel spus, valoarea 
rezultatelor realizate nu se ridică la standardele interna
ţionale pentru a fi luate în considerare. De ce? CNFIS 
(Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
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Superior), în 2013 şi 2014, anual, raportează statistic o 
scădere dramatică la toţi indicatorii importanţi: finanţare, 
număr de studenţi, număr de cadre universitare etc. Scad, de 
asemenea, poziţiile universităţilor româneşti în top-urile 
clasamentelor internaţionale, din cauza unor scăderi 
dramatice ale unor lipsuri elementare, care conduc la o 
scădere a credibilităţii acestora. Tinerii bine pregătiţi aleg 
universităţile străine. Conceptul humboldtian leagă intrinsec 
universitatea de cercetare. Acestea sunt generatoare ale 
noului în cunoaştere, prin cercetările pe care le efectuează şi 
conduc la dezvoltarea industriei de mâine (vezi Harvard, 
Stanford, MIT în SUA). La noi, marea majoritate sunt 
universităţi de teaching, de predare, care nu produc, nu 
generează cunoaştere prin cercetare. Asistăm la o depro
fesionalizare n rolului universităţilor româneşti, care sunt 
rupte de trendul dezvolU\1'11 internaţionale. Ziarnl „Adevărul" 
clin 8 Ianuarie 2015, titrează, la pag. 8, Bolile lumii 
universitare din România: impostură şi pseudo-perfor
manţă; profesorii şi cercetătorii sunt slab pregătiţi şi recurg 
la „ dopaj academic" pentru a avansa în funcţii, univer
sităţile sunt decredibilizate şi hemoragia creierelor este mai 
mare ca oricând. 

În plus, faţă de cele câteva carenţe menţionate înainte, din 
multele ce se pot da, asistăm neputincioşi şi la o birocratizare 
a sistemului de învăţământ universitar, a pregătirii 
profesionale, de discreditare a procesului de habilitare, 
introducerea sistemului de finanţare care se află la discreţia 
pixului ministrului, în plus, subminarea Agenţiei care asigură 
calitatea învăţământului superior. Toate aceste noi situaţii sunt 
analizate într-un interviu. recent, la începutul acestui an, 
acordat pe site-ul hotnews de Profesorul Mircea Miclea, fostul 
Ministru al Educaţiei şi fost Preşedinte al Comisiei 
Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din 
domeniile educaţiei şi cercetării din România, care analizează 
Ordonanţa OUG nr 94 I 2014. Efectele acestei Ordonanţe, 
emisă în ultimele zile ale anului trecut, care amnistiază 
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plagiatura, conduc la efectele menţionate mai înainte. 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19080447-mircea-mi
clea-despre-noua-castrare-legii-educatiei-fleac-ciuruit-cand-s 
unt-prinsi-copiind-elevii-ascund-repede-jituicile-banca-san
sa-premierului-care-isi-ordonanta-urgenta.htm 

Este posibilă reabilitarea cadrului didactic univer

sitar? 
La data când scnu aceste rânduri (martie 2015), 

mass-media relatează despre un val de arestări la 
universităţile din ţară (UMF Iaşi, Universitatea „Dunărea de 
Jos" din Galaţi, Universitatea „Ovidius" din Constanţa etc). 
Asistăm la un tsunami rară precedent de dezvăluiri, nu 
numai în marea corupţie la nivel înalt al clasei politice, ci şi 
în lumea universitară, unde vânzarea şi cumpărarea de note, 
de examene, au ajuns să constituie situaţii fireşti de 
promovare. Unele universităţi constrânse de micşorarea 
dramatică a finanţării au mers până la anularea examenului 
de admitere, care conduce automat la scăderea perfomanţei 
profesionale şi la un nivel mediocru al absolvenţilor. 
Efective din ce în ce mai mici de studenţi, anual, conform 
datelor Institutului Naţional de Statistică, conduc la 
necesitatea reluării clasificării universităţilor româneşti şi a 
diferenţierii acestora, pe baza unor criterii legate de 
performanţă. Or, performanţa este legată, direct, de. calitatea 
şi performanţa cadrului didactic. 

Prestigiul universitarului a scăzut în societatea de azi, 
acesta fiind privit cu indiferenţă, ca o funcţie oarecare. De 
ce? Avalanşa de profesori universitari doctori sau confe
renţiari universitari este atât de numeroasă, mulţi, foarte 
mulţi fără niciun merit ştiinţific, încât, în societate, când află 
că ai o asemenea profesie, eşti întrebat cel mult „ce salariu ai 
pe lună". La aflarea răspunsului, eşti privit cu neîncredere că 
ascunzi venituri din alte surse, uneori reale (norme supli
mentare), care, practic, ocupă timpul liber şi blochează 
dezvoltarea profesională. Realitatea trebuie să o privim în 
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faţă. Prestigiul pe care îl aveau universitarii din secolul 
trecut a ajuns o amintire. Statura acestora este istorie. Doar 
să amintim câteva nume: Costin D. Neniţescu, Horia 
Hulubei, Simion Stoilow, Tudor Vianu, Alexandru Rosetti şi 
mulţi alţii din pleiada universitarilor ieşeni, clujeni sau 
timişoreni care au strălucit pe firmamentul ştiinţei şi culturii 
româneşti din secolul trecut, ca să ne referim numai la 
aceştia. 

Corupţia, care a ajuns o plagă în învăţământul uni
versitar, a ajuns să atingă proporţii incredibile. Prestigiul 
corupţilor este nul. Din păcate, această situaţie se răsfrânge 
asupra întregului corp universitar, ceea ce cc;mstituie o 
nedreptate. 

Personalitatea universitarului o reprezintă riu numai 
pregătirea sa ştiinţifică, valoarea rezultatelor cercetărilor sale 
ştiinţifice la nivelul cunoaşterii internaţionale, recunoscute 
pe plan internaţional (citări, indice Hirsch), ci şi cultura sa 
generală umanistă. Actualii universitari, marea lor majo
ritate, putem afirma fără teama de a greşi, că nu se ridică la 
un nivel corespunzător. De ce? Liceele pe care le absolvă, 
din orăşele şi comune, au un nivel contestabil, rezultatele 
submediocre la examenele de bacalaureat le atestă. Mulţi din 
aceşti absolvenţi ajung în învăţământul .universitar, având un 
nivel intelectual mărginit, cu un lexic sumar, fiind acceptaţi 
ca asistenţi fără a se verifica competenţele lor sub toate 
aspectele. Faptul că tinerii asistenţi nici nu încearcă să îşi 
corecteze aceste carenţe pleacă de la constatările mele, din 
activitatea mea universitară, că sunt preocupaţi, în principal, 
de tot felul de activităţi extrauniversitare (afaceri, joburi 
paralele etc). Este drept, această situaţie pleacă şi de la 
salariile necorcspunz!Honre, care nu permit un nivel de trai 
civiliza( pellll'll \III 1.mdru universitar, care nu îşi poate 
întreţine decent familia. Nu puţini sunt aceia care se văd 
nevoiţi să abandoneze universitatea. Nu intru în detaliile 
criteriilor alcătuite pentru păstrarea unor funcţii sau, mai 
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grav, pentru promovare în poziţii de conducere, nu pe criterii 
de valoare profesionale, ci pentru conturarea unor grupuri de 
interese, pentru a vota, ulterior, în comisii, consilii, pentru a 
bloca valorile ştiinţifice adevărate, care există şi nu pot 
promova, fiindcă aceste grupuri se opun, fiind alcătuite din 
persoane cu performanţe profesionale slabe. 

S-a ajuns la aceste situaţii fiindcă bugetul educaţiei şi
cercetării ştiinţifice universitare este foarte mic. � plus, au 
proliferat instituţii universitare de stat şi particulare, care au 
trebuit să fie populate, în grabă, c1.1 cadre didactice, rară o 
pregătire de bază elementară pentru un cadru universitar, 
ceea ce a condus la o armată de universitari care au sărit 
treptele promovării ierarhiilor universitare, aşa cum s-a 
statornicit şi atestat în toată lumea universitară inter
naţională. 

Granturile de cercetare ştiinţifică oferite, prin concurs, 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, practic, nu sunt 
onorate. Nu se poate conta pe ele. Din relatările presei 
(,,Evenimentul zilei" din 18.03.2015, pag. 2), Guvernul a 
tăiat peste 50 la sută din finanţarea proiectelor de cercetare 
ştiinţifică, punând, practic, ,,pe 'butuci" toată cercetarea 
ştiinţifică. Cercetătorii salarizaţi din aceste granturi devin, 
astfel, şomeri. Parafrazând un citat din Spiru Haret, se poate 
afirma că „aşa cum se plătesc cadrele didactice, aşa arată 
şcoala astăzi şi cum arată şcoala azi - aşa va arăta ţara 
mâine". 

O altă cauză a declinului prestigiului cadrului didactic 
universitar este, cu siguranţă, modul (aparent) haotic de 
recrutare şi promovare a universitarilor, care a populat acest 
univers cu personaje de calitate slabă sau chiar foarte slabă. 
Despre „recrutare" se pot spune multe. Adesoa, !4unt nngajate 
pe posturile vacante persoane care au servit direct sau 
indirect titularul unei discipline sau conduccre11 instituţiei. 
Competiţia este nulă, iar selecţia devine contraHelcc(ie. 
Majoritatea celor angajaţi în acest mod vor l'1 preocupaţi să 
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îşi desăvârşească pregătirea profesional-ştiinţifică luând 
drept exemplu pe şefii lor, grăbindu-se să devină cât mai 
repede profesori, indiferent prin ce mijloace. 

Merită amintite unele criterii privind performanţele 
profesionale care sunt necesare candidaţilor la ocuparea unei 
poziţii universitare. Lucrările ISI sunt asimilate cu lucrări 
publicate în reviste româneşti, total nerelevante, iar cărţile la 
mare cinste sunt acelea apărute în edituri obscure, în tiraje 
liliputane. 

Rezultatul: un corp universitar pestriţ, în care convie
ţuiesc universitari autentici, străluciţi, alături de nulităţi 
patente sau de impostori veniţi să pună tarife pe orice şi nu 
în ultimul rând să plagieze. 

O reabilitare a prestigiului universitarului român să 
sperăm că se va realiza, în sens pozitiv, atunci când factorul 
politic nu va mai interfera în autonomia universitară. Mai 
mult, recuperarea profesurii este perfect posibilă, dacă se 
doreşte alinierea la standardele internaţionale de calitate, aşa 
cum am afirmat pe parcursul acestui articol. 
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12. Petre T. Frangopol, despre cum
poate fi salvată România:

„Şcoala de astăzi nu asigură pregătirea 
indivizilor la nivelul dotării lor biologice" 

Reputatul profesor de chimie, radiochimie şi biofizică 
Petre T. Frangopol provine dintr-o clasă de liceu constănţean 
care a dat Academiei Române nu mai puţin de trei membri. 
Academicianul vorbeşte cititorilor „Weekend Adevărul", din 
8.01.2016, în interviul luat de Sînziana Ionescu, despre 
salvarea României: căutarea permanentă a excelenţei şi fuga 
de mediocritate. 

La venerabila vârstă de 82 de ani, Petre T. Frangopol, 
membru de onoare al Academiei Române, a ţinui recent să.-şi 
revadă Constanţa natală şi liceul la cure a învăţnt - Colegiul 
Naţional „Mircea cel Bătrân", r�spunzAnd Invitaţiei direc
torului Vasile Nicoară. Profesorul de ohlmlo, rudiochimie şi 

. biofizică, care a activat în Universităţile „Al. I. Cuza" din Iaşi, 

„Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca etc., şi-a început cariera 
ştiinţifică la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, în 
1957. La întâlnirea de la Constanţa, el le-a vorbit olimpicilor 
şi profesorilor despre „Mediocritate şi excelenţă", concepte 
care constituie titlul unei serii de şase volume publicate de el 
în ultimii 15 ani, ce reunesc zeci de articole care radiografiază 
ştiinţa şi învăţământul din România. La liceul unde s-a format 
academicianul Frangopol există o tradiţie respectată de gene
raţii: majoritatea profesorilor sunt foşti elevi ai acestei şcoli de 
elită, care pregătesc, la rândul lor, olimpicii colegiului de 
astăzi. Merită menţionat un exemplu relevant. Printre colegii 
de clasă ai academicianului Petre Frangopol se numără şi 
profesorul de matematică Dumitru Ţifrea, ex-director al 
liceului între anii 1990 şi 2000, în mandatul căruia clădirea 
liceului - ce fusese ocupată de armata sovietică mulţi ani, în 
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timpul celui de-al Doilea Război Mondial - a fost reparată 
pentru sărbătorirea centenarului din 1996. Profesorul Ţifrea 
i-a fost diriginte în liceu şi profesorului de fizică Ion Băraru,
care a dus România pe podiumul competiţiilor NASA, prin
intermediul zecilor de olimpici ai Colegiului pe care i-a
pregătit.

„ Weekend Adevărul": În afară de olimpicii pregătiţi 
pentru performanţă, un elev mediocru are slabe şanse în 
sistemul educaţional de · astăzi să găsească domeniul în 
care excelează. Să cauţi, să încurajezi şi să scoţi la lumină 
excelenţa din mediocritate, nu aceasta este adevărata artă 
a educaţiei? 

Petre T. Frangopol: La noi în ţară, mediocritatea este 
ridicată la rang de excelenţă. ,,Mediocră", conform 
Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, este „o persoană 
care nu iese din comun, nu se evidenţiază prin nimic, este 
modestă, banală, lipsită de inteligenţă, de capacitate ori 
cultură, de spirit, rară valoare". Mediocritatea a prins 
rădăcini adânci în societate, în perioada comunismului, când 
a fost intens promovată, deoarece conştient de propria sa 
mediocritate, comunismul era speriat de elite. Or, elita unei 
ţări este cea care modelează, dezvoltă societatea. Aşa s-a 
format România modernă, de la 1866 până în 1940. 
Comunismul a vrut să distrugă această elită, care reprezenta 
un pericol pentru sistem, prin libertatea gândirii. În secolul al 
XXI-lea, o naţiune doreşte să aspire la o societate a valorilor.
Sistemul ei social şi al educaţiei trebuie să fie structurate
într-un asemenea mod încât să selecteze talentele, valorile,
energia şi caracterul acelor tineri care să devină generaţia
următoare de lideri pentru fiecare segment al societăţii.
Calitatea unei ţări, se ştie, depinde într-o foarte mare măsură,
de elitele sale, de înţelepciunea acestora şi de colaborarea
liderilor cu cetăţenii. Din punct de vedere biologic, este
atestat genetic faptul că oamenii nu sunt în mod egal dotaţi
cu aceeaşi inteligenţă nativă. Ceea ce natura nu a putut crea
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poate fi corectat prin metode artificiale, adică prin legi care 
să stabilească egalitatea între onmeni, Nnlura refuză 
unicitatea pentru simplul motiv cll ar disp/\ren.. Ea a ales 
diversitatea lumii care garantenzll perpetultntoa, Am văzu1 

· manifestaţiile din Bucureşti şi din ţară după nenorocirea din
Colectiv ... De-abia acum şi-au dat seama că doar medio
critatea a dus România în situaţia asta ...

Ţările din Vest au înţeles ce spuneţi dumneavoastră: 
calitatea unei ţări depinde de elitele sale. 

Ţările din Vest - Franţa, Japonia, SUA etc. - au şcoli 
preparatoare de un an-doi, pentru pregătirea elevilor de a 
intra, cu examen, în marile lor universităţi, de unde gu
vernele îşi recrutează funcţionarii. Nu ca la noi, unde 
absolvenţi ai unei universităţi particulare din Cucuieţii din 
Deal devin mari directori sau funcţionari superiori într-un 
minister şi apoi, prin plagiat sau cu bani, obţin şi o diplomă 
de doctor! Derapajul învăţământului românesc a început în 
1948, odată cu reforma comunistă, care a creat omul nou, 
„homo sovieticus", cel priceput la toate, care urma o şcoală 
unde promovabilitatea maselor trebuia să fie de 100 %. Mare 
parte din elita corpului profesoral, ce fusese educată în 
perioada interbelică în spirit european, a murit în închisorile 
comuniste sau la Canal. Alţii au trăit în umilinţă, făcând 
munci necalificate. Adăugaţi politizarea învăţământului, 
îndoctrinarea elevilor şi studenţilor, instaurarea unui climat 
de suspiciune şi delaţiune, limitarea drastică a schimburilor 
de publicaţii şi colaborări cu Occidentul. Elitele, care totuşi 
s-au format în acei ,ani, au evadat din sistem, s-au izolat sau 
au acceptat compromisul cu Puterea. Seria mea din liceu, 
fără falsă modestie, a fost una de elite. Din clasa mea au 
devenit membri ai Academiei Române trei elevi: Geavit 
Musa, care nu mai este, Eugen Ivanov şi subsemnatul. Sunt 
şi alte numeroase elite care ar putea fi menţionate, dar timpul 
şi spaţiul nu ne permit să le cităm. 
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„Egalitate pentru toţi, dar împotriva naturii" - Dar a
venit momentul Decembrie 1989 ... 

Din păcate, după 1989, minoritatea intelectuală de la noi 
şi-a pierdut conştiinţa faţă de dezvoltarea societăţii. Clasa 
politică a blocat dezvoltarea educaţiei şi a ştiinţei din 
România la nivelul Occidentului. Domenii vitale pentru 
orice societate modernă, acestea au primit bugete nepermis 
de mici. Ministerele postdecembriste nu au fost interesate de 
exemplul ţărilor din Vest, care, de peste 200 de ani, au acor
dat prioritato educaţiei şi cercetării. Economiştii din guverne 
au avut: şi au soluţii de tip comunist: când este criză, taie 
bugetul Săt1nt1lţll 1 Culturii, Educaţiei şi Cercetării, adică 
procedează Invers faţă de Vestul civilizat. Statul a sprijinit, 
în schimb, dezvoltarea universităţilor particulare, adevărate 
fabrici de diplome a căror lipsă de valoare a fost demon
strată. Existn şi excepţii notabile, dar prea puţine pentru a 
schimba situaţia. Era de aşteptat ca România, trecută prin 
purgatoriul comunist, să privească spre tradiţia istorică a 
învăţământului ei, atunci când era reper în educaţia interna
ţională. Dar reforma învăţământului începută în anul 1998 
are reminiscenţe din 1948: vrea egalitate pentru toţi, dar 
împotriva naturii biologice. În loc să promoveze un în
văţământ unitar în diversitate, România continuă învăţă
mântul unitar în uniformitate. Şcoala de astăzi nu asigură 
pregătirea indivizilor la nivelul dotării lor biologice. 

,,Revenirea tinerilor de succes, doar un vis frumos" -

Drama începe la terminarea şcolii, când tinerii îşi dau seama 
că nu sunt pregătiţi pentru înfruntarea realităţii de zi cu zi. 

Deocamdată nu se doreşte ca învăţământul preuniversitar 
să fie reformat, ci doar coafat după modelul şcolilor umaniste 
occidentale, nu al şcolilor de elită occidentale. La absolvirea 
liceului, un tânăr are un handicap sever de cunoştinţe, care nu 
vor mai fi recuperate, deci tânărul nu va putea fi util sectoa
relor care propulsează economia. Cei care vor să urmeze o 
facultate unde se cere matematică, fizică, chimie, biologie 
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sunt obligaţi să înveţe cu ajutorul unor meditaţii costisitoare. 
Ca să compenseze anii în care a fost micşorat nepermis 
numărul de ore la aceste discipline, în România s-au înfiinţat 
zeci de specializări ca Sociologie, Etnologie, Pedagogie, 
Ştiinţe politice ... Acest lucru a amânat intrarea pe piaţa muncii 
a milioane · de tineri, pentru că sunt slab calificaţi. Tinerii 
performanţi, şi nu numai aceştia, aleg să părăsească ţara sau să 
nu se mai întoarcă acasă după studii strălucite peste hotare. 
Alţi tineri îşi dezvoltă afaceri care în ţară ar fi sufocate de 
impozite falimentare, corupţie şi o legislaţie împovărătoare. 
Revenirea tinerilor de succes din diaspora rămâne doar un vis 
frumos, clamat de politicieni, dar rară măsuri concrete de 
încurajare. De ce? Fiindcă majoritatea politicienilor de azi ai 
României nu sunt interesaţi de viitorul României, ci numai de 
pensiile lor sau de realegerea lor în diferite funcţii politice sau 
parlamentare. Nu este un secret că le lipseşte patriotismul, o 
educaţie şi o cultură care se formează şi modelează în anii de 
liceu. Contează nivelul cunoştinţelor generale asimilate de 
elevi! Altfel, România se condamnă să fie o colonie tehno
logică, furnizor de mână de lucru ieftină pentru companii 
străine. 

Sunt tot mai mulţi nostalgici ai sistemului de 
învăţământ dinainte de 1989. Expresia „pe vremea mea, 
aia se făcea carte" începe să fie folosită de oameni din ce 

în ce mai tineri. Tindem să idealizăm şcoala cu cât ne 
îndepărtăm de vârsta ei? 

Am spus-o de nenumărate ori, de-a lungul timpului, iar 
situaţia din anul 2000, spre exemplu, nu este cu mult diferită 
de cea din anul 2015. S-a creat o masă cenuşie de tineri, cu 
tare educaţionale şi de cultură generală. A scăzut nivelul 
pregătirii şi mai ales nivelul intelectual al oricărei profesii. 
La facultate ajung tineri din ce în ce mai slab pregătiţi, 
deficitari la limba română, la operaţii elementare de mate
matică, dar şi la istoria României. Părinţii lor, care au trecut, 
şi ei, prin şcoală ca gâsca prin apă, sunt protestatarii de 
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astăzi ai promovării după valoarea cunoştinţelor. În paralel 
cu această masă cenuşie, s-au dezvoltat valori, circa 
10-15 %, care se detaşează net de ceilalţi prin dragostea faţă
de carte, de exemplu olimpicii şi premianţii, care se pregă
tesc ca la sportul de performanţă, cu profesori pe post de
antrenori. Dar nlţ poate fi apreciată valoarea unei şcoli doar
după numărul olimpicilor. Contează nivelul cunoştinţelor
generale asimilate de elevi! Altfel, România se cqndamnă să
fie o colonie tehnologică, furnizor de mână de lucru ieftină
pentru companii străine. Iar învăţământul mai suferă de o
hibă, care n-a fost îndepărtată de reformă: accesul la catedra
universitară a absolvenţilor cu adevărat valoroşi. Pătrunderea
lor este blocată de salarizarea de batjocură, de blocarea
posturilor existente. Non-valorile, mediocrii, acei piloni ai
regimului neo-comunist sunt protejaţi de sistem, iar acest
lucru pur şi simplu blochează primenirea corpului universitar 
românesc, la nivelul secolului al XXI-lea. ,,In manualele de 
astăzi, despre educaţie civică în spiritul dragostei faţă de ţară 
nu este vorba nicăieri!" 

Se poate lupta Şcoala singură pentru propria-i 
salvare? Ce-i mai rămâne de făcut, ce poate repara? 

Trebuie avute mereu în minte vorbele marelui umanist 
olandez Erasmus, care afirma încă din secolele XV-XVI: 
„Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi 
pregăteşte tineretul". Ctitorii învăţământului României moder
ne, Spiru Hat"et şi Constantin Angelescu, au plecat de la zero 
şi nu aveau spri_jl11 bugot11r. Spiru Haret spunea că marea 
răspundore a şcoUi este de a forma buni cetăţeni care trebuie 
să-şi iubeas�:ă fără rezerve ţara. La sate, cei trei piloni ai 
educaţiei, învăţătorul, medicul şi preotul, erau coloana verte
brală a educaţiei şi aveau o existenţă decentă: salariu, casă, 
pământ - cel puţin cinci hectare donate de stat. Comparaţi, vă 
rog, cu situaţia de acum! În manualele de astăzi, despre edu
caţie civică în spiritul dragostei faţă de ţară nu este vorba 
nicăieri! România a avut în învăţământ astfel de oameni, care 
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s-au gândit la viitorul poporului lor, prin educaţie. Vreau să
amintesc în mod deosebit o mare personalitate: profesorul Ilie
G. Murgulescu, care a trăit în anii 1902-1991, şi care a reuşit
în plin comunism să oprească reforma şcolară de sorginte
sovietică, cu efectele sale dezastruoase. Murgulescu a fost
ministru al Învăţământului în perioada 1954-1956 şi
1959-1963. Realizând către ce ne îndreptăm, i-a convins pe
mai-marii vremii că învăţământul românesc, după reforma
comunistă din 1948, mergea foarte prost. El a obţinut anularea
învăţământului de 1 O clase, reînfiinţând liceele de 11 clase,
apoi de 12 clase. A reintrodus Bacalaureatul european cu 7
discipline orale într-o zi. Datorită lui Murgulescu, elevii nu au 
mai fost siliţi să înveţe doar limba rusă, căci el a readus în 
şcoli franceza, engleza, latina. Tot lui i se datorează o mare
victorie. Profesorul Ilie G. Murgulescu a desfiinţat acel sistem
inuman de admitere la facultate pe baza „dosarului curat" şi a
„originii sănătoase". Nu în ultimul rând, a introdus bursele de
merit pentru încurajarea competiţiei între elevi şi studenţi.
Reforma lui Murgulescu a funcţionat excelent până când
profesorul a trebuit să se pensioneze, forţat de divergenţele cu
conducerea de partid şi de stat, care introdusese în programa
fiecărui ciclu de învăţământ cele 4 discipline marxist
leniniste: materialism dialectic şi istoric, socialism ştiinţific,
economie politică şi istoria PCR. A scăzut nivelul pregătirii şi
mai ales nivelul intelectual al oricărei profesii ...

Care este modelul de învăţământ pe care ar trebui să-l 

adopte România? 
România interbelică a avut unul dintre cele mai bune 

sisteme de învăţământ din Europa. Avea o strnctură bună, 
era eficient. Elitele se formează în timp. Ele constituie 
resursa cea mai preţioasă a României. Cum sprijinim 
formarea de elite? Este un exemplu citat adesea: Finlanda, 
ţară care, după recesiunea sa economică din anul 1990, a 
avut o renaştere a economiei naţionale. Cum n reuşit as111? 
Investind masiv în educaţie şi cercetarea ştilnlifică funda-
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mentală generatoare de cunoştinţe noi pentru tehnologii noi, 
altfel spus, la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaş
tere, deci alocarea unor fonduri corespunzătoare. Datele 
publicate pe 30 noiembrie 2015 de Eurostat arată că 
România a alocat, în 2014, 0,38 % din PIB pentru cercetare 
şi dezvoltare, situându-se pe ultimul loc în Uniunea 
Europeană. Comparativ, Coreea de Sud alocă 4,15% din 
PIB, Japonia - 3,47 %, ţările Vest-europene - între 3 şi 4 %. 
Lecţia este foarte simplă: ,,cum arată şcoala astăzi, aşa va 
arăta ţara mâine", afirma Spiru Haret. 

Sunt tinerii de astăzi tentaţi să urmeze modelul 
dascălilor, să devină ei înşişi profesori pentru pregătirea 
unui viitor mai bun? 

Tentaţi sunt, dar nu sunt şi încurajaţi. Îi îndepărtează de 
catedră, în primul rând, lipsa de respect cu care guvernele, 
din 1990 încoace, fără excepţie, tratează această breaslă, prin 
expunerea la salarizare submediocră şi la compromisuri 
profesionale inacceptabile, ştirbindu-le personalitatea. 

Dacă aţi fi acum la catedră, care ar fi cea mai 
importantă învăţătură pe care aţi da-o tineretului? 

Vă invit pe toţi să citiţi! Calea regală a accesului către 
societate, mai ales către cea internaţională, se face prin 
cultură, educaţie, şcoală. În România sunt ,consideraţi 
personalităţi cei care au bani. Criteriul este greşit! Valoarea 
nu poate fi cumpărată de bani, ea însăşi este un tezaur. Am 
văzut şi manifestaţiile din Bucureşti şi din ţară, după 
nenorocirea din Colectiv... (I se frânge glasul de lacrimi) 
De-abia acum şi-au dat seama că doar mediocritatea a dus 
România în situaţia asta ... (Aproape strigă) Lipsa de educaţie 
elementară! Copii, să vă respectaţi profesorii! Să vă respec
taţi părinţii, să respectaţi mediul înconjurător! Niciodată să 
nu sfidaţi! 
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li. PERSONALITĂTI ALE ISTORIEI
, -

ŞTIINTEI ROMANEŞTI 
, 

13. Horia Hulubei si dezvoltarea

fizicii nucleare in.Romania

N.B. Multe informaţii şi cele patru fotografii din articol 
provin din Dosarul „Horia Hulubei", aflat în arhivele 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 
la care unul dintre autori (B.C.) a avut acces în calitate de 
cercetător acreditat CNSAS. 

Fizica nucleară are o vechime de peste o sută de ani în 
România. Primul cercetător în domeniu a fost Dragomir 
Hurmuzescu, şcolit în laboratorul lui Becquerel şi al soţilor 
Curie din Paris, unde a construit un oloctroscop ultra
performant pentru acele timpuri şi care a fost folosit în 
experienţele cu substanţe natural radioactivu. Întors în 
România, Hurmuzescu şi-a folosit electroscopul pentru a 
studia radioactivitatea apelor minornlo �i n potr·oluhti de ln 
noi, publicând în 1908 primelo lucrl\rl �tilnţifo.1e româneşti 
de fizică nucleară în Analele Ştiinţifice ulc Unlversltl\1ii din 

· Iaşi, respectiv ale Academiei Române ..
Un eveniment deosebit a avut loc în 1930, când Enrico 

Fermi, fizician italian (Premiul Nobel 1938, a construit 
primul reactor nuclear din lume la Chicago în 1942, care 
producea energie pe baza reacţiei de fisiune în lanţ a 
nucleelor de Uraniu 235), a conferenţiat la Bucureşti şi a fost 
ales membru de onoare al Academiei Române. 

Adevăratul început al cercetării în fizica nucleară în 
România trebuie situat în anii '30 ai secolului trecut. Anul 
1933 consemnează susţinerea simultană a doctoratului în 
fizică la Sorbona de către românii Horia Hulubei (despre 
efectul Compton multiplu), Gheorghe Manu (lucrare teore-
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tică asupra dezintegrării alfa) şi franţuzoaica Yvette 
Cauchois (proiectul unui spectrometru ultra-performant de 
raze X). Conducătorul de doctorat a fost Jean Perrin, din 
comisie făcând parte Marie Curie şi Charles-Victor Mauguin 
(un specialist remarcabil în cristalografie) - vezi fotografia 
nr. 1. Cei trei doctoranzi erau şi vor rămâne nu numai colegi, 
dar şi prieteni. 

Figura 1. Fotografie realizată după susţinerea, în aceeaşi zi, a tezelor 

de doctorat la Paris în 1933 împreună cu comisia - de la stânga la 

dreapta: Gheorghe Manu, Maria Sklodowska-Curie, Jean Perrin, 

Yvette Cauchois, Horia Hulubei; în spate, al treilea membru al 

comisiei - Charles Mauguin, profesor de mineralogie şi specialist în 

cristalografie. Fotografia provine din Arhiva CNSAS, fiind confiscată 

împreună cu multe alte documente şi fotografii personale cu ocazia 

scurtei arestări a profesorului Hulubei, în aprilie 1945, de către 

Corpul Detectivilor, condus din martie acel an de către Alexandru 

Nicolschi (aşa semnează acesta pe câteva documente aflate în 

dosarele de la Securitate ale profesorului). Sursa: Dr. Bogdan 

Constantinescu, cercetător acreditat p� lângă CNSAS 
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Câteva date biografice anterioare ale lui Horia Hulubei: 
în timpul Primului Război Mondiul so spoclalizouzl\ ca 
aviator în Franţa, participând la luptele din 1918 (în 
fotografia nr. 2 este reprezentat în uniformu de ofiţer de 
aviaţie în anii 1939-1940, când, ca rezervist, era pregătit 
să-şi facă datoria) şi pentru caro va obţine, ultcrlnr, Legiunea 
de Onoare. În 1920 se înscrie la Fucultnton de Ştiinţe a 
Universităţii din laşi, avându-l ca mentor pe profesorul Petre 

· Bogdan, care-l trimite mai apoi la Paris pentru doctorat.

Figura 2 - Horia Hulubei în uniforma de ofiţer de 

aviaţie în rezervă (1940) 
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Dacă după susţinerea doctoratului Gheorghe Manu se 
întoarce în România şi se dedică atât cercetării ştiinţifice 
teoretice, cât şi profesoratului (va concepe primul manual de 
fizică nucleară de la noi), Horia Hulubei va face „naveta" 
Paris-Bucureşti până în 1940. La Paris va continua să lucreze 
împreuni\ cu Yvette Cnuchois (vezi fotografia 3) în laboratorul 
condus de flunllJa Curie la descoperirea unor noi elemente 
chimice, priJI iduntlfloureu lor cu ajutorul razelor X specifice. 
Sunt cdebt'ti cazurile elementelor Z=85 (,,Dor"), 87 
(,,Molduviunl") şi 93 (,,Scquanium" - de la numele unui trib 
celtic din bazinul Senei), din păcate descoperiri neomologate. 
E numit Directcmr de Recherche şi îndeplineşte mai multe 
misiuni ştii11ţifice !a cererea autorităţilor franceze. În 
România, este numit conferenţiar la Universitatea ieşeană cu 
sprijinul fostului său profesor, Petre Bogdan, şi apoi transferat 
ca profesor plin la Universitatea Bucureşti, la noua catedră de 
Structura Materiei, unde va începe realizarea primului 
laborator de fizică nucleară din România şi îl va avea coleg şi 
pe Gheorghe Manu. Este remarcabilă ascensiunea sa socială -
fiind numit de Carol al II-lea Senator după lovitura de stat şi 
instaurarea dictaturii regale în februarie 1938 - vezi fotografia 
nr. 4. 

Figura 3 - Yvette Cauchois 

• 

Figura 4 -

uniforma Frontului 

Naţionale (1937) 
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O perioadă foarte interesanţă din cariera lui Hulubei este 
Al Doilea Război Mondial. După o ultimă vizită la Paris, în 
1940, când încearcă să îşi pună la adăpost bunurile ştiinţifice 
şi personale, se întoarce în România, unde, în februarie 
1941, este numit Rector al Universităţii din Bucureşti, inclu
siv prin influenţa lui Mihai Antonescu, Ministrul Afacerilor 
Externe în Guvernul Antonescu. Se concentrează pe acti
vitatea administrativă de Rector, dar îndeplineşte şi câteva 
misiuni spectaculoase în străinătate, se pare că la cererea 
aceluiaşi Mihai Antonescu. Astfel, în februarie 1942 călă
toreşte la Berlin ca răspuns la vizita făcută la Bucureşti de 
Otto Hahn ( chimist german, descoperitorul fisiunii nucleare, 
Premiul Nobel în 1945, pe atunci, preşedintele Fundaţiei 
Kaiser Wilhelm, viitoarea fundaţie Max Planck de după 
război), în toamna lui 1940, când acesta fusese însoţit de 
Gheorghe Manu şi de tânărul fizician Radu Grigorovici 
(bucovinean, deci 'excelent vorbitor de limbă germană). 
Conferenţiază despre elementul 87 „Moldavium"şi participă 
la diverse manifestări oficiale. Ambasadorul României la 
Berlin de atunci - Raoul Bossy- menţionează în jurnalul său 
la data de 20 februarie 1942 că, după conferinţă, a oferit un 
dineu în onoarea lui Hulubei la care au participat ministrul 
german al Instrucţiunii Rust, rectorul Hoppe al Universităţii 
berlineze şi mai mulţi profesori germani printre care marele 
fizician Max von Laue. Tot Bossy va oferi un dineu în 
onoarea lui Hulubei la 6 martie, deci vizita a fost destul de 
lungă. Într-o declaraţie dată în aprilie 1945, Hulubei 
menţionează şi o vizită acasă la Otto Hahn, ocazie cu care, 
întrebând de ce el este servit cu un ou fiert, iar soţii Hahn 
împart un singur ou, află de la aceştia ce restricţii alimentare 
severe erau în capitala Reichului presupus milenar. 

Un document al Serviciului Special de Informaţii (SSI) 
sugerează o posibilă întâlnire cu Horia Sima, refugiat din 
februarie 1941 în Germania, desigur la cererea lui Mihai 
Antonescu. În vara lui 1942 face o nouă călătorie, pe un 
traseu mult mai lung: Viena, Berlin (ambasadorul Raul 
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Bossy menţionează în jurnalul său, la data de 23 iulie, că a 
oferit un dineu în onoarea lui Hulubei la care a participat 
rectorul Kreuz al Politehnicii berlineze), Elveţia (în calitate 
de curier diplomatic), Franţa (posibil Paris �nde docu
mentele din dosarul CNSAS sugerează că Frederic Joliot
Curie - rămas pe perioada războiului în laboratorul său de la 
Sorbona - nu l-ar fi primit, probabil, pentru că avea o funcţie 
înaltă într-o ţară aliată cu Germania), Spania şi Portugalia. În 
Franţa vizitează în aşa-numita zonă liberă administrată de 
guvernul de la Vichy universităţile din Lyon, Montpellier şi 
Toulouse unde conferenţiază şi discută cu colegii francezi 
posibilitatea trimiterii din România a unor ajutoare - ali
mente şi combustibil, angajament pe care-l va onora la 
revenirea în ţară. La Montpellier discută despre înfiinţarea 
unui lectorat de limbă romariă, fapt menţionat şi în rapoar
tele către Ministerul de Externe de la Bucureşti de ataşatul 
de presă de pe lângă guvernul de la Vichy, nimeni altul decât 
viitorul mare dramaturg Eugen Ionescu. Tot pentru aju
torarea colegilor francezi, editează împreună cu Victor 
Vâlcovici, la Bucureşti, mai multe numere dintr-o revistă de 
ştiinţă în care publică lucrările acestora, lucru imposibil 
atunci în Frnnţa ocupată. Trece prin Spania în Portugalia, 
unde îşi îndeplinoşle principala misiune încredinţată de 
Mihai Antonescu: conlacturen reprezentanţilor Aliaţilor 
pentru latonnnm posibilităţii Ieşirii României din război. 
Documentele nu menţionează clar cu cine s-a întâlnit acolo, 
dar enumeră câteva contacte cunoscute ale anglo-ameri
canilor ca fostul ataşat militar al Poloniei, colonelul 
Kowalewski, şi Jean· Pangal, ultimul mare maestru al Marii 
Loji Naţionale din România, rămas la Lisabona după ce 
fusese schimbat din postul de reprezentant diplomatic al 
României după abdicarea lui Carol al II-iea. La Lisabona e 
însoţit în permanenţă de Victor Cădere, care-i luase locul lui 
Pangal ca reprezentant al României şi care îi facilitează lui 
Hulubei o primire la Antonio Salazar, dictatorul Portugaliei. 
Conferinţele pe care le ţine la Lisabona sunt lăudate pentru 
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efectul lor de aducere în prim-plan a României de către 
Mircea Eliade, pe atunci ataşat cultural acolo, într-un raport 
către Ministerul de Externe bucureştean 

Ultima vizită (si misiune) în străinătate o face în 1943, 
în Turcia, la Istanbul şi Ankara. Ţine, bineînţeles, conferinţe, 
dar ia şi legătura cu britanicii. Informaţii găsim într-o decla
raţie a lui Aurel Decei ( eminentul istoric turco log), pe atunci 
ataşat de presă la Legaţia din Istanbul şi principal contact 
acolo cu serviciile de informaţii engleze. Decei relatează că 
l-a pus în contact pe Hulubei cu Vladimir Periei, un iugoslav
cunoscut agent al britanicilor, dar nu cunoştea detalii asupra
subiectelor abordate de cei doi. Alte informaţii găsim într-un
raport al ambasadorului german von Killinger către ministrul
său, von Ribbentrop, în care se relatează că, în antecamera
lui Mihai Antonescu, Hulubei, tocmai întors din Turcia, a
declarat că a obţinut de la englezi promisiunea ca nu vor 
bombarda Bucureştiul (însă distrugătoarele raiduri· din apri
lie 1944 îl vor contrazice).

În februarie 1944, în biroul de Rector al lui Hulubei se 
redactează şi semnează un memoriu al universitarilor către 
Ion Antonescu prin care se cerea ieşirea grabnică a României 
din războiul dus alături de Germania. 

După 23 august 1944 pierde, bineînţeles, calitatea de 
Rector, dar rămâne profesor la Universitate. În aprilie 1945 
este arestat pentru câteva zile de către Corpul Detectivilor, 
condus atunci de Alexandru Nicolschi ( embrionul viitoarei 
Securităţi). În declaraţiile date atunci şi care se regăsesc în 
Dosarul de la CNSAS, sunt descrise misiunile din timpul 
războiului, dar nu se menţionează nimic despre contactele cu 
Aliaţii (probabil acestea nu s-au transcris, fiind secrete de 
stat). Este eliberat în urma protestelor prietenilor săi de 
stânga - mai ales Simion Stoilow (nu se confmnă în docu
mente intervenţia lui Frederic Joliot-Curie). De remarcat că, 
de atunci, Securitatea nu l-a mai contactat vreodată, dar l-a 
urmărit prin mai multe dosare specializate - inclusiv prin 
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DUI - Dosar de Urmărire Informativă - până practic la 
sf'arşitul vieţii. 

În iunie 1945, este primit în rândurile masoneriei 
(probabil şi ca măsură de protecţie împotriva unei alte 
arestări), unde urcă repede până la gradul 32 şi devine 
Venerabilul lojii „Lanţul de Unire". Această lojă avea ca 
membri masoni din „elita"financiară ca Nicolae Malaxa si 
Max Auschnitt, unul din motivele fondării sale fiind evitarea 
„inoportunării' marilor industriaşi cu cereri de ajutor din 
partea „fraţilor"de lojă. Hulubei - se crede că era nepot al lui 
Malaxa - ţine în cadrul lojii o comunicare despre bomba 
atomică, care după Hiroshima interesa pe toată lumea. 

Paradoxal, se poate spune că bomba atomică l-a ajutat 
pe Hulubei să revină în poziţia de lider al fizicii nucleare 
româneşti, căci noul regim avea nevoie vitală de specialişti 
în domeniu. Gheorghe Manu intrase în ilegalitate din 1945, 
în calitate de conducător, alături de amiralul Horia 
Măcellariu, al Mişcării Naţionale de Rezistenţă, iar în 1948 
fusese arestat ca membru marcant al Mişcării Legionare, 
fiind închis la Aiud, unde a murit, după mari suferinţe, în 
1962, neacceptând nicio colaborare cu regimul comunist. De 
remarcat că Hulubei a făcut intervenţii la persoane din con
ducerea statului pentru a i se permite lui Manu să-şi continue 
activitatea ştiintifică, dar rară succes. 

În 1949, Hulubei este numit directorul nou-înfiinţatului 
Institut de Fizică al Academiei. În 1952, conducerea de 
partid şi de stat îi solicită întocmirea unui material docu
mentar despre protecţia împotriva bombelor nucleare, 
material înaintat lui Teohari Georgescu, ministrul de interne 
de atunci. Respectivul document există în arhiva CNSAS şi 
ar putea fi publicat pentru că. reflectă deosebita pregătire pe 
care o avea Hulubei în domeniul nuclear. 

În urma „dezgheţului" de la Geneva (1954-1956), se 
instituie un mecanism de consultări în domeniul nuclear (sub 
denumirea de „utilizarea energiei atomice în scopuri 
paşnice") între marile puteri, cuprinzând şi ţările cu potenţial 
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ştiinţific în domeniu, inclusiv România. Întâlnirile aveau loc 
la Geneva (Viena a devenit sediul Agenţiei Internaţionale 
pentru Energia Atomică peste câţiva ani), Hulubei repre
zentând România. Are astfel ocazia să-şi revadă foştii colegi 
din Franţa, posibil şi pe Yvette Cauchois. De altfel, în anii 
'5 O ai secolului trecut, reia corespondenţa cu Yvette Cauchois, 
care-l informează că este preocupată de constituirea noului 
centru nuclear de la Orsay. Corespondenţa lor este bineîn
ţeles interceptată şi copiată de Securitate, ca de altfel 
întreaga corespondenţă a lui Hulubei, inclusiv cea cu 
fizicieni ca Manne Siegbahn si Piotr Kapitza. 

Hulubei se găsea la Geneva în 1959 când a încetat din 
viaţă Frederic Joliot-Curie. A cerut permisiunea în ţară să 
participe la funeralii, i s-a acordat şi şi-a văzut astfel pentru 
ultima oară prietenul din tinereţe. 

În 1956, începe perioada de glorie pentru Hulubei. E 
numit directorul Institutului de Fizică Atomică de la 
Măgurele, institutul în care funcţionau primul reactor nu
clear ( de tip VVRS, evident sovietic) şi primul accelerator 
de particule (Ciclotronul U-120, tot sovietic) din România. 
Este ales membru al Academiei Române (pentru a doua 
oară, căci fusese dat afară în 1948). Poziţia su politică se 
întăreşte, dar nu într-atât încât să m1 mal fie „monitorizat" de 
Gheorghe Gaston Marin, preşedintele de atunci (şi) al 
Comitetului de Stat pentru Energia Nucleură, G11ston, cum îi 
spunea Hulubei, inginer fonnat în Franţa, luptl\tor în Muquis 
(rezistenţa franceză în timpul ocupnţlol germane a Fran\el 
din timpul celui de al Doilea Război Mtmdlnl), era omul de

încredere al lui Gheorghiu-Dej pe probleme <fo planificare 
· economică şi de industrie. Cu Hulubei are dispute în legătură

cu construirea unei industrii nucleare româneşti - uraniul
românesc se trimitea pe atunci masiv în URSS. Hulubei,
vizionar, propunea realizarea unei centrale nucleare cu
uraniu românesc, Gaston fiind de părere că „nu suntem încă
pregătiţi". Interesant că, în memoriile sale, Gaston nu-şi mai
aminteşte ac'este dispute, evidenţiate de urmăririle prin
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tehnica operativă (TO) din dosarul securităţii, menţionând 
doar colaborarea foarte bună cu Hulubei în negocierile din 
anii '60 ai secolului trecut, pentru construcţia unei centrale 
nucleare occidentale în România. 

Pentru. Hulubei, perioada 1956-1968 este o continuă 
bătălie pentru a realiza IF A, cel mai mare institut de cer
cetare din România, atunci, dar şi astăzi. Bătălia se dădea nu 
numai pentru achiziţionarea de echipamente, dar mai ales 
pentru angajarea şi păstrarea în Institut a celor mai buni 
specialişti - fizicieni, chimişti, ingineri, matematicieni. 
Dosarul de la CNSAS conţine mărturii despre eternele dis
pute ale lui Hulubei cu şeful „cadrelor", maiorul de secu
ritate Vintilă, pentru protejarea specialiştilor de valoare de 
,,vigilenţ�" Securităţii. 

În 1968, la 72 de ani, pleacă de la conducerea IF A pe un 
post de demnitar, mai mult onorific, la Consiliul de Stat, 
continuând însă atât să predea la Universitate, cât şi să 
conducă doctorate, fiind, de asemenea, implicat în tratativele 
cu canadienii pentru realizarea centralei nucleare cu apă grea 
de la Cernavodă. Moare pe neaşteptate în noiembrie 1972. 

Indiscutabil, moştenirea lui Hulubei este extraordinară: 
Institutul de Fizică Atomică, Şcoala de fizică nucleară 
românească, zeci - poate chiar sute - de specialişti de mare 
valoare pregătiţi pentru cercetarea şi industria nucleară din 
România. Nu numai platforma de la Măgurele, dar şi 
Institutul de reactori nucleari de la Piteşti, Institutul pentru 
apă grea de la Rm. Vâlcea şi fabrica de apă grea de la Turnu 
Severin, azi, din păcate, abandonată de iresponsabilitatea 
politicienilor, fabrica de preparare a pastilelor de uraniu de 
la Feldioara şi, bineînţeles, reactoarele de tip CANDU de la 
Cernavodă îşi datorează într-o măsură impo1iantă existenţa 
luptei lui Horia Hulubei pentru o fizică nucleară românească. 
Pentru a reuşi să CONSTRUIASCĂ, Hulubei a făcut, de
sigur, compromisuri politice. Putem să-l judecăm pentru 
aceasta, dar în balanţă vor atârna mai greu marile realizări 
menţionate mai sus, obţinute datorită activităţii sale. 
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14. Colaborarea dintre

Horia Hulubei şi Yvette Cauchois 

Invitaţia pe care am primit-o de a participa la cea de-a 
V-a ediţie a Simpozionului Naţional „Culturi\ şi Civilizaţie
în Maramureş", care arc loc aici la Săliştea de Sus, în zilele
de 13-14 august 2014, ne onoreazll alfi l pe mi11e, ofit şi pe
colegul Mihai Bălănescu, pe care 1-um rngu-1 Hă se alăture
comunicării ce o voi prezenta ustllzi în foţu Dumneavoastrl\.

· Mulţumim pentru această invitaţie Primăriei şi Casei de 
Cultură, fiindcă ne dă posibilitatea să prezentăm maramu
reşenilor - şi nu numai lor - aspecte inedite ale colaborării
între Horia Hulubei (1896-1972) - Yvette Cauchois
(1908-1999).

Ideea comunicării noastre de azi îşi are originea în 
dorinţa maramureşeanului Prof. Simion Bogîldea, originar 
din Săliştea de Sus, absolvent al Facultăţii de Fizică a Uni
versităţii Bucureşti, de a fi prezenţi la această manifestare, 
având ca punct de plecare excelenta lucrare a Părintelui 
Gheorghe Urda, paroh al Parohiei Ortodoxe Române 
Bârsana [l], intitulată Amănunte în legătură cu ultima parte 
a vieţii savantei Yvette Cauchois şi motivaţia pentru care ea 

a fost înmormântată la Mănăstirea Bârsana, prezentată în 
2013 la a IV-a ediţie a acestui Simpozion. Am putea afirma 
că, pe baza datelor exacte ce vi le vom prezenta în conti
nuare, titlul lucrării noastre ar putea fi o continuare, o com
pletare a lucrării Părintelui Urda, şi anume: Amănunte în 
legătură cu prima parte a vieţii savantei Yvette Cauchois, 

imediat după terminarea facultăţii la Sorbona, ca şefă de 
promoţie. 

Una din ideile de bază ale lucrării Părintelui Urda este 
faptul că a crede în Dumnezeu, realmente, este o mare 
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aventură, şi miraculoasă creatoare de evenimente purtă
toare de me.wrj şi care, de fapt, conduc lumea spre împlinire. 
În termenii lnloi ai lumii ele uzi, nu greşim când afirmăm că 
există un dost/11 oLu·e conduce la întâlniri între persoane 
generatoare de evenimente, subliniate şi de Părintele Urda. 
O întâlnire de acest fel este şi cea dintre Horia Hulubei şi 
Yvette Cauchois, care a condus la împlinirea lor, la formarea 
a doull mar! personalităţi ştiinţifice ale fizicii secolului al 
XX-iea.

Încă de la începuturi, această colaborare a reprezentat şi
a rămas un simbol al relaţiilor de colaborare şi prietenie 
dintre România şi Franţa. 

Mai mult decât atât - şi subliniem acest lucru - a fost şi o 
întâlnire între două culturi. DEX - Dicţionarul explicativ al 
limbii române - defineşte cultura ca totalitatea valorilor 
materiale şi spirituale create de omenire în procesul practicii 
social-istorice, precum şi a instituţiilor necesare pentru 
crearea şi comunicarea acestor valori. Iar civilizaţia, conform 
DEX-ului, este: nivelul de dezvoltare materială şi spirituală a 
societăţii dintr-o epocă dată, a unui popor, a unui stat. 

Din definiţiile de mai sus apare un trinom: istoria, 
politica, religia, care fac parte din temelia spirituală a unui 
individ, a unui popor, a unei comunităţi, asemănătoare celei 
creştineşti - credinţă, speranţă, iubire - şi trebuie tratată cu 
multă atenţie, fiindcă acestea conduc la formarea persona
lităţii unui individ, situaţie care ne interesează, în cazul 
particular al unei colaborări a două persoane, care provin din 
două culturi diferite, influenţate de politică şi de religie. Mai 
departe, vom da exemple edificatoare pentru colaborarea 
celor două personalităţi, care constituie obiectul lucrării de 
faţă. 

Noi, românii, suntem o civilizaţie, iar Maramureşul, 
această regiune din nordul României, este o entitate distinctă 
a României, prin specificul ei spiritual şi cultural, consti-
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tuind o celulă păstrătoare de tradiţii, de trăsături etnice şi de 
istorie distincte, de credinţă neabătută în ortodox.ie, care a 
rezistat de-a lungul timpului la �nfluenţele din afară. 

De ce această incursiune? Fiindcă ne va ajuta să desci
frăm unele neclarităţi şi semne de întrebare, care îşi au răs
puns în cele afirmate mai înainte. 

Scurt periplu biografic al lui Horia Hulubei 

Horia Hulubei s-a născut la 15 noiembrie 1896 la Iaşi. A 
absolvit, ca bursier, pe toată perioada şcolii, celebrul Liceu 
Internat din Iaşi (azi Colegiul Naţional „Costache 
N egruzzi") ca şef al promoţiei 1915, fiind înscris pe panoul 
de onoare al liceului. S-a înscris la Universitatea din Iaşi, 
Facultatea de Ştiinţe, Secţia de Fizică şi Chimie, dar studiile 
sale au fost întrerupte de Primul Război Mondial. A fost 
mobilizat şi apoi trimis pe front, unde participă, cu gradul de 
sublocotenent, la ,luptele de la Nămoloasa, Băltăreţi şi 
Mărăşeşti (vara anului 1917). Generalul Berthelot, coman
dantul Misiunii Militare Franceze în România, a avut 
iniţiativa trimiterii în Franţa a unui grup de tineri români 
pentru a urma o şcoală de aviaţie şi a deveni piloţi de 
vânătoare ai aviaţiei militare. Horia Hulubei, care a făcut 
parte din acest lot, a demonstrat, astfel, un act de mare curaj 
şi a participat, ca pilot pe un avion de vânătoare al Forţelor 
Aeriene Franceze, pe Frontul de Vest, în Franţa, unde a fost 
grav rănit. Pentru meritele sale militare, a fost decorat cu 
Ordinul Legiunii de Onoare al Franţei. Se reînscrie (1922) la 
Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, Secţia Fizică şi Chimie, de 
unde, în 1926, obţine licenţa cu „Magna cum Laude". 

După absolvirea facultăţii, a lucrat un an de zile în 
cadrul Laboratorului de Fizico-Chimie al Facultăţii de 
Ştiinţe, ca asistent al profesorului Petre Bogdan. A plecat, 
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ulterior, în Franţa (1929), ca bursier al statului francez, 
pentru a-şi realiza teza de doctorat în Laboratorul de Chimie 
Fizică al profesorului Jean Baptiste Perrin (1870-1942), 
laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1926). 

În anul 1930, a venit o tânără fiziciană franceză, şefă de 
promoţie la Sorbona, Yvette Cauchois, pentru a-şi face doc
toratul, în acelaşi laborator al lui Jean Perrin. Avea 22 de 
ani, iar Hulubei, 34. Jean Perrin a integrat-o în colectivul 
Horia Hulubei şi i-a dat ca sarcină să o sprijine şi să o 
îndrume în activitatea ei. 

În 1933, Horia Hulubei şi-a susţinut doctoratul în 
domeniul efectului Compton multiplu. Din comisia de 
examinare a tezei sale, intitulate Contributions a l 'etude de 
la diffusion quantique des rayons X, prezidată de Marie 
Curie, dublă laureată a Premiului Nobel: fizică - 1903 şi 
chimie - 1911, a mai făcut parte Jean Perrin şi Charles 
Mauguin. Teza sa de doctorat a fost clasificată ca tres 

honorab/e şi este 1w,ultatul cercetărilor sale strălucite efec
tuate la Parl11. A devenii unul din cei mai buni specialişti 
din lu111c, la momontul respectiv, în spectroscopia de raze 
X. 

În aceeaşi zi şi cu aceeaşi Comisie, îşi dau doctoratul şi 
Yvette Cauchois, şi un alt fizician român, Gheorghe Manu, 
care va 1tvea o altă traiectorie profesională. Va muri în închi
soarea pentru deţinuţi politici din Aiud, din cauza convin
gerilor sale politice. A preluat conducerea mişcării legionare, 
după fuga lui Horia Sima în Germania. 

Este momentul să facem o precizare importantă. 
Horia Hulubei, în cercetările sale, a folosit - pentru 

prima dată - un spectrograf de raze X, de mare stabilitate, de 
mare rezoluţie, realizat în laboratorul pus la punct de el, în 
colaborare cu Yvette Cauchois, aparat cu ajutorul căruia a 
crescut cu două ordine de mărime sensibilitatea de detecţie, 
devenind, astfel, cel mai bun instrument din lume, depăşind 

151 

www.ziuaconstanta.ro



performanţele echipamentelor utilizate în laboratoare simi
lare din alte ţări. 

Jean Perrin aprecia, în mod deosebit, calităţile 
intelectuale ale lui Horia Hulubei, rezultatele activităţii sale 
ştiinţifice şi ideile noi, pe care le aplica, cu succes, în 
cercetările de fizică experimentală. 

De la venirea sa în Franţa, până la susţinerea tezei de 
doctorat, în 1933, Hulubei a publicat singur 8 lucrări 
originale în Comptes Rendus de !'Academie des Sciences de 
Paris. Contribuţiile lui Hulubei sunt fundamentale în studiile 
sale despre efectul Compton multiplu şi efectul Raman 
( descoperit de fizicianul indian Raman, laureat al Premiului 
Nobel - 1930, care, la invitaţia lui Horia Hulubei, a vizitat 
IFA). A efectuat studii laborioase pentru a pune în evidenţă 
noi elemente radioactive (Ra, Po, Moldavium şi Dor) şi ale 
unor elemente transuraniene (93). Ca singur autor, a pu
blicat, până la plecarea sa din Franţa (193 8), 23 de lucrări. 
Colaborarea cu Yvette Cauchois a condus la realizarea altor 

23 de lucrări, Hulubei fiind prim autor, majoritatea publicate 
în C. R. Acad. Sci. Paris. 

Printre colegii săi de laborator erau şi Irene şi 
Frederique Joliot-Curie, laureaţi ai fremiului Nobel (1935). 
O informaţie amuzantă este că la Paris, în grupul lui Perrin, 
porecla lui Horia Hulubei era Bey după ultima silabă a 
numelui, dar şi după modul lui aristocratic de politeţe şi 
comportare. 

Activitatea sa ştiinţifică, încă de la început, este strălucită 
şi este reflectată în studiile sale publicate, care l-au consacrat 
ca unul dintre cei mai buni specialişti ai timpului său în 
domeniul spectroscopiei de raze X. Subliniem faptul că a 
organizat, împreună cu Yvette Cauchois şi alţi colaboratori 

francezi, un laborator de raze X, în cadrul căruia a iniţiat şi 
realizat o serie de cercetări de pionierat, asupra spectrelor 
gazelor rare şi descoperirii unor noi elemente. Aparatura 
originală, dezvoltată în laboratorul său, depăşea performanţele 
echipamentelor utilizate în laboratoare similare din alte ţări. 
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Horia Hulubei a fost în mijlocul unei controverse 
ştiinţifice, privind paternitatea elementului 87, Franciu (Fr), 
cercetările sale iniţiale privind acest element pe care l-a 
numit Moldavium, fiind de o relevanţă particulară. Graţie 
unei metode experimentale, pusă la punct în laboratorul său, 
de cea mai înaltă sensibilitate pentru acea perioadă, Hulubei 
a crezut că a detectat şi descoperit Moldavium în polucit, 
mineralul zeolitic pe care l-a studiat. L-a numit Moldavium, 
ca un omagiu adus provinciei natale, ,,avanpostul estic al 
latinităţii", cum s-a exprimat Horia Hulubei (vezi: Comptes 
Rendus des Seances, Acad. Des Sciences, 209, 675 - 1939 şi 
Memoriile secţiunii ştiinţifi,ce ale Academiei Române, seria 
III, voi. XV, nr. 9 - 1940). 

Activitatea sa ştiinţifică a îmbrăţişat domenii diverse 
(fotoelectricitate, particule elementare, fizica nucleară, reac
toare nucleare, izotopi radioactivi, chimie fizică, fizică ato
mică etc.), activitate descrisă, în amănunt, în volumul Horia 
Hulubei - Selected papers - editat de Institutul Central de 
Fizică în 1986 [2,3], care face cunoscută lista publicaţiilor şi 
reproduce in extenso lucrările fundamentale care au intrat în 
istoria chimiei şi a fizicii. Pentru cercetările sale, a fost 
numit Maître de Recherches şi apoi Directeur de Recherches 
în laboratoarele de la Universitatea Sorbona, conduse de 
Jean Perrin şi în cadrul Centrului Naţional de Cercetare 
Ştiinţifică al Franţei. El a ocupat această poziţie până în 
1947, cu o singură întrerupere, în timpul celui de-al Ii-lea 
Război Mondial. Această poziţie oficială ştiinţifică repre
zintă dovada preţuirii de care s-a bucurat Horia Hulubei, 
pentru activitatea sa desfăşurată în Franţa. De subliniat că a 
fost singurul cetăţean străin, căruia i s-a acordat titlul unei 
funcţii oficial-ştiinţifice, ce se atribuia numai cetăţenilor 
francezi. 

În 1936, Jean Perrin îl însărcinează pe Hulubei cu 
organizarea sălilor de electricitate şi raze X, din cadrul 
expoziţiei mondiale care urma să se deschidă, în 1937, în 
Palals de 111 Decouvcrte, Hulubei efectuează experienţe 
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demonstrative despre descărcări în gaze, difracţie de 
electroni, microscopie electronică, spectre de raze X etc., 
obţinând, ca recompensă, Medalia de aur a Expoziţiei şi 
Medalia Henri de. Jouvenel. Pentru activitatea sa �tiinţifică 
desfăşurată în Franţa, Hulubei primeşte premiul Fossignon, 
premiul Henri Wilde (1938), din partea Academiei de Ştiinţe 
a Franţei. Este ales membru corespondent al Academiei 
Române (Secţia Ştiinţifică) în 1937, apoi membru titular în 
1946. Este îndepărtat din Academie în 1948 şi repus în drep
turi în 1955. De asemenea, a fost ales membru al Academiei 
Franceze de Ştiinţe (1940), al Academiei de Ştiinţe din 
Lisabona (1944) şi al Consiliului Ştiinţific al Institutului 
Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna (Rusia). A fost 
membru al Societăţilor de Fizică din România, Franţa, 
Germania, Elveţia, SU A. 

Activitatea sa intensă peste h9tare nu l-a împiedicat să 
se implice în viaţa ştiinţifică din România. Astfel, în 
perioada 1925-1927, a predat un curs de optică şi acustică, 
fiind numit profesor asociat la Facultatea de Fizico-Chimice 
a Universităţii din Iaşi. În 1936, a fost delegat să ţină un curs 
de radioactivitate şi structura materiei. 

Profesorul Horia Hulubei nutrea un sentiment adânc de 
datorie pentru ţara sa. Acceptase să lucreze şase luni din an 
în laboratoarele dotate din Paris şi şase luni în ţară, la Iaşi. 
Dar, se reîntoarce definitiv în ţară (193 8), ca profesor la 
catedra de Structura Materiei de la Universitatea din luşi. 

În 1940, Horia Hulubei se transferă lu Universitatea din 
Bucureşti, la catedra de Structura Materiei, unde funcţio
nează ca profesor între 1941-1944 şi este, în ucelaşi timp, 
numit şi Rector al Universitătil din Bucure�ti din 1941 până 
în 1944, perioadă în care modcmizm,zn luborntnrul de flzk:n 
atomică al Facultăţii de Fizică al Unlvcl'sltăl-li Bucuro�ti. 

Înfiinţează Institutul de Fizică cu sediul în trei camere 
pe Str. Mihail Eminescu, nr. 47 (colţ cu Str. Polonă), unde 
funcţiona şi Institutul de Matematică, condus de Acad. Prof. 
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Miron Nicolescu. O cameră era rezervată bibliotecii, a doua 
avea un birou, o masă cu câteva scaune şi a treia avea, în 
plus, o maşină de scris [4]. În 1951, acest Institut se mută la 
Măgurele, după ce au fost amenajate primele laboratoare de 
cercetări în domeniul fizicii nucleare, biblioteca şi mici 
ateliere pentru construirea de echipamente de cercetare, în 
fostul conac Oteteleşanu, donaţie a acestuia către Academia 
Română, iar prin HCM nr. 2563, din 5 decembrie 1955, a 
fost înfiinţat Institutul de Fizică Atomică, unitate de cerce
tare cu autonomie totală economico-financiară, deci organ 
central dependent direct de Guvernul României, având ca 
director general pe Horia Hulubei (1956-1969). În cadrul 
acestui Institut, s-au pus bazele cercetării moderne de fizică 
şi a domeniilor conexe din România ( chimie, electronică, 
informatică, inginerie, medicină nucleară etc.). Primele cal
culatoare electronice au fost construite la Măgurele, 
România a fost a treia ţară din lume unde a fost construit un 
laser, bazele energeticii nucleare româneşti au fost puse la 
IF A Măgurele şi exemplele pot continua. 

Astfel, Institutul de Fizică Atomică (IF A) de la 
Măgurele-Bucureşti, a devenit o citadelă atât a ştiinţei 
româneşti, cât şi a celei internaţionale, institut care se bucură 
şi acum de respect şi preţuire printre profesioniştii dome
niului din lumea întreagă [2,3]. 

Datorită renumelui IF A şi a faptului că, în România, 
s-au format cercetători de înaltă clasă în domeniul fizicii
nucleare, atomice şi altele conexe, recunoscuţi pe plan inter
naţional, Uniunea Europeană a hotărât ca la Institutul de
Fizică Atomică (denumirea de azi a Institutului de Fizică şi
Inginerie nucleară - IFIN) să se construiască cea mai
importantă componentă a Programului ELI (Extreme Light
lnfrastructure), investiţie de aproximativ 350 milioane de
euro, din care cea mai mare parte finanţată din fonduri
nerambursabile ale acesteia. În această investiţie se reali
zează cel mai puternic laser din lume, iar IFIN va deveni un
centru internaţional de cercetare.
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Scurt periplu biografic al lui Yvette Cauchois 

Datele sunt extrase din pagina de internet a Fundaţiei 
,,Horia Hulubei", Yvette Cauchois fiind la începutul înfiin
ţării (1991), Preşedinta de onoare a Fundaţiei „Hulubei". 
Despre starea sa civilă se cunosc cele două date importante 
din viaţa unui om: 19 decembrie 1908 şi 19 noiombrle 1999. 
Marna ei era englezoaică, nepoata marelui scriitor englez 
Thomas Hardy (1840-1928), autor şi al romanului Tess

d'Urberville, tradus în româneşte. Tatăl ei era ateu şi i-a dat 
libertatea să-şi aleagl\ credinţn când şi du.cfi va dori. To1 
timpul vieţii sale, cei din jurul s/'1.11 I s-nu adrosut cu 
Mademoise/le Cauchois. 

Din punct de vedere ştiinţific, palmaresul său este cu 
totul ieşit din comun: 

- Profesor la Universitatea „Pierre et Marie Curie" din 
Paris, directoare a prestigiosului „Laboratoire de Chimie
Physique", fondat de Jean Perrin; 

- cercetătoare recunoscută în domeniul spectroscopiei
cu raze X, cu numeroase publicaţii de specialitate; 

- pentru contribuţia sa majoră la dezvoltarea fizicii
atomice a fost primită în Academia Franceză; 

- este onorată cu numeroase titluri şi distincţii ştiinţifice
internaţionale; 

- este Doctor Honoris Causa al unui număr de 20
universităţi din lume. 

În cariera sa ştiinţifică, lungă şi apreciată unanim, a co
laborat, în afară de Horia Hulubei, şi cu Dr. Ioana Măinescu. 

În 4 septembrie 1992, Universitatea din Bucureşti i-a 
acordat titlul de Doctor Honoris Causa. 

În ultimii ani de viată, a vizitat, de mai multe ori, 
România, sosind aici de �ele mai multe ori incognito. A 
vizitat, de mai multe ori, mănăstirile Bucovinei. A îndrăgit 
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această ţară, hoH\rându-se, în toamna anului 1999, să se 
stabilească, definitiv, în România. A zăbovit, în acea toam
nă, câteva săptămâni la Mănăstirea Bârsana. În acest timp, a 
contractut o bron�ită, oare i-a fost fatală. După dorinţa sa 
testamentară, locul de veşnică odihnă este la Mănăstirea 
Bârsana pe Valea Izei, în Maramureş. A fost prima înhumare 
în incinta bisericuţei de pe lângă noua mănăstire. Ulterior 
acestui anunţ din Curierul de Fizică nr. 32, pagina 20 (martie 
2000), publicaţie a Fundaţiei „Horia Hulubei" şi a Societăţii 
Române de Fizică, a apărut şi în Physics Today, din aprilie 
2001, o amplă biografie a savantei. 

Considerente pe marginea colaborării 
dintre Horia Hulubei şi Yvette Cauchois 

Surprinde că în mărturiile Yvettei Cauchois, publicate în 
articolul Părintelui Gheorghe Urda [l], Horia Hulubei este 
menţionat tangenţial, doar ca fiind libertin, subliniind, în 
schimb, pe Gheorghe Manu ( 1903-1961 ), un fizician 
apreciat la timpul său, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe, 
Universitatea din Bucureşti, care a lucrat la Institut du 

Radium (I 927-1934), unde şi-a pregătit teza de doctorat sub 
îndrumarea lui Marie Curie, Cercetări asupra absorbţiei 

razelor alfa, publicată în Annales de physique (1934), fiind, 
la acea vreme, cea mai completă investigaţie a interacţiei 
alfa cu materia. Se întoarce în ţară, devenind asistent la 
Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti (1935) şi, ulterior, 
conferenţiar (1945). A preluat conducerea Mişcării Legio
nare din România, după fuga lui Horia Sima în Germania. A 
fost arestat şi a murit la închisoarea Aiud. 

Am făcut afirmaţia că surprinde nemenţionarea lui 
Horia Hulubei cu care a colaborat. Dovada afirmaţiei noastre 
sunt cele 23 de lucrări ştiinţifice, unde coautoare este şi 
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Yvette Cauchois. Nu este în intenţia noastră de a micşora 
valoarea şi calităţile acestei savante. Spectrograful de raze 
X, cel mai performant, în acea perioadă, a fost realizat de 
Hulubei şi Yvette Cauchois. Ulterior, în activitatea ei, este 
menţionată doar Mademoiselle Cauchois ca unic autor (?). În 
C.V.-ul întocmit de UCLA (University of California at Los
Angeles) din SUA, cu ocazia. acordării titlului de Doctor
Honoris Causa, nu apare nicio menţiune a vreunei lucrări
publicate împreună cu Hulubei. Între lucrările ei, publicate,
începând cu una din 1932 şi până în 1940, nu este menţio
nată nicio lucrare (fiindcă toate, ne întrebăm, erau în cola
borare cu Horia Hulubei?). Fără a avea la îndemână toate
C.V.-urile Mademoisellei Cauchois, realizate în numeroase
situaţii, de exemplu, şi cele de la decernarea altor titluri
Doctor Honoris Causa, înclinăm să credem că numele lui
Hulubei a fost omis intenţionat, nu şters, din menţiunea
lucrărilor Y.vettei Cauchois. Şi iată de ce.

Ne folosim de un alt caz celebru, asemănător, de 
omisiune a unui cercetător român, fiindcă era român, ca 
realizator al unor descoperiri epocale în dezvoltarea fizicii, 
binecunoscut în literatură, dar omis cu bună ştiinţă, ca în 
cazul Hulubei. 

Dintre fizicienii români care au studiat în Franţa, cel 
care a fost foarte aproape de a fi laureat al premiului Nobel 
este şi Alexandru Proca (1897-1955), care a plecat din 
România la începutul secolului al XX-iea după ce a terminat 
Şcoala de Poduri şi Şosele (devenită ulterior Şcoala Politeh
nică Bucureşti). Şi-a completat studiile în domeniul fizicii şi 
a fost naturalizat francez în anul 1931. În mai 1933, şi-a 
u tinut t za d do tarat condusă de Louis de Broglie

(laur at al Pr roiului Nob 1 1929) având în comisie pe Jean
P rrin (pr clint i . Brill uin.

,E uaţiil Pr a 1 36 din tizi 
r lati · t unt e uaţiile ampului t, rial bozonic 

u pin unit t i ma ă n nulă . În p i ada în care 
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Hideki Yukawa a elaborat prima teorie a forţelor nucleare, 
particula care media interacţia dintre nucleoni era tot un 
bozon vectorial. În mod normal, în anul 1949, când lui 
Hideki Yukawa i s-a conferit premiul Nobel, acesta trebuia 
să-l împartă cu Proca. Din păcate, conducătorul său de 
doctorat Louis de Broglie nu numai că nu l-a propus, dar a 
aranjat, ulterior, ca la două concursuri de profesor la care 
participase Proca, în anii 1949 şi 1950 la Sorbona şi, 
respectiv, College de France, să fie promovaţi alţi candidaţi 
[5], după ce votul a fost favorabil lui Alexandru Proca; Louis 
de Broglie s-a pronunţat ,je ne suis pas d'accord, il est 
etranger". 

Horia Hulubei a refuzat numeroasele propuneri de a 
rămâne în Franţ·n, inclusiv în laboratoarele conduse de Irene 
şi Frederic Jollot Curle. S-n întors în ţara lui natală pentru 
a-şi înduplinl „visul snu de o viaţă", acela de a duce fizica
rnmâ11euscă lu nivelul celei internaţionale, ceea ce a şi reuşit,
prin crearea fostitutului de Fizică Atomică (IFA) de la
Măgurele-Bucureşti (l 956). El ştia de rezultatele lui
Paulescu, care a descoperit vindecarea diabetului, ale lui
Victor Babeş, cărora li se refuzase acordarea Premiului
Nobel fiindcă erau români. Probabil, era conştient şi avea
destule informaţii că, totdeauna, ar fi rămas pe un rol
secundar, indiferent de calităţile şi rezultatele sale. El era
conştient, de asemenea, de lipsa de vizibilitate a savantului
român, în primul rând, dar şi a ştiinţei şi culturii româneşti.
O cultură, o civilizaţie cunoscute şi respectate, ca cea a
Franţei, de exemplu, cresc şi vizibilitatea personalităţilor
care se afirmă într-un domeniu sau altul. Aici aş adăuga
respectul societăţii pentru cultură şi ştiinţă, pentru cei ce
creează indiferent de domeniu, pentru elita civilizatoare.
Evident, aici intervine rolul predominant al statului, dar asta
ţine de politic şi de politică.

Hulubei, la întoarcerea în ţară, avea un renume cucerit 
în Franţa, mulţumită căruia a putut, cu mari eforturi, într-o 
societate închisă ca a Republicii Populare România, să 
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creeze IFA\ Aici era vorba de o puternică „vizibilitate" a 
personalităţii sale pe care n-au putut să o ignore nici chiar 
autorităţile închistate din acea vreme. 

Este momentul să subliniem că Hulubei, nu doar ca 
savant, ci, în primul rând, ca om civilizat, a fost crescut şi 
educat acasă şi la şcoală în spiritul unei credinţe ortodoxe şi 
a patriotismului. Ştiinţa este o parte a Culturii şi Civilizaţiei 
unui popor, iar relaţia lui cu personalul din subordine, ţinea 
nu de ştiinţa lui, ci de cultura lui, de spiritualitatea lui, care, 
îndrăznim să afirmăm, a influenţat, în timp, spiritualitatea lui 
Mademoiselle Cauchois, care a lucrat şi a colaborat cu trei 
mari fizicieni români (Hulubei, Manu şi Măinescu). Dovadă 
este dorinţa ei, la sfârşitul vieţii, să se boteze, să adere la 
religia ortodoxă şi să fie, prin dorinţă testamentară, înhumată 
la Mănăstirea Bârsana. 

Este momentul să aducem la lumină date importante din 
viaţa lui Horia Hulubei şi a Yvettei Cauchois. 

Se consideră (presupune) că în relaţia de colaborare a 
lui Yvette Cauchois cu Horia Hulubei, care, practic, a 
educat-o şi format-o ca cercetător în domeniul fizicii 
atomice şi nucleare, devenită, ulterior, un mare om de ştiinţă 
al Franţei şi al lumii, cum, de altfel, a fost considerat şi 
Horia Hulubei, apreciat de Marie Curie şi Jean Perrin, ar fi 
existat, o perioadă de timp, şi o relaţie sentimental� care, de 
fapt, era şi o unire spirituală, generată de respectul şi 
recunoştinţa pe care Yvette Caucqois i-o purta lui Horia 
Hulubei. 

În opinia noastră, semnatarii acestei comunicări, Horia 
Hulubei care avea o căsnicie fericită cu Alice Hulubei (năs
cută Istrate) cu mare dragoste reciprocă, ca om de înaltă 
ţinută morală, s-a înţeles, cu această savantă rămasă domni
şoară ( cum i se adresau toţi care au cunoscut-o), ca relaţia 
dintre cei doi să se limiteze la o prietenie cu mare iubire şi 
respect reciproc. 

Este bine să se ştie că unul din autorii acestei 
comunicări, Mihai Bălănescu, care a fost directorul tehnic al 
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IFA, a fost trimis de Horia Hulubei (decedat în 1972) la 
Sorbona, unde a discutat cu Yvette Cauchois, pe care a 
informat-o că Hulubei este grav bolnav şi o roagă să vină în 
România pentru a-l vedea şi a-şi retrăi amintirile comune. 
Mademoiselle Yvette i-a răspuns: ,,Domnule Bălănescu, îl 
iubesc pe Horia tot atât de mult ca în timpul cât a fost la 
Sorbona şi vă rog să-i spuneţi că atâta vreme cât România va 
fi o ţară comunistă, nu voi veni în această ţară şi să mă ierte 
că am luat o asemenea hotărâre". 

Domnul academician Bălănescu a rugat-o şi pe ing. 
Ioana Măinescu, nepoata sa, românca aflată la Sorbona 
(decedată în 1982) să o convingă pe Mademoiselle Yvette să 
vină în România, dar nu a fost posibil, răspunsul fiind, 
invariabil, acelaşi. 

În 1992, la invitaţia Institutului de Fizică Atomică şi a 
Universităţii Bucureşti, a cărei Rector era Emil Constantinescu, 
Mademoiselle Yvette a venit în România şi a fost aleasă la 4 
septembrie 1992 „Doctor Honoris Causa"al acestei Univer
sităţi. După aceea, a venit în fiecare an în România, până în 
1999, când, la vârsta de 91 de ani, a murit în oraşul Arad, din 
cauza unei duble pneumonii cu neoplasm galopant la plămâni şi 
a fost înmormântată la cimitirul de la Mănăstirea Bârsana din 
Maramureş, conform dorinţei sale testamentare. 

În iunie 2008, unul dintre autori (Mihai Bălănescu) a 
fost la mormântul ei, apoi un colaborator al său continuă 
aceste vizite, pentru ca mormântul ei să fie permanent 
îngrijit, respectându-i, astfel, atât pe Horia Hulubei, cât şi pe 
Yvette Cauchois. 

Aceşti doi mari oameni de ştiinţă care, în afară de faptul 
că au fost colaboratori apropiaţi, cu rezultate care fac cinste 
ţnrilor în caro s-au nl\scul, uu înţeles să împingă mai departe 
limitele cunoaşterii, de care heneficiem noi şi generaţiile 
viltoarn, 
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În loc de concluzii 

Se poate afirma că Maramureşul, care a întemeiat, 
istoric vorbind, dinastia domnitorilor moldoveni, cărora le-a 
imprimat mai pregnant civilizaţia şi spiritualitatea româ
nismului, dar şi credinţa creştină, iată, peste veacuri, a 
cimentat destinul a doi mari fizicieni ai lumii, Horia Hulubei 
şi Yvette Cauchois. 
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15. Solomon Marcus, la maturitatea
unei adoţescenţe creatoare,

împlineşte 90 de ani! 

În mod cert, Marcus, cum îi place să iscălească mesajele 
sale adresate numeroşilor săi prieteni şi colaboratori din 
Universităţile şi institutele de cercetare ştiinţifice din ţară şi de 
peste hotare, atinge la împlinirea vârstei de 90 de ani un nivel 
top al creativităţii atribuit în mod obişnuit tinerilor oameni de 
ştiinţă cu vârste între 35 şi 40 de ani. Rezultatele sale ştiinţi
fice, obţinute de-a lungul anilor, demonstrează că impulsurile 
sale creatoare conferă şi astăzi o strălucire aparte carierei sale 
profesionale multidisciplinare în matematică, lingvistică, 
informatică, semiotică, antropologie, istoria şi filozofia ştiin
ţei. Prezenţa sa a devenit o constantă în viaţa culturală a 
României, în presă, cu articole de cultură generală şi de 
educaţie, la televiziune, în cadrul numeroaselor manifestări 
ştiinţifice din ţară, dar şi de peste hotare. De o efervescenţă 
creatoare uluitoare, scrie şi conferenţiază neobosit în dome
niile amintite mai înainte, ceea ce i-a adus o recunoaştere 
naţională şi internaţională. Ideile sale, materializate în zeci de 
cărţi publicate în peste zece limbi străine, în sutele de articole 
ştiinţifice din variate domenii ale ştiinţei, atestă nu numai un 
spirit viu posesor al unei culturi enciclopedice, dar şi o bogăţie 
de idei care reliefează vioiciunea sa sufletească, caracteristică 
tipică a unui adolescent. 

Statutul său de membru titular al Academici Române, 
de profesor Ia Facultatea de Matematică şi Informatică a 
Universităţii din Bucureşti nu i-a atenuat curiozitatea şi 
abordarea firească omenească a marilor idei ce frământă şi 
agită ştiinţa şi cultura contemporană. 

Fire deschisă şi tranşantă, profesorul Solomon Marcus 
abordează aspectele fierbinţi ale vieţii cotidiene cu o 
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naturaleţe şi deschidere către realitatea crudă care fascinează 
pe interlocutorul său, dar şi auditoriul căruia i se adresează. 

Spiritul său enciclopedic a abordat domeniile amintite 
mai sus, cu o competenţă profesion·ală şi o autoritate atestată, 
ceea ce i-a conferit din partea confraţilor săi un respect 
binemeritat, care întotdeauna au apreciat noutatea, origina
litatea, dar şi prospeţimea creaţiei sale ştiinţifice. 

Prezenţa sa activă, permanentă, în cadrul Adunărilor 
Generale sau tematice ale Academiei Române, luările sale de 
cuvânt conferă o pată de culoare aparte dezbaterilor datorită 
personalităţii sale distincte. Discursul său este totdeauna 
aşteptat cu interes de audienţă datorită specificităţii conferite 
de erudiţia sa. Concret: spiritul său, critic, neiertător, dar cu o 
abordare decentă, civilizatll în aprecierea unei personalit�ţi 
pentru primirea acesteia în rândurile membrilor Academiei 
Române este totdeauna însoţită de date exacte soientometrice 
care să ateste şi valoarea internaţionali\ profesională a celui 
pus în discuţie. Jnformaţiile sunt culosu cu mluală din .litern
tura internaţională, ceea ce conferi:\ dhicursulul sl\u un cnrnct.er 
aparte, cu date, greu de combătut. 

Fire deschisă, cu o nobleţe sufletească cuceritoare, abor
dează problemele fierbinţi ale actualităţii cu o doză de 
optimism şi înţelepciune, care îi conferă o distincţie aparte, 
proprie unui adevărat adolescent care a atins maturitatea 
creatoare în cariera sa ştiinţifică la vârsta de 90 de ani! 

La Mulţi Ani, domnule profesor Solomon Marcus! 

26 iunie 2014 
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III. PERSONALIT ĂTI ALE
·-

ACADEMIEI ROMANE

16. Titularizarea ca membru al

Academiei Române: Nicolae Victor Zamfir 

Titularizarea colegului Nicolae Victor Zamfir în 

Academia Română o susţin din toată inima, el fiind unul din 

cei mai prestigioşi fizicieni români din zilele noastre, cu o 

carieră ştiinţifică şi rezultate de excepţie. 
Nu numai cele 5146 de citări ale articolelor sale şi 

indicele Hirsch 36 reprezintă singura carte de vizită a unui 

palmares ştiinţific deosebit, dar şi cele peste 120 de articole 

publicate în revistele nr. 1 şi nr. 2 ale fizicii mondiale 

Physical Review şi Physical Review Letters, care apar în 

Statele Unite, arată anvergura profesionalismului său aflat la 

cotele cele mai înalte. Invitat de conducerea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării în 2004 de a se întoarce în ţară şi de a 
se înscrie la concursul pentru ocuparea postului de director 

general al IFIN-HH, după o activitate strălucită de 14 ani în 

Germania, la Institutul de Fizică Nucleară al Universităţii 
din Koeln, şi în SUA, la Wright Institute al Universităţii din 

Yale, acceptă invitaţia şi această situaţie are o semnificaţie 

deosebită. Nicu Zamfir se înscrie în tradiţia deschisă de 

numeroşi oameni de ştiinţă români reîntorşi în ţară după 

studii peste hotare, hotărâţi să contribuie la propăşirea 
culturală, ştiinţifică şi economică a patriei lor. Fraţii mamei 
lui au fost delegaţii comunei lor, Bran, la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia. 
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Cine cunoaşte IFlN-HI-1 Măgurele �i îşi nn1inteştt1 cum 
arăta Institutul în 2004, la instalaren su cm Dlrcutor Oenernl, 
şi cum arată astăzi, va observa deoi,eblroa ul'luşl\ a 1runsfor-

. mărilor. Nu este numai părerea mea. Apoi, simpla existenţă 
a construcţiei celui mai puternic laser din lume ELI-NP la 
Măgurele pune România pe harta lumii ştiinţifice interna
ţionale, transformând Măgurele într-un cunoscut oraş al 
fizicii. De precizat că, aşa cum s-au exprimat oficialii 
europeni când au aprobat construcţia cu fonduri UE ale 
acestui superlaser, alegerea amplasării s-a datorat, în primul 
rând, activităţii ştiinţifice a fizicienilor şi cercetătorilor 
institutului, care, în ultimii 65 de ani, au produs excelenţă şi 
performanţă în cadrul Institutului de Fizică Atomică, dar şi 
personalităţii colegului Zamfir. 

Este cazul să subliniez şi alte aspecte ale staturii 
personalităţii managerului Nicolae Zamfir, şi anume modul 
cum a rezistat la numeroasele presiuni politice, ca să le 
denumesc numai atât, sau a şicanelor de tot felul, de 
exemplu, a Apelor Române, care a ţinut prima pagină a 
ziarelor. A ştiut cu tact şi diplomaţie să le depăşească pentru 
o finalizare' a proiectului, pe care i-o dorim din suflet s-o
împlinească

Cele câteva date de mai sus sunt elemente definitorii ale 
susţinerii mele pentru alegerea colegului Nicolae Victor 
Zamfir ca membru titular al Academiei Române. 
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17. Titularizarea ca membru al

Academiei Române: Gheorghe Benga 

Titularizarea profesorului universitar Gheorghe Benga 
în Academia Română o susţin cu toată convingerea, fiindcă 
personalitatea sa a intrat deja în istoria ştiinţei româneşti şi 
universale, dar şi a învăţământului universitar de biologie 
celular!\ şi mnlccul11rl\ din România. 

De la î11coput: 111enţione:z. că, după absolvirea Facultăţii 
<le Mudlcină dit1 Cluj ( 1967), u urmat şi cursurile Facultăţii 
de Chimie u Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
(cursuri la zl 1968-1972, licenţa în 1972), unde a efectuat un 
an de specializare în Chimie fizică (echivalent cu master din 
zllelu noastn1), finalizat cu o tezl\ de specializare ( 1973), cu 
distinsul profesor Emil Chifu. 

George Emil Palade, Premiul Nobel anul 1974, 
co-preşedinte al Conferinţei internaţionale „România şi 
românii în ştiinţa internaţională" (Sinaia, 1994), în 
expunerea sa, intitulată Contribuţii româneşti la cercetarea 
biomedicală internaţională, spunea: ,,Indiferent de reali
zările diasporei, cercetătorii care au venit sau au rămas în 
România şi au muncit din greu, cu oarecare ajutor din partea 
guvernului României, ca cei doi Simionescu - sau fără nici 
un ajutor, ca Gheorghe Benga, merită o apreciere specială. 
Ei au menţinut viu spiritul cercetării biomedicale în 
România". 

Monumentalul volum Istoria Universală a Medicinei şi 
Farmaciei, de Radu Iftimovici, apărut în 2008 la Editura 
Academiei Române, semnalează printre fruntaşii medicinei 
româneşti şi realizările prof. Gh. Benga, apreciate de toată 
comunitatea medicală mondială. De menţionat că o parte din 
aceste lucrări au fost realizate împreună cu profesorul dr. 
Vasile V. Morariu. 
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Subliniez că descoperirea epocală, efectuată în 1985 la 
Cluj-Napoca de Gh. Benga împreună cu colaboratorii săi 
(Octavian Popescu, Victor Ioan Pop, Ross Holmes venit din 
SUA şi alţii) a proteinei canal pentru transportul apei în 
membrana , eritrocitelor umane (ulterior denumită aqua
porină), a fost publicată în reviste de largă circulaţie in
ternaţională, ca Biochemistry (1986), care apare în SUA, şi 
European Journal of Cel/ Biology (1986), cu câţiva ani 
înaintea celui care a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 
2003, Petre Agre, pentru aceeaşi descoperire. Profesorul 
Benga era îndreptăţit să primească, de asemenea, Premiul 
Nobel alături de Pt:ter Agre. Interesant de menţionat pentru 
Dvs., stimaţi colegi, este faptul că Agre nici nu a menţionat 
în varianta tipărită a conferinţei sale ca laureat Nobel 
(numită Nobel Lecture) lucrările grupului Gheorghe Benga, 
obligaţie elementară pentru un om de ştiinţă. Cum spun 
americanii: a no comment is a comment. 

Aici merită să citez pe Galileo Galilei: ,,toate ade
vărurile sunt uşor de înţeles odată ce au fost descoperite, 
problema este ca acestea să fie descoperite". 

Menţionez doar două acţiuni care atestă recunoaşterea 
internaţională a cercetărilor grupului Benga: 

1. prestigioasa revistă Molecular Aspects of Medicine
cu FI =10,375 a dedicat două numere speciale (voi. 33, 
2012, numerele 5 şi 6, octombrie şi decembrie) proteinelor 
canal pentru apă (Water Channel Proteins: Aquaporins and 
Related), avându-l drept Guest Editor pe profesorul 
Gheorghe Benga. 

2. Recent, în perioada 6-10 mai 2015, a avut loc la
Cluj-Napoca al doilea Congres Mondial privind aquapo
rinele şi proteinele înrudite, celebrând 30 de ani de la 
descoperirea primei proteine canal pentru apă, organizată 
impecabil de Gh. Benga. A fost o manifestare de înaltă 
ţinută ştiinţifică; s-a bucurat de prezenţa celor mai renumiţi 
oameni de ştiinţă din 5 zone continentale ale lumii: America 
de Sud şi de Nord, Europa, Asia (China şi Japonia), 
Australia, care dezvoltă domeniul Aquaporinologiei, desco-
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perit de Benga, cu aplicaţii fascinante, de exemplu, în 
prevenirea bolii Alzheirner. 

De subliniat că prof. Hartwig Wolburg şi colaboratorii 
(Univ. Tubingen), într-un review publicat în International 
Review of Cel/ and Molecular Biology, voi. 287, Academic 
Press, 2011, scriu că „Detectarea canalelor specifice pentru 
apă în membranele celulelor roşii sanguine de Gheorghe 
Benga aparţine descoperirilor fundamentale din biologia 
Secolului Douăzeci." 

O altă prioritate mondială a grupului Benga, care 
merită subliniată o reprezintă descoperirea implicaţiilor 
proteinelor canal pentru apă în eplilepsie şi distrofia 
musculară Duchenne, rezultate apărute în revista Nature 
(Anglia), împreună cu profesorul Vasile V. Morariu, cerce
tări dezvoltate ulterior şi publicate în prestigioase reviste de 
peste hotare. 

Are 3 lucrări cu peste 100 citări (în ordine: 13 7 citări, 
113 citări, 102 citări), lucrări aparţin categoriei „Citation 
Classics"; urmează în ordine .alte 7 lucrări cu, respectiv, 96, 
68, 63, 62, 57, 53, 51 citări). 

Se cuvine să menţionez numeroasele Programe de cola
borare cu parteneri de prestigiu din străinătate: Universitatea 
din Londra (Anglia), National Science Foundation (SUA), 
Universitatea din Sydney Australia, laboratoare din ţările 
Uniunii Europene. 

A câştigat numeroase granturi internaţionale şi naţionale 
do cercetare. 

A confaronţittt în 1.ocl de Universităţi şi Institute din 
lu111on î11trea�ij j ca lnvllt1J sp()aker şi Plenwy lecturer. 

Recunoaşterea valorii profesorului Gh. Benga este 
atestatl\ de zeci dintrn cele mai înalte premii, medalii şi 
diplome pe oare le-a primit atât pe plan local, naţional, cât şi 
inlernnţional. 

Toate cole. de mai sus mă fac să suţin cu tărie alegerea 
colegului Gheorghe Benga ca membru titular în Academia 
Române. 
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18. Titularizarea ca membru al

Academiei Române: Dorei Banabic 

Candidatura profesorului universitar Dorei Banabic la 
titularizarea sa în Academia Română, cel mai important for 
ştiinţific al ţării, o susţin nu numai pe baza datelor sciento
metrice care atestă valoarea ştiinţifică a unui strălucit inginer 
şi om de ştiinţă intrat în istoria ştiinţei şi tehnicii din 
România, dar şi faptului că este un deschizător de drumuri 
noi în ştiinţa şi tehnica internaţională, mai exact în industria 
de automobile şi aeronautică din Germania, SUA, Franţa, 
Anglia, SUA, Japonia etc. 

Concret, dezvoltarea modelului matematic al concep
tului de anizotropie biaxială şi al unui criteriu original, care 
cuplează pentru prima dată utilizarea modelului Banabic, 

cum este denumit în literatura de specialitate acest concept, a 
condus la simularea proceselor de deformare, mai exact cât 
de mult se poate îndoi o foaie de tablă fără să se rupă în 
construirea caroseriilor automobilelor şi aeronavelor. Apli
caţiile soft după care se calculează modul de îndoire a tablei 
pentru circa 95 % din toate autovţhiculele proiectate azi în 
lume, se fac după modelul Banabic. Această metodă prezintă 
avantaje economice deosebite fiindcă poate reduce cheltu
ielile de fabricaţie cu circa 30 %, prin reorganizarea fluxu
rilor tehnologice, minimizarea consumului de tablă şi folo
sirea eficientă a timpului de lucru. 

Subliniez şi o altă realizare deosebită a colegului 
Banabic şi anume aceea de CTITOR în cadrul industriei de 
IT din ţara noastră a celei mai mari companii IT din 
Transilvania 100 % românească. Este vorba de compania TT 
din Cluj-Napoca, FORTECH, cu pesto 500 de IT-iştl 
dezvoltatori, majoritatea pâ11ă în 35 de ani, care au ales să 
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lucreze în România şi să nu emigreze peste hotare fiindcă au 
salarii ca. în Vest, condiţii de lucru într-un imobil ultramo
dern, ca în Silicon Valley din SUA, cu săli de fitness, biliard, 
săli de discuţii private, bucătărie şi alte facilităţi pe fiecare 
palier al imobilului cu mai multe etaje (pe care l-am vizitat 
de curând). Nu în ultimul rând, salariatul care doreşte să îşi 
construiască o casă proprie, primeşte de la compania 
FORTECH credit pe mai mulţi ani rară dobândă! Compania 
are contracte cu peste 100 de parteneri din industria auto şi 
aeronautică din ţările menţionate mai înainte. 

Scientometric, lista datelor care atestă statura şi repu
taţia sa ca oni de ştiinţă cu impact internaţional Ia cel mai 
înalt nivel, este impresionantă ... Mi-ar cere 3 pagini doar să 
le menţionez! 

De aceea, selectez: numărul de citări Scholar Google 
2078 (la 12.05.2015), circa 100 de lucrări ISI şi 203 de 
lucrări publicate în Proceedings-urile unor reputate confe
rinţe internaţionale, care sunt indexate ISI. Este autor a 18 
cărţi, din care 6, apărute la editurile SPRINGER şi 
HERMES, volume care se află în peste I OOO de biblioteci 
din lumea întreagă. Are contribuţii cu capitole în alte I O cărţi 
publicate de editurile Springer, Elsevier, Wiley, Mc Graw 
Hill. 

Este co-fondator şi co-editor a trei reviste de 
specialitate, care apar Ia Springer şi Hermes, dar şi a unor 
serii de cărţi (Metal Forming a editurii Springer). 

În 2015 i-a fost tradus în China un volum din Springer, 
în 10.000 de exemplare, aceasta fiind prima carte de 
inginerie a unui român publicată în limba chineză. 

Reputaţia sa internaţională ca om de ştiinţă TOP al 
ingineriei mecanice este binecunoscută şi apreciată. 
Selectez: 

- Preşedinte, din anul 2012, al Asociaţiei Europene de
Deformare a Materialelor, care are peste 1500 de membri 
din 60 de tări · 

' ' 
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- Membru a numeroase comitete de redacţie şi redac
tor responsabil a unor publicaţii editate de Academia Ro
mână, dar şi a 8 reviste internaţionale; 

Laureat al unor premii prestigioase: 
- Traian Vuia al Academiei Române (pe anul 2000);
- Leonardo da Vinci al Comisie Europene (pe anul 2006);
- Premiul Lee Hsun al Academiei R. P Chineze de

Ştiinţe. 
A primit Medalia (de bronz) a Preşedinţiei Germane 

(2007). 
Prin rezultatele sale, absolut deosebite, a ridicat 

prestigiul ştiinţei inginereşti româneşti la nivelul de vârf al 
cunoaşterii actuale, aducând o contribuţie românească 
originală la dezvoltarea industriei auto şi aeronautice na
ţionale şi internaţionale. În plus, a dovedit un adânc senti
ment patriotic aplicând în România rezultatele cercetărilor 
sale şi înfiinţând una din firmele de succes din România, 
ceea ce a făcut ca peste 500 de tineri sl\-şi vnlorifice 
cunoştinţele şi să lucreze în ţară. 

Toate cele de mai sus mă determină să 1m�ţin cu tărie 
alegerea colegului Dorei Banabic ca mcmhJ'IJ titulur ni 
Academiei Române. 
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19. Alegerea ca membru corespondent al

Academiei Române: Mircea Cucuianu

Candidatura pe care ·o discutăm astăzi, 26 septembrie 
2014, în această Adunare Generală pentru alegerea domnului 
profesor Mircea Cucuianu în Academia Română, o susţin nu 
numai pe baza datelor scientometrice care atestă valoarea 
ştiinţifică a unui strălucit medic şi om de ştiinţă intrat deja în 
istoria ştiinţei şi medicinei din România şi nu numai, cu 
rezultate deosebite, dar bazat şi pe faptul că în cel mai 
important for ştiinţific şi cultural al ţării trebuie să îşi 
găsească loc talentele şi inteligenţele eminente ale unei 
epoci. 

Profesorul Mircea Cucuianu face parte din această 
categorie, fiind un ctitor în ştiinţa şi medicina românească. 
Fac această afirmaţie nu numai bazat pe datele ce v-au fost 
prezentate până acum privind personalitatea sa, dar susţin 
primirea sa în Academia Română, bazându-mă şi pe vechea 
colaborare ştiinţifică ce am avut-o cu Domnia Sa, în dece
niile 70 şi 80 ale secolului trecut, cu cercetări originale 
realizate de profesorul Cucuianu şi de subsemnatul, care au 
fost premiate de Academia Română cu premiul Constantin 
Miculescu în 1990 pentru grupul de lucrări privind Biofizica 
interacţiunii medicamentelor româneşti cu membranele 
celulare. 

Prezint doar două exemple semnificative din foarte 
multele ce se pot da: la a 8-a Conferinţă Balcanică de Bio
chimie şi de Biofizică, organizată în 1990 pentru prima dată 
în România, la Cluj Napoca, de profesorul Vasile V. 
Morariu şi subsemnatul, profesorul Cucuianu a prezentat o 
conferinţă plenară, foarte apreciată, care sumariza rezultatele 
sale originale publicate şi mult citate, realizate de labo
ratorul său în ultimii 30 de ani privind evidenţierea creşterii 
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activităţii factorului de coagulare XlH în plusmn suhiec1.ilor 
umani cu valori crescute ale trigliceridelor serice. Acest 
factor XIII este un factor stabilizator al reţelei de fibrină care 
polimerizează moleculele monomere de flbrlnă. În lipsa 
coagulării sângelui, viata ar fi mereu anwnin1Ulă, o b11n11ln 
sângerare putând produce decesul. 

Al doilea exemplu îl reprezintă rczullutoltJ ,mie orlgin11le 
. prezentate în cadrul Simpoziounelor anuale privind efectele 

unor medicamente la nivel celular în cadrul Programului de 
Cercetări coordonat de subsemnatul, rezultate publicate 
peste hotare, mult citate, care studiau farmacologia 
modificărilor trombocitelor umane în condiţii normale şi 
patologice. 

Nu pot sa închei rară a sublinia, şi eu, rolul său de 
CTITOR privind introducerea .Biochimiei Clinice ca disci
plină de învăţământ la Facultăţile de Medicină din România, 
fundamentând prin analize de laborator conceptul de sin

drom metabolic, la care contribuie arteroscleroza, obezitatea, 
hipertensiunea arterială şi diabetul zaharat. 

Susţin rară nicio rezervă alegerea profesorului Mircea 
Cucuianu în rândurile membrilor Academiei Române. Prin 
rezultatele sale deosebite, ca să menţionez numai publicarea 
în revistele top medicale ale lumii şi citările articolelor sale 
tot în aceste reviste top, dar şi colaborările cu marile 
Universităţi şi Laboratoare de peste hotare, a ridicat presti
giul medicinei şi ştiinţei româneşti la nivelul de vârf al 
cunoştinţelor momentului în care şi-a desfăşurat activitatea 
ştiinţifică şi clinică. 
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IV. INTERVIURI CU PERSONALITĂTI
' 

ŞTIINTIFICE 
' 

20. De YOl'bA cu profesorul Daniel David,
de IR Univcrsltnt:ca „.Bubcş-Bolyai" Cluj-Napoca, 

dc�pre rolul psihologiei românilor în politicile 
de modernizare a mediului academic românesc 

Petre T. Frangopol (PTF). Încep direct cu întrebarea 
fundamentală, de la care porneşte restul: Ce este 
psihologia unui popor, în înţelegerea psihologiei moderne? 

Daniel David (DD). Aşa cum am spus în monografia 
despre psihologia românilor (David, 2015), prin psihologia 
unui popor / unei naţiuni, înţelegem atributele psihologice 
ale populaţiei / cetăţenilor unei ţări / culturi, măsurate cu in
strumente riguroase, într-o logică a comparaţiei intercul
turale. Aceste atribute psihologice pot fi, apoi, reunite 
într-un profil psihologic al naţiunii (national pro.file I 
psychology of nation). 

Acest demers modem nu trebuie confundat cu demersul 
vechi de Volkerpsychologie (,,psihologia popoarelor"), aşa 
cum fac cei mai mulţi comentatori nepsihologi din ţară, 
demers vetust, depăşit ştiinţific şi moral şi care, prin 
esenţializarea unor atribute psihologice - există anumite 
aspecte psihologice esenţiale unui popor, adesea susţinute 
genetic şi transmise nemodificat prin secole - a alunecat, 
adesea, sau a fost folosit în scopuri rasiste. 

Dacă nu facem şi nu înţelegem această distincţie, în 
timp ce noi cârcotim pretenţios ba că nu există, ba că de ce, 
ba că ce se urmăreşte cu o astfel de psihologie, alţii (ex. 
profesori 'la Universitatea Cambridge) o fac (vezi mai jos 
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studiile recente asupra profilului psihologic în SUA sau 
articolul clasic din Science), iar noi pierdem, astfel, 
oportunităţi ştiinţifice şi aplicative majore. Dacă rămânem 
prizonierii culturii revolute de tip Volkerpsychologie, nu 
putem înţelege noile dezvoltări în domeniu, ci ne cantonăm 
într-un provincialism periculos, exprimat în concepţia 
următoare: ce contează Universitatea Cambridge sau revista 
Science, unele din vârfurile ştiinţei lumii de azi, când noi 
ştim, ca adversari ai Volkerpsychologie, că profilul psiho
logic al unui popor / unei naţiuni nu există. Această concep
ţie este amuzantă până la un punct şi trebuie să ne trezim! 
Acest provincialism revolut, dar adesea agresiv, ne izolează 
în cercetarea internaţională din acest domeniu de vârf. Dacă 
se poate la Oxford University Press ( ex. psihologia popo
rului chinez / psihologia chinezilor - Bond, M.H. (Ed). 
(1986). The psychology of the Chinese people. Oxford 
University Press. New York, NY; Bond, M.H. (ed.). (2000). 
The Oxford Handbook of Chinese Psychology. Oxford 
University Press: New York: NY), oare de ce să nu se poată 
şi la noi? 

Înţelegerea profilelor psihologice ale ţărilor I culturilor 
sau ale diverselor zone dintr-o ţară / cultură este fundamentală 
în lumea modernă. Într-adevăr, într-o lume globală, în care 
ţările / culturile vin tot mai des în interacţiune unele cu altele, 
cunoaşterea acestei psihologii este fundamentală pentru 
cooperarea şi implementarea eficientă a unor politici publice 
la scară largă. Nu în ultimul rând, aceste profite psihologice 
sunt într-o relaţie complexă cu indicatori socio-culturali, 
influenţându-se şi potenţându-se reciproc. 

Aşa cum am menţionat anterior, această înţelegere într-o 
lume globalizată - unde ţările / culturile vin des în contact, 
unde politicile publice trebuie argumentate etc;. - este 
fundamentală şi, de aceea, apar tot mai multe studii pentru 
înţelegerea psihologiei diverselor popoare I ţări / culturi. Spre 
exemplu, profesorul Rentfrow de la Universitatea Cambridge 
a publicat recent (martie 2015) un studiu în Pios One (fiind 
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publicat atât de recent, nu am reuşit să-l analizez în 
monografie), în care analizează profilul de personalitate în 
diverse zone din Marea Britanie, cu scopul, spune el într-un 
interviu, de a înţelege «psihologia naţiunii» (psychology of 
nation). Anterior, în 2013, a publicat o analiză similară 
privind profilul psihologic al americanilor. În fine, studiul 
lui Terracciano şi colab. (2005) din prestigioasa revistă 
Science, prin care s-au stabilit profilurile psihologice de 
personalitate pentru 49 de ţări / culturi ale lumii, este deja 
clasic în domeniu. 

Prin monografia asupra psihologiei românilor (David, 
2015), suntem şi noi sincronizaţi cu acest demers interna
ţional! Spuneam, însă, într-un interviu din Ziarul de Dumi
nică, că: ,, ... Dacă am ajuns să fiu felicitat în ţară pentru 
CURAJUL de a fi abordat o temă absolut standard în lite
ratura internaţională de profil, ceva este în neregulă. Nimeni 
serios din SUA sau Canada nu se «crizează» că în revista 
Science (vezi Terracciano şi colab., 2005) au apărut profilele 
naţionale de personalitate ale americanilor sau ale cana
dienilor (de fapt, în total, ale 49 de ţări I culturi) şi unde se 
vorbeşte, spre exemplu, direct despre «nevrotismul» sau 
«conştiinciozitatea» nmericanilor. Dacă vrem să facem ceva 
similur pentru rom0ni, noi ne confruntăm cu formule de 
genul: Im că nu st1 ponte, l:rn că nu există, ba că de ce, ba că 
ce W'lllnrim ... Seuri spus, dacll. chiar ţinem la «românism» şi 
la înţelegerea ncestuia, este timpul să-l abordăm serios, cu o 
metodologie ştiinţifică într-o altă paradigmă a unei culturi 
bazate pe cunoaştere (evidence-based cu/ture) şi în logica 
unui p11triotls111 modern, uşa cum fac şi americanii, fără 
atâtea complexe / defense, drame şi atâta circ / scandal! Şi 
nu cred că cineva îi poate bănui pe americani de lipsă de 
patriotism, dar au un patriotism modern, într-o cultură 
influenţată de demersul ştiinţific (evidence-based cu/ture),
respectat de alţii, aşa cum aş vrea să fie şi patriotismul 
românesc." 
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Iată mai JOS câteva rezultate I concluzii ale acestor 
studii, pentru SUA şi România; le prezint succint doar 
pentru a înţelege ce înseamnă astăzi psihologia unui popor / 
unei naţiuni, într-un demers de vârf modern din psihologie. 

SUA 

Profilul naţional de personalitate al americanilor arată 
ca în Fig. 1 (după Terracciano şi colab., 2005). 

Profilul NEO-Pl•R pentru SUA (heteroevaluare) 

60�---------------------, 

... 

�601-+---..:--=-"r--ttc---'<,�'--'rt�'-----=v-�>r-__......--�� 

45 1------------------------;

Fig. 1. Reconstruită după Terracciano, A. şi colab. (2005). National 

character does not reflect mean personality trait levels in 49 

cultures, Science, 310 {5745), 96-100. Fiecare din cele cinci 

atribute psihologice de bază (nevrotism, extraversie, deschidere, 

agreabilitate, conştiinciozitate) are şase indicatori psihologici 

specifici (ex. nevrotism: anxietate, furie, depresie, timiditate, 

impulsivitate, vulnerabilitate etc.). 

Scurt şi simplu spus, în raport cu media, profilul 
psihologic al americanilor înseamnă un nevrotism mai 
scăzut, extraversie mai crescută şi deschidere, agreabilitate şi 
conştiinciozitate aproximativ în jurul mediei (vezi pentru 
detalii Fig. 1). 
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Clusterele naţionale de personalitate ale americanilor au 

fost investigate recent (Rentfrow şi colab. (2013) şi arată ca 

în Fig. 2. 

au..cc:r I: 1-nmJI} &. 
Comcntll'IUI Rcp,n 

11 Chls1c-r 2: Rdaxcd & 
C�ll\cRci:,on 

Fig. 2. Preluată din Rentfrow şi colab. {2013}. Divided we stand: 

Three psychological regions of the United States and their 

politica/, economic, social, and health correlates. Journal of 

Personality and Social Psychology, 105(6), 996-1012. 

După Rentfrow şi colab. (2013), clusterul 1 se referă la 

regiunile „prietenoase şi convenţionale" ( concentrate în 
nord-est şi centru), cu un profil psihologic caracterizat prin 

niveluri relativ crescute de extraversie, agreabilitate şi 

conştiinciozitate, niveluri scăzute de nevroticism şi foarte 

scăzute de deschidere, profil mai puţin accentuat de la 

zonele albastre spre cele negre. 

După Rentfrow şi colab. (2013), clusterul 2 se referă la 
regiuni „relaxate şi creative" ( concentrate în vest), cu un 

profil psihologic caracterizat prin extraversie şi agreabilitate 
scăzute, nevroticism foarte scăzut şi deschidere foarte 
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crescută, profil mai puţin accentuat de la zonele verzi spre 
cele negre. 

După Rentfrow şi colab. (2013), clusterul 3 se referă la 
regiuni „temperamentale şi dezinhibate" ( concentrate în est), 
cu un profil psihologic caracterizat prin extraversie scăzută, 
agreabilitate şi conştiinciozitate foarte scăzute, nevroticism 
foarte crescut şi deschidere crescută, profil mai puţin 
accentuat de la zonele portocalii spre cele negre. 

România 

Profilul naţional de personalitate al românilor arată ca în 
Fig. 2 (după David, 2015, în baza datelor lui Terracciano şi 
colab., 2005 şi Costa, P.T., Jr., McCrae, R.R. I Iliescu, D. şi 
colab., 2008). 

Profilul NEO.PI-R pentru România (heteroevaluare) 

60,----------------------, 

... 

s�...--------�--------._.��---1 

45 1-----------------------; 

Fig. 3. Profilul naţional de personalitate al românilor (după David, 

2015 şi David şi colab., în pregătire, în baza datelor lui Terraciano 

şi colab., 2005 şi Costa, P. T., Jr., McCrae, R.R. I Iliescu, D. şi colab., 

2008). Fiecare din cele cinci atribute psihologice de bază 

(nevrotism, extraversie, deschidere, agreabi/itate, 

conştiinciozitate) are şase indicatori psihologici specifici (ex. 

nevrotismul: anxietate, furie, depresie, timiditate, impulsivitate, 

vulnerabilitate etc.}. 
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Scurt şi simplu spus, în raport cu media, profilul 
psihologic al românilor înseamnă nevrotism şi agreabilitate 
aproximativ în jurul mediei, extraversie, deschidere şi 
conştiinciozitate mai crescute (vezi pentru detalii Fig. 1). În 
David (2015), am definit şi un alt profil naţional de 
personalitate pentru români, valabil pentru raportare la 
cultura americană, în care agreabilitatea, deschiderea şi 
conştiinciozitatea erau mai scăzute decât la americani. Acest 
lucru ne aminteşte din nou că un atribut psihologic nu poate 
fi definit esenţialist, ca scăzut sau crescut pentru o anumită 
populaţie, ci acesta devine crescut sau scăzut în funcţie de 
standardul de referinţă. 

Clusterele de personalitate nu au fost investigate, încă, 
pentru români, prin această logică regională (vezi Rentfrow, 
2013; 2015). Analiza se află în derulare (David şi colab. în 
pregătire), aşa că va apărea în curând! 

PTF. Fiind născut în Satu Mare, aţi realizat în 
premieră lansarea volumului dvs. ,,Psihologia poporului 
român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie 
cognitiv-experimentală", Ediţia Polirom, Iaşi, 2015, cu 
prilejul Simpozionului Naţional „ Cultură şi Civilizaţie 
Românească în Maramureş", Săliştea de Sus, Maramureş, 
13-14 August 2015. Reprezintă Maramureşul un profil
psihologic specific al românilor de ieri şi de astăzi? Dacă
da, în ce mod?

DD. Sigur că, dacă coborâm nivelurile de analiză,
putem găsi diferenţe psihoculturale între diversele zone 
tradiţionale / istorice ale României, dar elementele comune 
sunt mult mai puternice astăzi, constituind, din punctul meu 
de vedere, o arhitectură unitară a „românismului", în care 
există variaţiile zonelor tradiţionale / istorice. Aşadar, nu 
cred că mediul psihoculturaJ, românesc din prezent rezultă 
dintr-o sumă de medii psihoculturale din zonele tradiţionale/ 
istorice ale ţării, ci aceste medii psihoculturale din zonele 
tradiţionale / istorice ale ţării sunt astăzi variaţii într-o 
arhitectură relativ omogenă a „românismului". 
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Dacă este să punctez anumite aspecte relevante pentru 
maramureşeni, în analiza din monografia despre psihologia 
românilor (David, 2015), analiză bazată pe datele din World 
Values Survey (2010-2014), maramureşenii apar cu unul din 
cele mai ridicate niveluri - în comparaţie cu media naţională 
- de mândrie naţională şi neîncredere faţă de străini. De ase
menea, au scoruri peste media naţională la autonomie /
independenţă, valoarea muncii şi religiozitate.

PTF. Lucrările celor cinci autori români care au 
generat lucrări clasice asupra psihologiei românilor, în 
ordinea anilor publicării: Dumitru Drăghicescu (1907), 
Constantin Rădulescu-Motru (1910, 1937, 1948), Mihail 
Ralea (1929), Mircea Vulcănescu (1937) şi Ion F. 
Buricescu (1944), au căpătat o încărcătură emoţională şi 
publică deosebită datorită asociem cu identitatea 
naţională, dincolo de contextul ştiinţific. Dumneavoastră 
abordaţi azi psihologia românilor cu metodologia 
ştiinţifică internaţională actuală, evitând limitele lucrărilor 
clasice româneşti. Altfel spus, volumul dvs. tratează 
această temă pe mai multe fronturi. Nu intru în amănunte, 
dar aş dori să ne detaliaţi unul din aceste" şi anume 
optimizarea vieţii romlinilor prin educaţfo. 

DD. Inteligenţa şi creativitatea unui popor sunt cele care
contribuie, decisiv, la dezvoltarea acestuia, cu impact. nsupra 
calităţii vieţii cetăţenilor săi. Potenţialul pentru inteligenţă şi 
creativitate al românilor este Himilnr pnpoureln1· vestice. Dnr 
realizarea acestuia este deficitari\, flijtfbl el\, sp1·0 exemplu, la 
testele educaţionale PISA sau ln Indicele do i11ovare ul lării, 

· ne aflăm pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Eu cred
că una din cauze este curriculumul educaţional din prezent,
care nu exploatează bine potenţialul intelectual foarte bun pe
care îl avem. Nu vreau să intru în detalii, dar iată câteva
schimbări care ar trebui considerate în curriculum şcolar:

(1) curriculum trebuie astfel gândit încât să se adapteze
stilului de învăţare al elevului. Fiecare elev ar putea fi 
evaluat psihologic pentru a i se înţelege stilul de învăţare 
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( există psihologi educaţionali în şcoli). În prezent, 
curriculumul forţează pre� mult elevii să se adapteze lui, în 
loc ca acesta să se adapteze elevului. 

(2) curriculum trebuie să dea o pondere mai mare
componentei de utilizare a cunoştinţelor în viaţa socială. În 
prezent, prin curriculum transmitem foarte multe cunoştinţe 
abstracte, care ne pot face buni olimpici, dar ne plasează pe 
ultimele locuri din Uniunea Europeană la testele PISA, 
deoarece nu ştim să utilizăm aceste cunoştinţe flexibil şi 
creativ în viaţa cotidiană. 

(3) curriculumul ar trebui gândit pe traiectorii diferite,
pentru a încuraja şi exploata creativitatea copiilor români şi 
diferenţele de stiluri de învăţare. 

PTF. Modelul dvs. psihocultural este unul optimist 
fiindcă afirmaţi, cu bun simţ, că ne putem educa pentru a 
fi „altfel". Poate modelul David crea cetăţeni inteligenţi? 
In ce mod? 

DD. Da, modelul psihologic angajat de mine este în
monografie unul constructiv şi optimist. Pornind de la 
literatura de specialitate, am făcut o distincţie între profilul 
psihologic de adâncime şi cel de suprafaţă. Profilul de 
suprafaţă rezultă din utilizarea profilului de adâncime prin 
instituţii socio-culturale. În cazul inteligenţei, spre exemplu, 
aşa cum am mai spus, în profilul de adâncime, potenţialul 
românilor este similar cu cel al popoarelor vestice, deşi, în 
profilul de suprafaţă, performanţa noastră la testele educa
ţionale PISA nu este una foarte performantă prin raportare la 
ţările din Uniunea Europeană. Avem nevoie de instituţii 
educaţionale moderne, cum ar fi un curriculum şcolar 
modern, care să folosească maximal acest potenţial. 

PTF. Apare firească întrebarea cum tematica 
dezvoltată de dvs. poate contribui la cultura română? 

DD. Cultura românească este una de prestigiu, dar,
pentru că este mai mult fundamentată liric-filosofie / 
hermeneutico-fenomenologic, oamenii de cultură români nu 
au publicat mult internaţional şi, în consecinţă, cultura 

183 

www.ziuaconstanta.ro



română nu este cunoscută internaţional la nivelul anvergurii 
sale. În plus, ştiinţa românească nu este, încă, una de vârf în 
toate domeniile, aşa că oamenii de ştiinţă români s-au 
oxprimat mai puţin cultural, asta în timp ce, în spaţiul 
occidental, oamenii de ştiinlll sunt şi voci culturale. Sper cu 
această monografie să aducă în cultura români\ un element 
complementar de cunoaştere ştiinţifică psiholo�ică, care să 
susţină, apoi, o direcţie de cultură bazată pe cunoaştere, care, 
alături de partea culturală tradiţionali\, !li\ u1mtrlbule 111 
competitivitatea culturii româ11<.lştl lu 11ivol l1ttern11lion11I, 
într-o lume dominată de cunouştorc. 

PTF. Cum se situează 11le.w,ju/ dv.\', vlu111i de con.\·truc
ţiile lui Noica, chiar şi ale lui Vulcănescu? Vă rog sii 
detaliaţi. 

DD. Atât Noica, cât şi Vulcănescu au abordat problema
„românismului" din perspectivă filosofică. Abordarea lor 
este una mai complexă, care atinge şi aspectele psiho
culturale, dar nu se reduce la ele. Aşadar, în comparaţie cu 
demersurile monumentale ale. lui Noica sau Vulcănescu, 
demersul meu este mai specific, focalizat pe aspectele 
psihoculturale. Sigur că aceste aspecte psihoculturale au 
impact asupra înţelegerii „românismului", dar studiul 
identităţii naţionale nu se reduce la acestea. Faţă de celelalte 
abordări psihologice, care au fost incluse în analiza iden
tităţii naţionale, eu vin cu un demers diferit, de psihologie 
fundamentată pe date. Aşadar, eu cred că abordarea propusă 
de mine se înscrie în demersul mai larg al identităţii 
naţionale, contribuind, cu un filon de cunoaştere psihologică 
validată ştiinţific, la buna înţelegere a acesteia. 

Trebuie însă conştientizat că tema legată de „psihologia 
românilor" este încă foarte sensibilă, deoarece este parte a 
temei şi mai sensibil legată de „identitatea naţională a 
românilor". Cred, însă, că noile generaţii de oameni de 
ştiinţă sunt maturi şi responsabili, putând normaliza abor
darea identităţii naţionale româneşti, cu metodologia ştiinţei 
şi cu formularea, apoi, a implicaţiilor concluziilor în logica 
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unui patriotism modern, punctând lucrurile pozitive şi 
propunând ,mluţii constructive la lucrurile care trebuie 
îmbunlU/lţite, 

P1'/'1: J' .. nţi re.ferit '" solidaritate socială formidabilă, 
cu cetltţeni rmf(}I/Omi I /nrlependenţl, performanţi la nivel 
intern"(lona{, cnpahili de o cooperare. Reprezintă aceasta o 
cotitură faţil de modul vechi, tradiţional, de gândire? Ne 
puteţi exemplifica? 

DD, Da, cred eă poate fi o cotitură psihoculturală. Într-o 
structură colectivistă, ,,noi" este mai important decât „eu", 
colectivele fiind formate din oameni care, fiind mai puţin 
autonomi / independenţi, se susţin unii pe alţi prin sistemul de 
reţele psihosociale pe care Ie creează. Acest sistem de 
organizare psihosocială nu este bun sau rău, ci este pur şi 
simplu. Într-o structură comunitară, în prima fază, ,,eu" este 
mai important decât „noi", deoarece individul doreşte să 
devină independent / autonom. Odată ce stă singur pe picioa
rele sale, intră, în mod voluntar şi solidar, în colaborare cu 
alţi indivizi independenţi / autonomi, de dragul unor bene
ficii comune, generând, astfel, comunităţi puternice. 

România are încă dominant un profil colectivist; aşa 
cum am spus, nu este bine sau rău, dar să ştim cum stăm. 
Am aderat Ia Uniunea Europeană. Dar, în Uniunea 
Europeană, doar Bulgaria, Grecia, Portugalia şi România au 
profil colectivist, celelalte ţări / culturi având un profil inde
pendent / autonom. Întrebarea cheie devine - şi această 
întrebare şi posibilele răspunsuri au fost unele din mizele 
monografiei: vom reuşi să ne integrăm într-un spaţiu 
dominat de ţări / culturi individualiste / autonome, cu 
profilul nostru colectivist? Integrarea, dincolo de aderare, 
este fundamentală, altfel, pierdem accesul Ia resurse 
importante, rămânând mereu la periferia deciziilor şi 
beneficiilor. 

PTF. Modernizarea României, sincronizarea cu lumea 
modernă, s-au realizat în decursul istoriei datorită româ
nilor cu un profil psihocultural, care puteau sincroniza 
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ţara cu lumea modernă, de exemplu, Şcoala Ardeleană, 
Generaţia Paşoptistă, Junimea Română etc., în general cei 
pregătiţi peste hotare. Universitatea „Al. L Cuza" din Iaşi, 
înfiinţată în anul 1860, conform documentelor, nu a numit 
profesori decât pe cei cu studii finalizate în universităţi din 
vestul Europei, situaţie care a dăinuit până în anul 1920. 
Nu credeţi că suntem în această situaţie şi azi fiind nevoie 
de o modernizare a României pentru a se sincroniza mai 
bine cu Lumea modernă? Cum vedeţi aici rolul uni
versităţi/or? 

DD. Exact asta am spus în monografie şi a fost una din
mizele scrierii ei. Suntem într-un moment de cotitură pentru 
ţară, în care avem nevoie de o generaţie de tip Sapere Aude 
- generaţie definită prin valori, nu prin vârstă - care să
promoveze cunoaşterea în societatea românească, cu scopul
de a o sincroniza cu lumea modernă, mai ales cu integrarea
adecvată în Uniunea Europeană. Nu ne-a forţat nimeni să
aderăm la Uniunea Europeană. Dacă tot am făcut-o, hai
atunci să fim înţelepţi să ne integrăm cât mai bine, pentru a
nu rămâne la periferia acesteia, unde şi beneficiile ajung mai
târziu şi în cantităţi mai mici. Într-o lume globalizată,
avantajul competitiv va fi al ţărilor care au nu doar o ştiinţă
dezvoltată, dar o cultură şi un spaţiul public influenţate de
cunoaşterea ştiinţifică ( evidence-based cu/ture).

Universităţile au un rol fundamental în acest proces. 
Acestea reprezintă unul din motoarele modernizării ţării 
(probabil cel mai important). Dar, întâi, au ele nevoie de 
modernizare. Am discutat în monografie, pornind de la un 
studiu al lui Ellingsen şi colab. (2012) că cultura organi
zaţională americană / vestică este caracterizată de utilizarea 
selectivă a recompenselor şi disciplinărilor: se dau recom
pense pentru cei performanţi şi se administrează disciplinări 
pentru cei mai puţin performanţi, liderii asumându-şi fisu
rarea relaţiilor interpersonale de dragul celor performanţi, 
gândind că, astfel, succesul unora poate să devină succesul şi 
câştigul tuturor. Aşa se menţine un sistem meritocratic, care 

186 

www.ziuaconstanta.ro



face universităţile competitive şi actori principali într-o lume 
bazată pe cunoaştere. În ţară nu funcţionează acest sistem. 
Recompensele sunt date, nediscriminatoriu, tuturor, fără 
legătură cu performanţa, pentru ca liderii să nu-şi fisureze 
relaţiile bilaterale. Din păcate, paradoxal, se ajunge, astfel, 
tocmai la stări de frustrare şi tensiune, deoarece, dacă resur
sele puţine, ca urmare a lipsei de competitivitate, acestea se 
distribuie la toţi, fiecare ajungând să primească prea puţin 
faţă de cât aşteaptă şi / sau merită şi astfel, intrând într-un 
cer vicios, competitivitatea este afectată şi mai mult. Apoi, 
disciplinările sunt foa,te frecvente, în comparaţie cu mediul 
american şi sunt orientate mai ales către cei mai performanţi, 
probabil în logica unui sistem colectivist, în care nimeni nu 
are voie să iasă din rând şi să se individualizeze rară acordul 
reţelei. Acest sistem ucide meritocraţia, fundamentul compe
titiv al mediului academic şi ne face, astfel, mai puţin 
performanţi într-o lume globală. Trebuie schimbată logica 
prin schimbnre de „lidership" şi de cultură organizaţională. 

1'11� Ctm, ,\'U pot apllct1 rlatele ştiinţifice din această 
carte m,mos.rq/lcit fli cm1dl(illt! de astăzi ale ţării noastre? 

DJJ, Prl11 politici publico bazate pe dovezi (evidence
based policlas). Am prezentat succint mai sus exemplul 
roformoi curl'ioulumului. Un alt exemplu s-ar putea referi la 
politicile de discriminare pozitivă a populaţiei rrome, ela
borato în colnborarc cu reprczentunţii de elită ai acestei etnii, 
care sl\ încerce să-i scoată din sărăcie şi din analfabetismul 
atât de răspândit. Dacă am activa, prin astfel de politici, 
potenţialul intelectual al acestei etnii numeroase - potenţial 
care nu este cu nimic mai prejos decât al etnicilor români -, 
nu d?ar rromii, ci ţara ar avea de câştigat! 

Intr-un articol din România Curată - Consideraţii 
psihoculturale despre noul val de imigranţi din Europa. 
Cum ar trebui să reacţioneze Uniunea Europeană - am 
arătat cum se utilizează cunoştinţele de acest tip la o 
problemă majoră din lumea de astăzi. Aşadar, în lumina 
valului de imigranţi (sau a altor provocări viitoare), 
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cunoaşterea profilului psihologic al românilor, la nivel 
global şi la nivel regional, ne poate ajuta să integrăm mai 
eficient imigranţii, încercând să potrivim cât mai mult 
profilele lor psihoculturale, cu cele ale românilor din zonele 
de integrare. Această potrivire poate miza pe similaritate şi / 
sau complementaritate. Din păcate, acum nu putem lua 
aceste decizii, deoarece, după cum vom vedea, nu avem încă 
analizele regionale efectuate. Dar asta, cu atât mai mult, 
trebuie să stimuleze astfel de cercetări viitoare, în condiţiile 
în care ţările moderne şi dezvoltate (ex. SUA, Marea 
Britanie) o fac deja. 

În fine, dacă se doreşte un proiect de ţară, acesta trebuie 
gândit să fie acceptat de români, iar, apoi, să producă şi o 
schimbare psihoculturală. Pentru asta trebuie, însă, înţelese 
atributele psihoculturale ale românilor, şi asta am oferit prin 
monografie. 

PTF. ,,Ad Astra" ar putea avea un rol important, 
comparat cu Junimea de ieri, dar parcă şi-a pierdut din 
suflu, din entuziasmul de început. Cum ar putea fi revi
talizată prin implicarea ei în politici publice sugerate de 
dumneavoastră, care să poată fi implementate imediat? 

DD. Ad Astra a avut un rol important în activismul din
domeniul academic. Alături de Ad Astra au fost, însă, şi 
FAR, EduCer şi alte organizaţii. De asemenea, alte orga
nizaţii, deşi nu sunt specific focalizate pe mediul academic, 
au abordat şi problemele acestui mediu ( ex. Societatea 
Academică din România, Grupul pentru Dialog Social, 
diverse reviste de cultură, cum este LaPunkt, Observatorul 
Cultural, Revista 22, România Literară etc.). Lucrurile se 
mişcă în direcţia bună. Există o generaţie sincronistă 
majoritar tânără, gândind în paradigma Sapere Aude, tot mai 
activă social pentru modernizarea ţării. Fără a face politică, 
ci descriind un fenomen psihosocial, aţi simţit-o la alegerile 
prezidenţiale. Nu cred că este majoritară încă, dar este 
influentă prin activism. Dacă această influenţă se va cultiva, 
pot apărea schimbări importante în modernizarea României 
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într-un ciclu electoral (aproximativ 5 ani). Altfel, va trebui 

să aşteptăm până când va deveni majoritară, iar asta se va 
întâmpla, probabil, în 20 de ani, şi când, din poziţiile de 
influenţă social, va schimba direct lucrurile în ideea sincro
nizării ţării cu modernitatea europeană şi internaţională. 

PTF. Vă mulţumesc! 
DD. Mulţumesc şi eu!

Referinţe selective 

[l] Costa, P.T., Jr., McCrae, R.R./Iliescu, D. şi colab. (2008). NEO
PI-R. Manual tehnic şi interpretativ. Sinapsis, 
Cluj-Napoca. 

[2] David, D. (2015). Psihologia poporului român. Profilul
psihologic al românilor într-o monografie 
cognitiv-experimentală. Editura Polirom, laşi. 

[3] Ellingsen, T. şi colab. (2012). Civic capital in two cultures:
The nafure of coopera/ion in Romania and' USA, SSRN 
Electronic Journal, http://doi.org/10.2139/ssm.2179575. 

[4] Rentfrow, J. şi colab. (2013). Divided we stand:Three
psychological regions of the United States and their 
politica/, economic, social and health correlates. 
Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 
996-1012.

[5] Rentfrow, J. şi colab. (2015) Regional personality differences
in Great Britain. PLoSONE 10(3): e0122245. 
doi: 10.1371/joumal.pone.O 122245. 

[6] Terracciano, A. şi colab. (2005). National character does not
reflect mean personality trait levels in 49 cultures, 
Science, 310(5745), 96-100. 
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21. De vorbă cu academicianul Tibor Braun,
fondatorul revistei internaţionale Scientometrics 

(1978) 

Introducere 

Profesorul Tibor Braun, unul din piomeru unei noi 
ştiinţe, Scientometria, a acceptat, cu gentileţe, să răspundă la 
câteva din întrebările noastre privind acest nou domeniu al 
ştiinţei pentru a fi publicate în Revista de Politica Ştiinţei şi 
Scientometrie - Serie nouă. 

În continuarea acestui articol, din sumarul acestei 
reviste, pentru informarea cititorilor, reproducem un articol 
apărut în Revista de Chimie (Bucureşti), vol. 53, nr. 9, pg. 
631- 632 (2002), cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a
profesorului Tibor Braun, relevant pentru Istoria Chimiei din
România, fiindcă el este şi unul din pionierii radiochimiei
româneşti şi îndeosebi al chimiei radioanalitice, în perioada
(1956-1963), când a lucrat la Institutul de Fizică Atomică
(IFA). El este printre primii cercetători de la IFA, dacă nu
chiar primul, care a publicat un articol în prestigioasa revistă
Nature (Anglia). A publicat numeroase articole în marile
reviste ştiinţifice internaţionale, în perioudu rnmânousd\ u
activităţii sale. În 1963, a emigrat în Ungaria, ca cetăţean
maghiar, datorită unei legi care obliga cetăţenii străini să
opteze, fie să emigreze, fie să dobândească cetl1ţonia română.
În Ungaria, este profosor la Univtmdlatua „l ,on1nd Bn1voH",
Facultatea de Chimie, din l:3udapeHta, şi u li:1111, pânn anul
trecut, Director al Institutului de Scle11ton1etrle 111 Aoudemlcl

. Ungare de Ştiinţe (Information Science and Scientometric 
Unit). 

În a doua perioadă a activităţii sale ştiinţifice, a devenit 
un chimist de talie internaţională. Autor în baza de date Web
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of Science (WOS) a peste 253 lucrări ştiinţifice, apărute în 
marile periodice ale lumii, cu 2675 citări, cărţile sale (32), 
separat, au 2036 de citări ( care nu figurează în WOS), deci 

un total de 4711 citări şi un indice (WOS) Hirsch: 29. 
A fost ales Dr. Honoris Causa al Universităţii Tehnice 

din Cluj- Napoca (2006) şi al Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş" din Arad (2008). Academia Română l-a ales 
Membru de Onoare din Străinătate (2011). 

Evaluarea academică trebuie să se bazeze şi în 
România, pentru promovările în ierarhiile universitare, pe 
aceleaşi criterii de valoare ca cele practicate în marile 
universităţi ale lumii. Altfel spus, scientometria evaluativă a 
devenit, ca ştiinţă, unul din criteriile fundamentale pentru 
stabilirea valorii internaţionale a unui om de ştiinţă, a unei 
universităţi, dar şi în evaluarea statistică a unor rezultate 
obţinute de o ţară, plecând de la atenţia pe care aceasta o 
arată dezvoltării a ceea ce numim, astăzi, cunoaştere - ele
mentul de bază în definirea unei economii prospere, deci al 

unui progres tehnologic constant. Scientometria a generat 
faimoşii indicatori scientometrici care au intrat în analizele 
strategice ale Casei Albe, privind lumea de astăzi pe baza 
rapoartelor bianuale elaborate de National Science Founda

tion. Evaluările tuturor ţărilor membre ale ONU, care sunt 
realizate de diferite organisme internaţionale ca: Banca 
Mondială, FMI, Uniunea Europeană, OECD etc., au la bază 
indicatorii scientometrici. 

Există diferite căi care conduc la o falsificare a valorii 

ştiinţifice, inclusiv o vulgarizare şi o manipulare a sciento
metriei. Unele din aceste situaţii sunt analizate şi prezentate 
în articolul profesorului Lucian N. Vinţan, Despre trucarea 
valorilor ştiinţifice, publicat în nr. 4 I 2014, pag. 31 O, al 

Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - serie nouă 
(RPSS). 
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Apariţia şi definiţiile scientometriei 

Petre T Frangopol (PTF): Vă mulţumesc că aţi acceptat 
să răspundeţi la întrebările noastre. Cariera Dvs. 
impresionantă de pionier în două domenii distincte ale 
ştiinţei, chimia şi scientometria, este remarcabilă în ştiinţa 
internaţională. Revista noastră (RPSS), datorită amabilităţii 
Dvs., publică, în fiecare număr, sumare ale revistei Sciento
metrics. Din păcate, România nu are niciun abonament la 
această revistă, situaţie care spune mai mult decât am dori 
să comentăm această situaţie. V-aş ruga să amintiţi, succint, 
atât istoria naşterii scientometriei, dar şi a revistei 

Tibor Braun (TB): Ştiinţa scientometriei, ca majoritatea 
ştiinţelor, nu a avut, după câte ştiu eu, o naştere spontană. A 
luat fiinţă, probabil, treptat, pe baza necesităţilor create de 
dezvoltarea ştiinţelor, în special a ştiinţelor naturale. Dacă aş 
dori să leg punctul, să zicem, cel mai influent al dezvoltării 
de o lucrare sau o carte, aş menţiona cărţile Little Science, 
Big Science (în noua ediţie Little Science, Big Science and 
Beyond al autorului en
glez-american Derek John 
de Solla Price) şi cartea 
Naukometria, a autorului 
rus Vassilij Nalimov. De 
altfel, trebuie să menţio
nez că, pe timpuri, în 
urma propunerii regreta
tului profesor Aurel A vra
mescu, prima carte a fost 
tradusă în limba română, 
în anul 1971. Aş mai 
adăuga încă o carte, pe 
care o recomand: Nicola 
De Bellis, Bibliometrics 
and Citation Analysis, 
Scarecrow Press, Inc. 
Lanham UK, 2009. 

DEREK J. OE SOL.LA PRICE-
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Bibliometrics and 
Citation Analysis 

From the Science Cita.tion Inde

to Cybermetrics 

Nicola De Belhs 

The Scurc row Press. lnc. 
Lanhmn. Maryl,md • Toronto • Plymouth, UK 

2009 

Naşterea revistei Scientometrics a :(ăcut obiectul unm 
articol, ,,Retrospectiva istorică a înfiinţării revistelor 
ştiinţifice", Scientometrics şi Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry, publicat în revista RPSS voi 2, no 1, 
martie 2013. 

PTF: Cum definiţi Dvs. astăzi scientometria, care are o 
dezvoltare impresionantă, după atâţia ani de la apariţia ei? 

TB: Când vorbim de scientometrie trebuie să consi
derăm că are două părţi distincte, dar, oarecum 'suprapuse: 
ştiinţa scientometriei şi scientometria evaluativă. 
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Ştiinţa scientometriei se bazează pe metode matematice 
şi statistice, pe legile şi mecanismele de funcţionare ale 
cercetării fundamentale, pentru a fi în măsură de a optimiza 
cheltuielile, mijloacele umane şi materiale, în vederea 
valorificării ştiinţei şi a cercetării în beneficiul umanităţii. 

Scientometria evaluativă se ocupă, cum spune şi 
denumirea ei, de evaluarea cercetătorilor şi a diferitelor 
unităţi ale acestora, denumite generic grupuri, unităţi, uni
versităţi, institute, ţări, regiuni geopolitico, domenii şi spe
cialităţi ştiinţifice, utilizând metode malematlcc şi stalistlcc. 

O schemă a unui curs model de scientometrie este 
descris mai departe. O modestă condensare u celor men
ţionate mai înainte am puhliout-n în f\nlll 20 I O în roviHtn 
Nafure, voi. 465, 17 June, pg. 870. 

Schema unui cur�· de scie11tometrie 

General Introduction 
Historical remarks 

- The origin ofthe name Scientometrics
- The pioneers in scientometrics
- Scientometrics since de Solla Price
- The three „components"of present-day scientometrics
The elements of scientometric research and their mathe

matical background 
- Basic concepts of elements, units and measures of

scientometric research 
- Data sources of scientometric research
- Minimum bibliographic description for paper

identification 
- Mathematical models and the "distributional"

approach 
- His.torical sketch of mathematical methods used in

scientometrics 
- Basic postulates and the „axiomatic approach"to

scientometrics 

194 

www.ziuaconstanta.ro



- Dctenllilllst:iu models of productivity and citation
processos 

- The stochastic approach to scientometrics
lndlcators qf publica/ion activity
- Countlng 11chemes and main levels of aggregation
- Problems of subject assignment
- Statistics on scientific productivity: Frequency

distributions vs. ranlc statistics 
- Factors influencing publication activity, subject

characteristics in publication activity 
- Publication profiles of institutional and national

research activity 
- Publication profiles by discipline
- Publication profiles by sectors
- Publication profiles ·by funding
- Characterising research dynamics of institutions,

regions or countries 
Indicators of citation impact 
- The notion of citations m information science and

scientometrics 
- The role of self-citations
- Factors influencing citation impact
- Journal citation measures: the Impact Factor
- Share of cited publications
- Highly cited publications
- Towards relative and advanced citation indicators
- The h-index
Indicators of scientific col/aboration
- Co-authorship as· a measure of scientific collaboration
- Indicators of co-operativity and co-publication

networks 
lndicators and advanced data-analytical methods 
- Scientometric transaction matrices
- Scientometric coupling and co-citation analysis
- Co-word, Co-heading and Co-author Clustering

Techniques 
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- Further Techniques of Matrix Analysis
The borderland of scientometric research
- Linkage between science and technology
- New horizons: scientometric methods in webometrics,

altimetrics 
Introduction to scientometric technology 
- Outlines of cleaning-tip and computerised data

processing of scientometric data 
- Scientometric software

PTF: Legile dezvoltării ştiinţei sunt exponenţiale. Care 
este legătura între cercetarea fundamentală (bas ic science) 
şi mecanismele scientometrice care o definesc? Mai exact 
între scientometria evaluativă şi scientometria care se 
ocupă de mecanismele de funcţionare ale cercetării 
fundamentale? 

TB: După cum am amintit mai sus, cele două păţi ale 
scientometriei se suprapun, se ajută şi se completează 
reciproc. Legile de dezvoltare şi creştere ale ştiinţelor alter
nează între cele lineare, logistice şi I sau exponenţiale, dar 
totalitatea lor arată o curbă dominantă de creştere expo
nenţială din a cărei pantă putem calcula, de exemplu, şi 
cinetica dezvoltării. 

Indicele Hirsch 

PTF: Cât de reprezentativ pentru valoarea unui cerce
tător poate fi indicele Hirsch? Poate fi considerat ca unic 
parametru în evaluarea valorii unui cercetător? 

TB: Indicele Hirsch este un instrument foarte util al 
evaluării scientometrice, dar, bineînţeles, nu poate şi nici nu 
trebuie să fie folosit ca un parametru unic al valorii 

obiectului evaluat. 
PTF: Un cercetător care are un indice Hirsclt mare, 

multe citări, cu varii domenii de activitate, fără a avea un 
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domeniu de expertiză atestat şi I sau lucrări de concepţie, 
poate fi considerat un cercetător valoros care merită o 
promovare academică, de exemplu la cea de profesor? 

TB: Promovarea academică a unui cercetător, de 
exemplu, la un rang de profesor, se face, în general, de către 
o comisie de experţi recunoscuţi. Evaluarea se face, de
regulă, pe baza a două criterii; primul calitativ, care are drept
element fundamental părerea unor specialişti din acelaşi
domeniu ca a evaluatului şi celălalt criteriu, bazat pe scien
tometria evaluativă.

PTF: Cum se poate rezolva problema indicelui Hirsch 
în cazul unui domeniu dificil, abordat de puţine grupuri de 
cercetare, având, astfel, ca rezultat colectarea dificilă de 
citări ale articolelor publicate? 

T/J: În ,wcst cuz, rezolvarea trebuie găsită în cadrul 
comislel de ,,vulunn.i,

P'J'F': c,,,,, reiol11i111t problema 1m11i domeniu în care 
,\'e publică rlllllt, dar fit revi.vte de slabă calitate, care însă 
aduc multe dt,lrl şi, 111 C01M'ecinţă, determină un factor 
Hirsch ridicat (de exemplu, publicarea cuplată cu citarea 
f11 cruc,�, într,! autorii, l'ă zicem, prieteni, în reviste de tip 
Studiu l'au altele pe care le cunoaştem foarte bine?) 

TB: Aş recomanda, drept răspuns, citirea articolului: 
„Despre trucarea valorilor ştiinţifice", de L. N. Vinţan din 
RPSS, nr. 4, pg. 304-309, 2014. 

PTF: În afară de indicele Hirsch, profilul Google 
include şi indicele il O (numărul de lucrări cu un număr de 
citări mai mare sau egal cu 1 O). Ar mai fi de amintit şi 
factorul G, care completează indicele Hirsch. Mai sunt şi 
alţi parametri scientometrici interesanţi, de care ar trebui 
să ţinem seama? 

TB: Comisia de evaluare îşi poate aroga sarcina să 
aleagă, din lunga serie de indicatori scientometrici accesibili 
în literatură, pe aceia pe care îi consideră adecvaţi evaluării 
în cauză. În posesia datelor, comisia va decide dacă acestea 
sunt convergente sau divergente. 
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Factorii de impact 

PTF: Factorii de impact măsoară impactul unui 
jurnal. În ce măsură credeţi că ei pot fi folosiţi pentru a 
evalua activitatea 'unui cercetător, în funcţie de revistele 
unde îşi publică rezultatele? 

TB: Simplu spus: revistele au factori de impact, cerce
tătorii individuali nu au. Factorii pot fi luaţi în considerare la 
evaluarea rangului sau felului de reviste, în care publică un 
cercetător individual. 

PTF: În ziua de astăzi, când în fiecare an se publică 
un număr foarte mare de articole şi domeniile de cercetare 
sunt foarte specializate, devin metricile de publicare ull rău 
necesar pentru a face posibilă evaluarea unui cercetător? 

TB: Metricile de evaluare utilizate corect de către 
specialişti în scientornetrie evaluativă trebuie să fie un 
instrument deosebit de util în decizii. 

PTF: Jurnalele ştiinţifice din România au, adesea, 
factori de impact foarte mici. Care sunt recomandările 
Dvs. pentru a le face mai vizibile? Sau ar fi mai bine ca 
cercetătorii români, în special din natural sciences, să nu 
mai publice în jurnalele naţionale, ci doar în jurnalele 
internationale, care au o vizibilitate foarte mare? 

TB'.· În linia coordonatelor internaţionale, este de 
recomandat ca rezultatele pe care cercetătorul le consideră 
originale şi demne de atenţia specialiştilor în domeniu, din 
lumea întreagă, să fie publicate în limba engleză şi în reviste 
internaţionale. 

Revistele în limba naţională au şi ele sarcini importante, 
de exemplu, păstrarea unui nivel lingvistic adecvat al limbii 
naţionale în specialităţile ştiinţifice şi publicarea articolelor 
de ansamblu (review) cu terne pe care cercetătorul autohton 
le-a publicat în limba engleză, în reviste internaţionale. 
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PTF: Există discuţii dacă numărul de citări ale unui 
cercetător trebuie să înglobeze sau nu autocitările. Este 
simplu pentru orice om de ştiinţă să obţină rapid toată lista 
lui de lucrări, incluzând şi numărul de citări folosind 
profilul „scholar.google.com". Acesta conţine şi autocită
rile. Care sunt argumentele pro şi contra includerii autoci
tărilor? 

TB: Autocitările sunt necesare pentru ca autorul să 
poată relata continuitatea temei pe care o cercetează. 
Numărul lor nu se poate adăuga citărilor independente, rară 
a apărea suspiciunea de manipulare. 

PTF: Există temeri că numărul de citări poate include 
şi „citări negative", adică critici sau aprecieri negative. Se 
ştie, pe de altă parte, că există multe atacuri la •oameni de 
ştiinţă celebri (de exemplu la A. Einstein), ceea ce nu 
înseamnă că valoarea lucrărilor lui scade datorită unor 
critici neîntemeiate. Ce părere aveţi? 

TB: Citările independente formează un instrument util 
în seria indicatorilor scientometriei, indiferent de natura lor 
pozitivă sau negativă. În cazuri necesare, citările pot fi 
supuse la o analiză contextuală, adică se pot extrage din text 
frazele (contextele) la care se referă citările, aceste contexte 
fiind utile ca un adaos al numărului de citări. 

PTF: Cum evaluăm scientometric domenii în care 
,,outputul" ştiinţific este, în primul rând, sub formă de capi
tole I cărţi? Este numărul de biblioteci indexate, unde există 
cartea respectivă, un indicator rezonabil în acest sens? 

TB: Decizia, în sensul întrebării, trebuie luată de 
comisia care face evaluarea. 

C11/t11ru valdri/m• 

1-'l'F: P11lt11t1 l'orbi de,\1Jrt! exi,\·te11ţa sprijinirii elitelor 
în .fi11a11ţarea cercetărilor ştiinţifice a acestora, atât pe plan 
naţional sau I şi internaţional? 
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TB: În finanţarea cercetărilor ştiinţifice, e preferabil să 
fie sprijinite rezultatele de înaltă calitate. 

PTF: Cercetarea ştiinţifică nu se bazează numai pe 
elite. Dar valoarea cercetării unei ţări se poate aprecia şi 
după numărul de proiecte câştigate de respectiva ţară în 
competiţia obţinerii finanţării din partea Uniunii Europene. 
România are, în ultimul an, zero proiecte finanţate, faţă de 
Ungaria, care are 39 proiecte câştigate, Polonia 15, Cehia 
10 etc. Cum interpretaţi scientometric această situaţie? 

TB: Comisiile Uniunii Europene primesc, anual, un nu
măr mare de cereri de finanţare a proiectelor de cercetare. 
Competiţia este acerbă şi, în general, deciziile sunt bazate pe 
calitatea şi promisiunile fundamentate ale proiectelor. 

PTF: Întrebările de mai înainte evidenţiază lipsa unei 
culturi elementare scientometrice a factorilor de decizie din 
Ministerul Educaţiei Naţionale care, prin politica lor, 
elimină încet, încet, dar sigur, insulele de excelenţă ale 
cercetării fundamentale româneşti. Ce sugeraţi, dacă luăm 
ca exemplu Ungaria, care reuşeşte să câştige multe 
proiecte finanţate de UE? 

TB: Trebuie să constat că nu cunosc factorii de decizie 
ai Ministerului Educaţiei Naţionale a României. În Ungaria, 
proiectele care ajung la competiţia Uniunii Europene trec 
prin multiple filtre din cadrul ministerelor şi, în special, al 
Academiei de Ştiinţe ungare. Bineînţeles, şi în Ungaria 
rămân nefinanţate proiecte care nu reuşesc în competiţie. 
După câte ştiu, deciziile de evaluare în Ungaria se bazează 
pe factori calitativi şi cantitativi de evaluare, care sunt 
utilizaţi în anumite cazuri, separat, în nitele, ÎITlpl'eunn. 

PTF: În finalul interviului, pentru care vil mulţumesc 
foarte mult, vă rog să apreciaţi d"oă avem ne,•oie ÎII 
România de o profesie legată de mana/,{Oflttffltul �·tlhi(el 
(care să implice şi .,·clentonwtrla) .,·1111 ,,c,1,\'t1I trebuie .,·li 
rămână o „ hipen,11eciallzare" t1 c,u•,1t1tlltor/lor 'I 
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TB: Nu cred că numărul relativ ridicat al proiectelor 
acceptate şi finanţate de UE pentru Ungaria este datorat 
numai utilizării metodelor de evaluare scientometrică. 

PTF: Şi o ultimă întrebare: aţi putea să ne spuneţi 
cum se situează astăzi (20 ianuarie 2015) revista 
Scientometrics? 

TB: Numărul din ianuarie 2015 al revistei (vol. 102, 
nr. 1) are 1081 de pagini şi conţine 54 de articole. Vă mulţu
mesc pentru interesul Dumneavoastră privind activitatea 
mea, dar şi a revistei Scientometrics. 
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A 70-A ANIVERSARE A 

PROFESORULUI TIBOR BRAUN
1 

În acest an, colegul şi prietenul nostru, profesor la 
Universitatea „Lorand Eotvos", Facultatea de Ştiinţe, 
Institutul de Chimie din Budapesta şi Director al Institutului 
de Scientometrie al Academiei Ungare de Ştiinţe (Infor
mation Science and Scientometric Research Unit), Tibor 
Braun, a împlinit 70 de ani. Cu acest prilej, prietenii săi din 
întreaga lume i-au dedicat numeroase articole, inclusiv o 
revistă virtuală, număr unic, care poate fi accesată la adresa 
tibor-braunjw.hu. Titlurile articolelor nu fac economie de 
superlative pe deplin meritate: the globalization of an 
author, brilliant thinker etc. sau nu ocolesc analiza metodică 
a carierei sale ştiinţifice de excepţie, prin folosirea unei noi 
ştiinţe la crearea şi dezvoltarea căreia a contribuit din plin şi 
care l-a făcut faimos: Scientometric portrait of Tibor Braun. 

Această aniversare pentru istoria chimiei din ţara 
noastră are o particularitate: profesorul Braun este unul din 
pionierii radiochimiei româneşti şi, îndeosebi, al chimiei 
radioanalitice (titrări radiometrice, analize prin diluţie izoto
pică, radiocromatografie etc.). El este printre primii cercetă
tori de la Institutul de Fizică Atomică (IF A) de la Măgurele, 
dacă nu chiar primul, care a publicat un articol în presti
gioasa revistă Nature (Anglia). 

Profesorul Braun s-a născut la 8 martie 1932, la Lugoj. 
A urmat o şcoală particulară primară în oraşul natal (1938-
1942) şi Liceul „Coriolan Brediceanu" din Lugoj (1942-
1950), după care s-a înscris la Facultatea de Chimie a 
Universităţii „Victor Babeş" din Cluj (1950), atras de faima 
unor profesori universitari (I. Cădariu, Raluca Ripan, Candin 
Liteanu, Ioan Tănăsescu ş.a.). A absolvit facultatea (1954) 
cu o teză de licenţă intitulată „Polarografia aluminiului", 

1 Articol apărut în Revista de Chimie (Bucureşti) 53, nr.9, 651-652 (2002),
cu date aduse la zi şi republicat cu acordul Editorului şef al publicaj,iei. 
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conducător ştiinţific fiind conferenţiarul universitar 
Alexandru Duca. A depus o neobosită activitate în cadrul 
cercului ştiinţific studenţesc al catedrei de chimie analitică, 
unde, în colaborare cu colegul său Ioan Schwartz, devenit 
ulterior şef de laborator al unui mare trust de medicamente 
din Israel (TEV A), a elaborat lucrarea Asemănarea 
specificităţii unor reactivi organici utilizaţi în chimioterapia 
tuberculozei. Era perioada când la modă era folosirea unor 
medicamente contra tuberculozei, de exemplu, PAS (acidul 
p-amino-salicilic ), a hidrazidelor etc. Responsabilul cercu
rilor studenţeşti, profesorul Ioan Tănăsescu, binecunoscut 
pentru exigenţa sa, a evidenţiat lucrarea studenţilor Braun şi 
Schwartz ca idee novatoare şi neobişnuită ca anvergură 
tematică pentru un cerc studenţesc. 

După absolvirea facultăţii, s-a angajat, în calitate de 
chimist, într-un laborator din cadrul Universităţii Medico
Farmaceutice, Târgu-Mureş. Aici, a elaborat lucrări de 
cromatografie pe hârtie, pe care le-a publicat în Revista de 

Chimie (Bucureşti). Între 1956-1963, a lucrat la Institutul de 
Fizică Atomică (IF A) de la Măgurele-Bucureşti, ca fizico
chimist principal, în cadrul laboratorului de fizica 
neutronilor, ce aparţinea de reactorul nuclear. În 1963, a 
emigrat în Ungaria, fiind de la naştere. cetăţean maghiar, 
cetăţenie moştenită de la tatăl lui, inginer textilist, venit în 
România în anul 1925. În decursul celor şapte ani, cât a 
lucrat la IF A, s-a remarcat în mod deosebit prin ori
ginalitatea cercetărilor sale, care s-au constituit ca tematici 
de pionierat pentru chimia nucleară românească şi pentru 
domeniile noi pe atunci: folosirea radioizotopilor în chimia 
analitică şi efectul radiaţiilor nucleare asupra caţalizatorilor 
heterogeni. Astfel, spicuiesc câteva lucrări publicate în 
această perioadă: ,,Folosirea autocatalizei în chimia ana
litică", Microchimica Acta, 128, 1957; ,,Metodă nouă de 
cromatografie cantitativă pe hârtie de filtru, Revista de
Chimie (Bucureşti) 8, 127 (1957), ,,Titrări radiometrice cu 
complexoni (cu I. Maxim şi I Gălăţeanu), Nature, 182, 936 
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(1958), Z. Anal. Chem. 172, 274 (1960); Zhur. Anal. Khimii 
(Moscow) 14, 542 (1959), Ta/anta, 1277-1312 (1964); J 
Inorg. Nuci. Chem., 10, 166 (1959); Acţiunea radiaţiilor 
asupra catalizatorilor heterogeni (cu I.Maxim), Nafure 
(Anglia), 192,549 (1961) etc. 

A fost un colaborator constant al Revistei de Chimie 
(Bucureşti), unde a publicat şase articole privind analiza 
urmelor de elemente pe baza acţiunii catalitice a acestora 
asupra măsurării timpului de reacţie. Una din lucrările sale 
din această perioadă (cu I. Maxim) Effects of Reactor 
Irradiation on the Chemisorption of Oxygen and NiO2, J 
Phys. Chem. Solids, 24, 537(1963), a fost foarte mult citată. 

În această primă perioadă romflnea,rnă a 1:arieroi Hnlu 
ştiinţifice, a publicat aproximativ 20 miicole în reviste dln 
ţară şi străinătate şi a editat o carte multitematică, cu mai 
mulţi autori, ,,Tehnica Nucleare, în sprljin11/ producţiei" 
(volumul fiind coordonat de un colectiv l1luăltllt din I-Jorl11 
Hulubei, Florin Ciorliscu, Paul Dl'tlBhloescu, Licinlu-Tonn 
Ciplea, Iulian Panaitescu şi Tiberiu Bru1111), Edltma 

. Academiei Române, 1963, 252 pag. 
În a doua perioadă a activităţii sale ştiinţifice, des�

şurate în Ungaria a obţinut Ph.D. (1967) şi D.Sc. (1981), 
care sunt conferite prin teze susţinute în cadrul Academiei 
Ungare de Ştiinţe, continuând, astfel, cu strălucire, temele pe 
cafe le-a abordat şi dezvoltat în cadrul IF A. De asemenea, a 
abordat şi alte domenii, de exemplu, este considerat pionie
rul utilizării diferitelor tipuri ,de sorbenţi spumoşi poliu
retanici în chimia analitică a separărilor. În ultimii ani, s-a 
implicat şi în domeniul radiochimiei şi mecano-chimiei 
fulerenelor. În perioada 2002-2014, a continuat cercetările în 
domeniul fulerenelor, în special al fulerenelor endohedrale. 

Prof. Braun este unul din pionierii unei noi ştiinţe, 
scientometria, pe care o defineşte ca un domeniu al ştiinţei 
ce se ocupă cu cercetarea mecanismelor de lucru ale 
cercetării fundamentale, folosindu-se, în această activitate 
socială, de metode cantitative, în principal ale statisticii 
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mutonrnl.1ce, evnluurea scicntometrică fiind, în fond, un 
subcapitol al scientometriei ( cf. unui recent interviu acordat 
revistei tinerilor cercetători români din diaspora, Ad- Astra 
nr. 2, 2002, publicată pe internet la adresa www.ad-astra.ro). 

Autor a mai multor sute de lucrări ştiinţifice, apărute în
marile periodice ale lumii, prof. Braun a publicat sau 
redactat singur sau în colaborare 32 cărţi în cele mai 
prestigioase edituri, ca de exemplu: Pergamon Press, Oxford 
(Radiometric Titrations, cu J. Tolgessy, 1967); Elsevier, 
Amsterdam (Extraction Chromatography, cu G. Ghersini, 
1975); CRC Press, Baton-Rouge, SUA (Polyurethane Foam 
Sorbents in Separation Science, 1985); World Scientific 
Publishers, Singapore (Scientometric Indicators, cu W. 
Glanzel, A. Schubert, 1985) şi Advanced Series in 
Fullerenes, voi. 3, cu A. Schubert, 1994 etc. Cărţile sale sunt 
citate de mii de ori, iar lucrările ştiinţifice, de asemenea. 

Este deţinătorul Premiilor internaţionale George Hevesy 
şi Derek de Solia Price, al Premiului de Chimie şi al 
Premiului activităţii de o viaţă al Academiei Ungare de 
Ştiinţe. 

Profesorul T. Braun este fondatorul şi editorul şef a trei 
mari şi reputate reviste internaţionale: Journal of Radioa
nalytical and Nuclear Chemistry, Fullerene Science and 
Technology şi Scientometrics. 

Numeroase universităţi l-au avut invitat ca visiting 
professor: Tohoku University, Sendai, Japonia, Tokyo 
Metropolitan University, Tokyo, Japonia, Universitatea din 
Panama, Panama City, Panama, Oak Ridge, National 
Laboratory, USA University of the West Indies, Kingston, 
Jamaica. De asemenea, a funcţionat ca expert al Agenţiei 
Internaţionale de Energie Atomică, Viena, Austria la Junta 
de Control de Energia Atomica, Lima, Peru. 

Se cuvine subliniată personalitatea deosebită a profe
sorului Tibor Braun, care lucrează în două domenii distincte 
ale ştiinţei: chimie şi scientometrie. În amândouă a căpătat o 
binemeritată recunoaştere şi reputaţie internaţională. 
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Ca fost coleg al său, în pcrioudn !{Jj(J. Jl)63, cât n lucrat 
la IFA, şi vechi prieten, doreHo sl\ ,nt1nlhmo1. noblc(en su 
sufletească şi o caracteristic/:\ upartu de bu11 1:oleg: nu u 

· refuzat pe nimeni care i-a cerut sprijin sau ajutor în diferite
probleme profesionale sau de viaţă.

Uriaşa sa capacitate de muncă o datorează şi unei
discipline severe impusă activităţii sale cotidiene. Vasta sa
cultură ştiinţifică şi umanistă conferă un farmec aparte
personalităţii sale, totdeauna jovială.

În numele foştilor săi colegi, dar şi al meu personal, îi 
adresez un cordial şi sincer LA MUL ŢI ANI! Fiecare nou an
de viaţă să-i aducă multă sănătate, idei strălucite şi noi
realizări pe altarul ştiinţelor naturii şi al scientometriei.
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22. Rolul cărtii vechi în cultura natională
' '

De vorbă cu profesorul Gheorghe Chivu, 
membru corespondent al Academiei Române 

Petre T Frangopol (PTF):Vechiul meu prieten şi vecin 
Mihai Carataşu, un distins cărturar şi cercetător al cărţilor 
vechi, fo,'it cmtode în ct1hlnetul de manuscrise şi carte veche 
al Biblioteci/ 1frfltlt1mlel .Rom/111e, mi-a deschis interesul 
peutm man1,.\·crisale �,; tl/lilrlturlle vechi. 

Gl,eorgl,e. Cltivu (OC): Mihai Carataşu a fost unul dintre 
specialiştii caro au lucrat, alături de mari figuri ale filologiei 
româneşti, în cadrul Cabinetului de manuscrise şi carte rară 
din Bibliotet1a Academiei, cea mai importantă şi mai bogată 
bibliot:ouă ştlinţi flci1 din Rom/inia. A fost preocupat de 
descifrarea, de catalogarea, de inventarierea şi editarea unor 
documente literare extrem de importante, beneficiind de buna 
cunoaştere a vechilor limbi de cultură din spaţiul românesc şi 
a alfabetelor utilizate în scrisul nostru vechi. A întocmit 
volumul al ill-lea din Catalogul manuscriselor greceşti, 
publicat în 2004. Un volum care îmbogăţeşte seria de lucrări 
iniţiate de Ion Bianu, primul director şi excelentul organizator 
al fondurilor devenite în timp marea Bibliotecă a Academiei. 

Fără astfel de specialişti, fondurile de carte veche şi de 
documente istorice ar rămâne literă moartă, ar fi lipsite de 
ecou, nu ar avea efect cultural-ştiinţific şi nici relevanţă. 

PTF: Problema rolului specialiştilor în valorificarea 
fondurilor de documente şi de carte veche, înţelegând prin 
carte deopotrivă textele tipărite şi cele manuscrise, este, din 
păcate, de mare actualitate. Se ştie că cei ce pot descifra, 
înţelege şi, apoi, prin abilităţi dobândite cu efort îndelung, 
pot valorifica vechile fonduri documentare sunt, din 
păcate, din ce în ce mai puţini, chiar în sistemul academic 
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şi în marile biblioteci. Situaţia, nu doar regretabilă, ci şi 
nocivă pentru cultura şi ştiinţa naţională, merită discutată 
în detaliu. Revenind la valorile păstrate în Biblioteca 
Academiei,, cât de bogat este acest fond de carte veche şi 
manuscrise? 

GC: Fondul de manuscrise şi carte veche păstrat la 
filiala bucureşteană a Bibliotecii Academiei este de multă 
vreme cel mai bogat şi mai important din ţară. Avea acest 
statut încă de la începutul secolului al XX-iea, când marţa 
Bibliotecă nu împlinise încă trei decenii de activitate. 

Acest fond cuprinde în momentul de faţă cel puţin un 
exemplar din aproape toate tipăriturile scoase în spaţiul 
românesc până în 1830, an în care Ion Bianu considera, nu 
fără temei, că se încheia epoca veche a culturii noastre 
scrise; sunt în total 2120 de titluri de aşa-numită „carte 
veche românească". Biblioteca Academiei din Bucureşti 
deţine, de asemenea, aproape 6000 de manuscrise româneşti, 
peste 1500 de manuscrise greceşti, mai mult de 800 de 
manuscrise slavone şi un fond considerat „occidental", în 

care majoritatea lucrărilor (peste 1000 de volume) sunt 
scrise în limba latină. S-au întors recent în fondurile 
Bibliotecii documentele istorice, transferate un timp la 
Arhivele Statului, peste 500000 de piese, acte scrise în 
română, slavonă, greacă, latină sau turcă. 

Acest impresionant fond de carte şi de manuscrise vechi 
a fost constituit, după înfiinţarea Societăţii Academice 
Române, prin achiziţii, dar îndeosebi prin imporţante do
naţii, făcute de mari oameni de cultură sau doar intermediate 
de aceştia. Mă gândesc la Ion Ghica, preşedinte al Societăţii 
Academice, la Alexandru Odobescu, nu doar figură 

marcantă a literaturii noastre, ci şi personalitate academică 
de excepţie, apoi la Titu Maiorescu sau la Nicolae Iorga. 
Donaţii extrem de valoroase au făcut însă şi personalităţi ale 
vieţii publice, între care merită menţionat în primul rând 
Dimitrie A. Sturdza, cunoscutul om politic de la cumpăna 
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veacurilor al XIX-lea şi al XX-lea, de la care a ajuns în 
fondurile Bibliotecii Academiei un număr impresionant de 
documente şi îndeosebi de manuscrise v'echi, unele numite 
încă, în literatura de specialitate, cu trimitere explicită la 
donator, sturdzanus. 

Fonduri importante de manuscrise, cărţi şi cores
pondenţă, de data aceasta mai noi, care amplifică valoarea de 
tezaur cultural şi ştiinţific al Bibliotecii Academiei, provin 
de la marii scriitori sau de la familiile acestora. Amintesc 
doar, pentru ilustrare, fondurile Eminescu; Coşbuc, 
Alecsandri, Duiliu Zamfirescu, Barbu Delavrancea, Octa
vian Goga sau mai multe manuscrise Mircea Eliade şi Emil 
Cioran, ultimele donate recent de un om de afaceri, 
Gheorghe Brăiloiu, prieten al culturii române, care a con
siderat, ca mulţi predecesori, că Academia este „instituţia 
care are menirea de a păstra şi cultiva limba şi literatura 
română". Este această notaţie a ultimului donator menţionat 
o reafirmare a scopurilor statutare ale Societăţii Academice
devenite Academia Română.

PTF: Cunoscute, desigur, de către oamenii de 
specialitate, datele anterior menţionate, foarte interesante 
pentru istoria noastră culturală, ajung mai greu la cunoş
tinţa publicului larg. Biblioteca Academiei este, de altfel, o 
instituţie către care se îndreaptă în primul rând atenţia şi 

P,_aşii specialiştilor, ea nefiind destinată cititorilor obişnuiţi. 
Intreb, de aceea, pentru aceşti din urmă cititori, de ce a 
fo,\·t constituit ace.,·t fond de carte, de manuscrise şi de 
do<.'un1tmte? 

GC; Bihllo1eon Acud"mlci Române a fost constituită în 
primul rând puntru co11scrvareu valorilor culturii noastre 
11crise, manuscrisu, tipărituri şi documente. Se păstrează aici 
numeroase tuxle religioase, multe tipărite, dar şi mai multe 
manuscrise. Este vorba de cărţi destinate slujbei, de scrieri 
canonico, de cnt'ţi do mornlll şi învăţătur/.'i creştină, de scrieri 
Juridice, alături de care se atlă numeroase traduceri, copii 
sau prelucrări ale unor aşa-numite scrieri apocrife, lucrări cu· 
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conţinut religios pe care Biserica nu le-a acceptat în mod 
oficial, dar pe care oamenii simpli, uneori chiar preoţii, le 
citeau şi le copiau adesea. Este vorba, în cazul acestui ultim 
tip de texte, de vieţi de sfinţi, de legende hagiografice sau de 
scrieri apocaliptice, toate menite să vină în sprijinul ideii de 
păstrare a credinţei, chiar şi sub ameninţarea unor pedepse 
greu de suportat, de sfârşit de lume. În fondurile Bibliotecii 
Academiei există însă la fel de numeroase texte cu un 
conţinut laic, şi ele alcătuite în perioada de început a 
scrisului nostru literar, cele mai multe fiind manuscrise 
(tiparul era subordonat strict, în acea vreme, Bisericii). Sunt, 
grupate adesea sub titulatura nu întru totul exactă de „cărţi 
populare", multe texte destinate publicului cu pregătire 
medie, nu având provenienţă populară, adică folclorică, 
romane istorice, precum Istoria lui Alexandru Macedon sau 
Istoria Troadei, cărţi de înţelepciune, utile, ca şi scrierile 
religioase propriu-zise, pentru edificarea morală a cititorilor, 
de tipul Floarea darurilor sau Esopia, scrieri de prevestire a 
firii oamenilor sau întâmpărilor lumii, similare Zodiacului 

modern. Se păstrează aici cele mai multe scrieri istorice 
originale, cunoscutele letopiseţe sau texte ce ilustrează înce
puturile beletristicii şi ştiinţei româneşti originale. 

Sunt toate aceste manuscrise şi tipărituri româneşti, 
alături de foarte numeroasele manuscrise şi tipărituri slavone 
sau greceşti, exemple remarcabile de cultură scrisă, de artă 
tipografică sau de măiestrie caligrafică. Mă gândesc nu doar 
la primele texte imprimate la noi, în 1508, 1510 şi 1512, sau 
la marile Biblii româneşti, tipărite în 1688, la Bucureşti, sau 
în 1795, la Blaj, ci şi la numeroasele manuscrise ilustrate 
sumar sau extrem de bogat, unele colontitluri, litere ma
juscule sau miniaturi fiind dovezi remarcabile de talent 
artistic greu de egalat. 

Adunate ca fond cultural naţional pus sub patronajul 
Academiei Române, instituţie nutională do pri111 ran!l, nccsle 
fonduri documentare au servit şi pentru înfl\ptuirea marilor 
idei, respectiv pentru realizarea marilor proiecte pentru care 
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a fost înfiinţată Societatea Academică Română: unitatea de 
neam şi de cultură în spaţiul românesc, respectiv crearea 
instrumentelor necesare pentru promovarea spiritualităţii 
noastre şi emanciparea culturală a neamului. 

PTF: ,,Documentele" culturii noastre, păstrate în fon
durile Bibliotecii Academiei au, deci, importanţă multiplă. 

GC: Desigur. Tipăriturile, manuscrisele şi documentele 
de la Biblioteca Academiei au o importanţă culturală largă, 
mai mare decât a fondurilor documentare obişnuite, prin 
tipologie, prin provenienţă, prin diversitate şi prin relevanţă. 

Valoarea culturală este dublată însă în mod evident de 
valoare documentară deosebită, întrucât pe baza textelor 
tipărite, a manuscriselor, a documentelor păstrate aici, se 
poate cerceta evoluţia culturii scrise româneşti de la înce
puturile sale până astăzi. Sunt păstrate în fondurile Bibliotecii 
Academiei cele mai vechi tipărituri şi cele mai vechi manus
crise româneşti. Rareori, urmare a unor condiţii culturale, dar 
îndeosebi politice şi sociale deloc favorabile, unele tipărituri şi 
manuscrise ilustrative pentru vechiul nostru scris literar au 
ajuns în biblioteci din Ungaria, din Austria, din Rusia şi chiar 
din Anglia. 

Am lăsat la urmă, fără ca aceasta să însemne o ierarhie 
bazată pe importanţă şi pe relevanţă, valoarea ştiinţifică a 
fondurilor de carte despre care vorbim. Prin cartea veche pe 
care o are în custodie, Biblioteca Academiei permite studi
erea primelor scrieri şi tipărituri în limba română, aflarea 
unor date imposibil de găsit în altă parte privitoare la 
momente din istoria ţării şi din evoluţia culturii româneşti, 
editarea monumentelor scrisului nostru literar şi stabilirea 
relaţiilor culturii noastre cu literaturile şi culturile vecine sau 
cu acelea ale unora dintre ţările importante ale Europei. 

PTF: Care a fost şi care este rolul acestor fonduri de 
manuscrise, documente şi tipărituri, posibil de evaluat, cum 
spuneaţi, din perspectivă multiplă (culturală, documentară 
şi ştiinţifică), în cultura naţională? Poate fi stabilit acest rol 
doar din momentul constituirii Bibliotecii Academiei sau 
influenţa textelor ilustrative pentru vechiul nostru scris 
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literar asupra culturii romllnu�·tl ajtJ,ţ/ 1w/tlu.11t,1 ♦·i în11/11te de 
apariţia Societliţii Academice Romline? 

GC: Prin întrebarea formulată propunotl două perspec
tive, la fel de interesante, asupra rolului jucat de cartea veche 
în cultura naţională. 

Este evident că fondul de carte veche, tipărită şi manus
crisă, din Biblioteca Academiei Române a avut şi are un rol 
major în configurarea şi apoi în ilustrarea ştiinţei, nu doar 
filologice, din spaţiul românesc. Constituit cu finalitate larg 
culturală, acest fond a fost utili_zat încă de la început pentru 
redactarea lucrărilor fundamentale, cerute de prevederile 
statutare al Societăţii Academice Române: marele dicţionar 
tezaur şi gramatica limbii române, lucrări deopotrivă des
criptive şi normative. Multe dintre manuscrisele şi tipări
turile vechi conservă pe filele lor urme (nedorite) ale utili
zării de către cei ce au scos la început fişe pentru lucrările 
amintite. Au fost făcute apoi, în cadrul Academiei sau de 
către membri ai înaltului for, pe baza aceluiaşi fond sau 
urmărindu-se îmbogăţirea lui, cercetări privind istoria 
culturii noastre scrise şi răspândirea textelor româneşti în 
bibliotecile 'vremii. Studiile de istorie a poporului român, de 
istorie a limbii române şi cele de istorie a scrisului nostru 
literar, inclusiv pentru etapa modernă, s-au bazat adesea 
preferenţial pe tipăriturile, pe manuscrisele şi pe documen
tele păstrate la Biblioteca Academiei. Cele mai importante 
ediţii ştiinţifice, relevante pentru scrisul nostru vechi, 
precum şi cele mai importante cataloage de carte veche 
românească, tipărită şi manuscrisă, au la bază acelaşi 
important şi foarte bogat fond documentar. 

Cea de a doua perspectivă, care presupune evaluarea 
rolului avut de cartea veche românească în timp, în cadrul 
culturii naţionale, oferă însă rezultate mult mai interesante. 

Se ştie că textele scrise fac dovada instrucţiei produ
cătorilor (tipografi, copişti, dar şi traducători, compilatori, 

prelucrători ai primei forme avute de o traducere). Aceste 

texte oferă totodată informaţii privind preocupările şi des-
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chiderea culturală avute de reprezentanţi ai vechii sau mai 
noii noastre culturi. Cărţile şi manuscrisele păstrate în marile 
biblioteci mănăstireşti sau aparţinând unor intelectuali cu 
instrucţie aleasă probează, la rândul lor, relaţiile spaţiului 
românesc şi ale personalităţilor lui cu marile culturi ale 
vremn. 

Fiind depozitar de cultură şi totodată vehicul cultural, 
manuscrisul şi tipăritura veche au fost însă multă vreme 
model de comportament lingvistic sau intelectual şi au oferit 
adesea cititorilor sau ascultătorilor (multe texte erau citite nu 
doar în Biserică) exemple de abordare a unor subiecte sau de 
formulare a unor judecăţi de valoare. 

Tiparul a creat iniţial astfel de modele. Este vorba de 
organizarea formală a unui· text ( era imitată prin copiere 
manuscrisă forma cărţii tipărite), dar, în primul rând, de mo
dele lingvistice sau stilistice. Cartea tipărită pentru uzul 
Bisericii a constituit baza, punctul de raportare necesar şi 
suficient pentru constituirea normelor literare, regionale 
iniţial, în zonele dominate cultural de un anumit centru reli
gios, apo{ supradialectale. Modelul creat de cartea imprimată 
de diaconul Coresi a funcţionat multă vreme şi nu doar în 
teritorii apropiate de Braşov. La mijlocul veacului al 
XVIII-lea, cartea religioasă muntenească, beneficiind de
difuzare masivă prin tipar în toate zonele ţării, a constituit, la
rândul ei, în condiţii politice şi culturale speciale, modelul,
baza pentru prima formă unitară 1;1 limbii noastre literare,
conservată până astăzi în cartea religioasă. În cartea
bisericească „tot o dialetă iaste", spuneau şi gândeau
coriferii Şcolii Ardelene spre sfârşitul veacului al XVIII-lea
şi, urmându-le gândul, Ion Heliade Rădulescu, supranumit
,,părintele limbii române literare" modeme, cerea intelec
tualilor epocii sale să urmeze „limbii cei bisericeşti" şi,
„după tipii [adică după normele] ei", să creeze deopotrivă
limba creaţiilor beletristice şi limba ştiinţelor.

Fără cartea veche nu ne putem imagina, de aceea, 
constituirea limbii literare utilizate în cultura românească 
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modernă. Şi adesea nici constituirea literaturii noastre mo
derne, care a imitat adesea scrisul vechi, religios sau laic, 
pentru evocarea trecutului sau pentru crearea unor modele de 
referinţă, puse în opoziţie cu gândirea şi/sau cu atitudinea 
omului modern. ,,Limba vechilor cazanii", formă retorică 
aleasă pentru a comunica enoriaşilor adevărurile credinţei, a 
fost şi ea model, nu doar lingvistic, ci şi stilistic, inclusiv 
pentru omul de rând, învăţat de timpuriu că între vorbirea 
curentă şi cea destinată unui act de cultură există, trebuie să 
existe diferenţe de organizare formală, retorică, stilistică şi 
lingvistică. 

Nu ne putem explica altfel decât prin influenţa 
exercitată de forma exemplară a textului religios ascultat în 
biserică apariţia unor modalităţi de exprimare într-un fel 
banalizate astăzi, adică intrate în bagajul lingvistic comun, 
fără marcă stilistică evidentă, de tipul „floarea tinereţii" sau 
„valurile vieţii". Psaltirea se află indiscutabil la originea 
primei metafore, iar Cazaniile au făcut să devină curentă 
gândirea lumii ca mare, tulburată de vânturi şi de valuri ce 
ameninţă fiinţa omului păcătos, dornic totuşi să ajungă 
întreg ... la liman. Scrisul religios a furnizat, de asemenea, 
prin Psaltire, modelul discursului imnic, prin Cântarea 
cântărilor, modelul exprimării lirice, iar prin Cazanii şi prin 
predici, tiparul şi tehnica analizei de text şi a argumentării. 
Cărţile aşa-zis „populare" au oferit apoi modele de personaje 
exemplare, prin curaj şi vitejie (la sfârşitul secolului al 
XVI-iea, Mihai Viteazul era apropiat prin fapt(? şi prin
modul de acţiune de Alexandru Macedon) sau pentru com
portament şi înţelepciune ( după modelul cunoscut, spre
exemplu, din Viaţa şi pildele lui Esop).

Exemple de tipul celor invocate mai sus pot fi oricând 
înmulţite, deoarece cartea veche, fenomen cultural complex, 
a avut un rol şi o influenţă pe măsură chiar într-o epocă în 
care scrisul şi cititul nu erau fenomene de masă. 
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V. FILE DIN ISTORIA INSTITUTULUI DE
FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ

,,HORIA HULUBEI" 

23. Cur·ccturc.m int1•l\ în etapa stabilirii
dfrccţHlor de dezvoltare strategică

România şi-a propus în ultimii ani ca, prin creşterea 
alocajl/lor b1tgelare pentru educaţie şi cercetare, să se apro
pie de cerinţele Uniunii Europene (UE) privind realizarea 
unei economii în care cunoaşterea să fie marfa cea mai de 
preţ şi sursa cea mai importantă a dezvoltării. Cu toate 
măririle semnificative ale bugetului alocat cercetării în 2008 
(1 miliard de euro) faţă de anul 2004 (100 milioane de 
euro), care au condus la câştiguri decente pentru cei care 
sunt realmente cercetători, dar şi la investiţii în echipamente 
performante pentru colectivele care au vizibilitate, deci cu 
rezultate apreciate peste hotare, ţara noastră se situează, în 
continuare, pe ultimele locuri în clasamentele europene şi 
internaţionale în domeniile educaţiei şi ştiinţei. Semnarea 
Pactului pentru Educaţie de către partidele politice este un 
prim pas către eliminarea acestei înapoieri. 

Workshopul „Pentru Excelenţă în Ştiinţa Românească", 
organizat pe 26 martie 2008 de Institutul Naţional de Fizică 
şi Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei" (!FIN HH) în 
colaborare cu Academia Română, UNESCO-CEPES 
(Centrul European pentru Învăţământul Superior) şi Consi
liul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Supe
rior (CNCSIS) şi-a propus să pună în discuţie modalităţile de 
rezolvare ale gravelor probleme de sistem ale educaţiei şi 
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cercetării româneşti, dar şi sublinierea necesităţii imperioase 
de excelenţă în cercetare. 

În deschiderea lucrărilor, N V. Zamfir, director general 
al IFIN-HH, m.c. al Academiei Române, membru al 
Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politi
cilor din domeniile educaţiei şi cercetării (CPEC), a subliniat 
faptul că cercetarea românească a depăşit faza de 
supravieţuire şi intră în etapa definirii problematicii sale de 
fond, şi anume a stabilirii direcţiilor de dezvoltare strategică. 
Ideile fundamentale ce privesc realizarea cu adevărat a unei 
reforme se impun a fi implementate la nivel legislativ, la 
nivel de breaslă şi, nu în ultimul rând, la nivel de educaţie 
pre-universitară şi universitară. Găsirea unui discurs comun 
din partea tuturor actorilor decidenţi ai educaţiei şi cercetării 
este o cerinţă esenţială a progresului. 

Deosebit de tranşantă şi cu exemple care subliniau 
realităţile româneşti a fost expunerea lui Ionel Haiduc, 
preşedintele Academiei Române, Excelenţa în cercetare 
imperativ al UE. Menţionăm doar evidenţierea situaţiei că în 
România se face multă cercetare, dar una trivială. S-a 
întrebat retoric cum este sprijinită excelenţa în România, 
care mai există doar în insule izolate din mediul academic şi 
care sunt factorii stimulativi din partea oficialităţilor ce ar 
contribui la dezvoltarea unei excelenţe româneşti de nivel 
european. UE, la rândul ei, se găseşte în faţa unei concurenţe 
acerbe vizavi de America de Nord, Japonia şi Asia. Punctele 
noastre slabe sunt: o cercetare fragmentată, o lipsă de coe
ziune şi prea puţină cooperare. 

Autosuficienţa, principalul adversar al reformei 

Mircea Miclea, fostul Ministru al Educaţiei şi 
Cercetării, preşedintele CPEC, a fost categoric: dezvoltnrea 
universităţilor şi a cercetl\rii se foc(.), încă, d11pă tnodelul 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Aşa-zisa dezvol
tare este idiosincratică, fără studii de fezabilitate Rnu de 

216 

www.ziuaconstanta.ro



oportunitate, care să demonstreze de ce avem nevoie de o 
universitate în oraşul X sau să finanţăm ad in.finitum un 
institut naţional de cercetare Y, ale cărui rezultate sunt 
nesemnificative. Lipsa unei adevărate reforme care să 
conducă la rezultate imediate, are o cauză principală: 
autosuficienţa. Peste 70 % din profesorii universitari ai 
României consideră că învăţământul românesc este identic 
cu învăţământul european, pe aceştia nu îi interesează 
clasamentele internaţionale (Shanghai, Webometric, OSCE 
etc), unde, practic, nu existăm, iar politicile de resurse 
umane care conduc la un dezastru lent nu interesează pe 
nimeni. Apare un decalaj între retorică, comportament şi 
realitate. Obsesia poziţiilor de putere la rectori şi la cei cu 
funcţii de conducere este evidentă, rectorii se deghizează în 
preşedinţi, iar indivizii se socotesc mai importanţi decât 
instituţiile pe care le servesc 

Alexandru Aldea, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifică, a dezvoltat în cadrul conferinţei 
sale despre Programul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, 
Inovare câteva idei deosebite, specifice sîtuaţiei momentului 
martie 2008, pe care le-a lansat dezbaterii publice. Astfel, a 
subliniat necesitatea ca cercetătorii români responsabili, se 
referea la personalităţile ştiinţifice, să formeze o masă critică 
constantă care să promoveze cercetarea ştiinţifică de valoare. 
Trebuie avute permanent în atenţie cele trei mari probleme 
care determina evoluţia cercetării: resursa financiară, resursa 
umană şi echipamentele. Necesitatea recunoaşterii valorii 
individului, dar şi a unui institut de cercetare, a unei uni
versităţi devine în prezent esenţială în reformarea educaţiei 
şi cercetării de la noi. 

Ioan Dumitrache, preşedintele CNCSIS, a conferenţiat 
despre o temă fierbinte, Evaluarea cercetării ştiinţifice in 
Universităţi. Abordarea, notabilă, în curs de realizare 
practică la CNCSIS, îşi propune clasificarea universităţilor, 
după rezultatele obţinute în cercetare, în 4 categorii: A, B, C, 
D. Un exemplu: universitatea de tipul A va fi aceea cu
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excelenţă în cercetare şi va cuprinde programe de master, 
doctorat şi studii postdoctorale. 

Expunerea A benchmark study of Romanian basic 
research around the end of the twentieth century, a 
profesorului Tibor Braun, de la Universitatea Lorand Eotvos 
din Budapesta, directorul Institutului de Scientometrie al 
Academiei Ungare de Ştiinţe,' fondatorul (1978) şi 
redactorul-şef a celebrei reviste Scientometrics, publicată de 
Springer Verlag, s-a bazat pe ultimele date ale Institutului 
Thomson Reuter-Scientific (fosta ISI) din Philadelphia. Au 
fost utilizaţi noi indicatori scientometrici pentru analizarea 
cercetării fundamentale din ţara noastră, ce pot fi folosiţi în 
viitor ca repere pentru evaluarea stării de „sănătate" a 
acestui domeniu, în vederea monitorizării şi comparării 
României cu statele din UE. 

Fudamentală, aplicativii sau inovativă 

A fost pus în discuţie şi a fost adoptat prin consens un 
Manifest al Valor;i Cercetării Fundamentale pentru Exce
lenţa Educaţiei şi Ştiinţei fn Romtlnla (N, V, Zu1nfir �I P. T. 
Frangopol). Subliniem câteva idol alo ucoHlulu: ,,trebulo doz
voltată atât cercetarea fundumontuln, cOt �l oea ttplion1n, d11r 

. şi cea de inovare", ,,cercetarea fundamentali\ trebuie extinsă 
la toate ştiinţele", ,,cercetarea aplicată şi inovarea nu pot să 
se lipsească de cercetarea fundamentală, de valoarea şi im
portanţa acesteia, rară de care nu poate exista o educaţie 
universitară completă, indispensabilă unui ciclu de formare 
al unui doctor în ştiinţe competent, deci a viitoarelor 
generaţii de specialişti", ,,cercetarea aplicativă românească, 
practic, este invizibilă internaţional, iar cea de inovare este 
ca şi inexistentă", ,,restructurarea din temelii a sistemului de 
educaţie şi cercetare", ,,crearea unui nucleu de universităţi de 
elită ale României aşa cum se dezvoltă în Franţa, Gennania, 
China etc", ,,crearea de laboratoare naţionale de cercetare 
(platforme sau centre) multidisciplinare" etc. 
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S-a subliniat că savanţii nu cresc în copaci (Friedman),
descoperirile nu se comandă (Lavoisier) şi nu se pot 
echivala 4 lucrări publicate în reviste din ţară cu una 
publicată într-o revistă peste hotare, care are factor de 
impact ridicat (echivalare care se practică în România), aşa 
cum nu se pot compara 4 Trabanturi care circulă cu 
40 km I oră, cu un Merced,es de 160 km / oră. 

Discuţiile numeroase şi aprinse ale participanţilor 
invitaţi, personalităţi ale lumii academice din România, cu o 
activitate profesională prestigioasă, atestată şi internaţional, 
vor fi reunite alături de lucrările acestora prezentate 
workshopului, într-un volum ce va apărea în 2008. 
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24. Prefaţă la volumul cu lucrările
Mesei Rotunde, Mănăstirea nr.rsnl1a, 
11 iulie 2015: Colnhornron ţliiuţU'lcă 

Horia Hulubci-Yvcth, Cnli4!hoi� 
şi spiritualitatea maramurcşeanll 

Conducerea Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH) a fost de acord să 
readucă în memoria celor de azi, aspecte inedite ale 
Colaborării ştiinţifice dintre Horia Hulubei (1896-1972) şi 

Yvette Cauchois (1908-1999),. sugerând organizarea unei 
Mese Rotunde, care a avut loc la Mănăstirea Bârsana, 
judeţul Maramureş, sâmbătă, 11 iulie 2015. 

Ideea acestei manifestări aparţine Părintelui Paroh al 
Bisericii din comuna Bârsana, Gheorghe Urda, cel ce a 
sugerat-o unuia dintre editorii acestei cărţi (PTF), care şi-a 
început cariera ştiinţifică la Institutul de Fizică Atomică 
(IFA) în 1956, denumirea iniţială a IFIN-HH de azi, unde 
Director general era academicianul Horia Hulubei. 

În 1993, ,,la propunerea preotului Gheorghe Urda, 
Episcopul �aramureşului şi Sătmarului Iustinian Chira, a 
dat binecuvântare să se construiască această mănăstire ... care 
s-a dezvoltat din 1994 ca mănăstirea de maici de la Bârsana"
[cf. Albumului Mănăstirea Bârsana, lucrare îngrijită de 
Maica Stareţă (din 1994!) Filofteia Oltean, 2012.]

Bârsana este una din comunele mari ale Maramureşului, 
aşezată pe malul drept al râului Iza, la o distanţă de 20 km. 
de Sighetul Marmaţiei, fiind atestată documentar în 1326. 
Toponimul Bârsan vine de la tradiţia păcurarilor care 
creşteau oi (bârsane ), adică cu lână deasă, moale şi lungă. 
Mănăstirea rezistă până în 1791, când este desfiinţată prin 
extinderea oficială a unirii religioase a românilor cu Biserica 
Romei şi renaşte după 200 de ani, în 1993. 
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În 1999, cimitirul mănăstirii a fost „inaugurat" de o 
savantă de renume internaţional, Yvette Cauchois, care, prin 
dorinţă testamentară, a dorit să fie înhumată în acest loc. 
Înmormântarea a fost efectuată de ÎPS Justinian, în prezenţa 
a numeroşi săteni care cunoşteau povestea ei din predicile 
Părintelui Urda în biserica satului. Această poveste care a 
făcut vftlvă f11 zonă u condus la iniţierea Mesei Rotunde a 
cnrel runlizare mgn11l1.ntorlcl\ este descrisă în amănunt de 
prof. Slmio!I Bngfld�,u du lu Liceul „Regele Ferdinand" din 
SlMhetul Mat'IHlt\lcl, fn nrtfoolul din Postfaţa acestui volum. 

Munifestarea, de nivel academic, a fost legată de 
personalitatea lui Horia Hulubei şi a Yvettei Cauchois, a 
colaborării ştiinţifice a acestor doi mari savanţi care au intrat 
ÎII iRtorla ştJI nţei unlvcrsule. O carte apărută în 2015 la 
Oxford University Press, din New York, subliniază că 
„Hulubei s-a bucurat, spre sfârşitul anilor '30 ai secolului 
trecut, de gloria de a fi unul din cei mai faimoşi spectro
scopişti din Europa şi, împreună cu Yvette Cauchois, au 
constituit un tandem care prin lucrările lor ştiinţifice au 
contribuit la dezvoltarea fizicii în prima jumătate a secolului 
trecut". 

Yvette Cauchois s-a născut într-o familie de atei. Tatăl ei 
i-a dat libertatea să-şi aleagă credinţa când şi dacă va dori. 
Tot timpul vieţii sale, cei din jurul său i s-au adresat cu 
Mademoiselle Cauchois. Mama ei era englezoaică, nepoata 
marelui scriitor englez Thomas Hardy (1840-1928) autor şi 
al romanului Tess d'Uberville, tradus în româneşte. Din 
punct de vedere ştiinţific, palmaresul ei este cu totul ieşit din 
comun: Profesor la Universitatea „Pierre et Marie Curie" din 
Paris, directoare a prestigiosului Laborator de Chimie-Fizică 
fondat de Jean Perrin; cercetătoare recunoscută internaţional 
în domeniul spectroscopiei cu raze X; pentru contribuţia sa 
majoră la dezvoltarea fizicii atomice a fost primită în 
Academia Franceză; este Doctor Honoris Causa al unui 
număr de 20 universităţi prestigioase din lume, inclusiv al 
Universit�ţii din Bucureşti ( 4 septembrie 1992); după Marie 
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Curie, este a doua femeie Preşedinte a Societăţii Franceze de 
Chimie Fizică. În ultimii ani de viaţă, a vizitat de mai multe 
ori România. A îndrăgit această ţară, hotărându-se în anul 
1999 să se stabilească în România. I-a fost pusă la dispoziţie 
o casă de odihnă în incinta Mănăstirii Bârsana. Spaţiul nu ne
permite să descriem amănuntele privind dorinţa ei de a se
boteza şi cum a trecut la religia ortodoxă cu ajutorul
părintelui Ioan Stoica, pe atunci duhovnicul Mănăstirii
Bârsana. Toate aceste detalii au fost descrise în lucrarea
Părintelui Paroh Gheorghe Urda. Această poveste care a
făcut vâlvă în zonă a fost reamintită de Părintele Paroh Gh.
Urda cu prilejul Simpozionului Cultură şi Civilizaţie Româ
nească în Maramureş, Săliştea de Sus, ediţia a IV-a, august
2013, în prezentarea sa, Amănunte în legătură cu ultima
parte a vieţii savantei Yvette Cauchois şi motivaţia pentru
care a fost înmormântată la Mănăstirea Bârsana. Comuni
carea a apărut în volumul cu lucrările Simpozionului, editor
Simion Iuga, Editura Risoprint, 2013, Cluj-Napoca, pag.
167.

Savanta avea 86 de ani când s-a botezat în religia lui 
Horia Hulubei şi a lui George Manu, dar şi a secretarei sale 
particulare, tot o româncă, ing. Ioana Măinescu ( decedată în 
1982). La Arad, a contractat o bronşită, pe un fond de cancer 
la plămâni, răceală care i-a fost fatală .. 

Horia Hulubei, născut la Iaşi, a absolvit, ca şef de 
promoţie, Liceul Internat (1915). Studiile la Universitatea 
din Iaşi i-au fost întrerupte de Primul Război Mondial. 
Mobilizat, a fost trimis pe front şi a participat la luptele de la 
Nămoloasa, Băltăreţi etc. Face parte din grupul de tineri 
români trimişi în Franţa de Generalul Berthelot, şeful 
Misiunii Militare Franceze în România, pentru a urma o 
şcoală de aviaţie şi a deveni piloţi de vânătoare ai aviaţiei 
militare franceze. Participă la luptele de pe Frontul de Vest, 
este doborât şi, grav rănit, reuşeşte să se salveze. Pentru 
meritele sale de mare curaj, a fost decorat cu Ordinul 
Legiunii de Onoare al Franţei. Se reînscrie la Facultatea de 
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Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, secţia de Fizică şi Chimie, de 
unde, în 1926, obţine licenţa cu „Magna cum Laude". 
Devine asistent şi, în 1929, pleacă în Franţa ca bursier al 
statului francez pentru a-şi realiza teza de doctorat în 
Laboratorul Profesorului Jean Perrin (1870-1942), laureat la 
Premiului Nobel pentru Fizică (1926). 

În 1930, a venit o tânără fiziciană franceză şefă de 
promoţie la Sorbona, Yvette Cauchois (22 de ani) pentru a-şi 
face doctoratul, în acelaşi laborator al lui Jean Perrin care a 
integrat-o în colectivul Hulubei (34 de ani), ca să o sprijine 
şi să o îndrume în activitatea sa. 

În 1933, Horia Hulubei, Yvette Cauchois şi George 
Manu (1903-1961), strălucit fizician român, care a lucrat 
între 1927-1934 în laboratorul Mariei Curie (dublă laureată 
Nobel: fizică - 1903 şi chimie - 1911) îşi susţin doctoratul în 
aceeaşi zi, cu aceeaşi comisie, din care fac parte Jean Perrin, 
preşedinte, Marie Curie şi Charles Mauguin, membri. Toate 
lucrările de doctorat au fost clasificate cu foarte bine.
Hulubei devine unul din cei mai buni spectroscopişti de raze 
X din lume. Gheorghe Manu va avea altă traiectorie 
profesională. Se reîntoarce în ţară ( 193 5) şi va muri în 
închisoarea pentru deţinuţi politici de la Aiud din cauza 
convingerilor sale politice. 

Masa Rotundâ de la Mtlnăstirea Bârsana, a fost des
chisl\ do P.S, Părlnlola Episcop Iustin Sigheteanul, Arhiereu 
Vicar al Epllmoplol Ortodoxo Române a Maramureşului şi 
8l\tmurului, ,,t1ro fl Nt1bll11lu1 cn ustăzi, cftnd ştiinţa şi educaţia 
nu capătă atenţie şi nici fonduri de la guvernanţi, Biserica 
are rolul, ca ln trecut, să sprijine şcoala, ştiinţa şi cultura. 

După cuvintele de salut ale celor doi Directori Generali, 
Nicoluo V. Zumflr, al IFrN-HH, şi Florin Buzatu, al Insti
tutului de Fizică Atomică, au urmat conferinţele invitate sus
ţinute de distinşi cercetători, membri ai Academiei Române 
sau al unor prestigioase Universităţi şi Institute de cercetare 
din ţară, care au prezentat rezultatele acestor doi mari sa
vanţi, aşa cum sunt menţionate în literatură (Ioan Ursu, 
Dorei Bucurescu şi Viorel Fugaru). 
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De menţionat comunicarea privind elementele de psiho
logie privind spiritualitatea maramureşeană (Daniel David) 
sau conferinţa care a prezentat biserica şi satul transilvan 
drept ctitori de şcoală (Emil Burzo). Nu în ultimul rând, su
bliniez conferinţa privind spiritualitatea maramureşeană şi 
modalităţile de a se adapta la valorile ştiinţei şi culturii 
(Tudor Ardelean). 

Hulubei a refuzat să rămână în Franţa (ca Gheorghe 
Manu). S-a reîntors în ţară şi a început lupta pentru 
dezvoltarea fizicii în România (Bogdan Constantinescu şi 
Petre T. Frangopol), acceptând funcţii oficiale, care să-i per
mită dezvoltarea acestui domeniu şi în România. Astfel, 
printre alte funcţii, a fost Rector al Universităţii din 
Bucureşti (1941-1945). Cât timp a fost Rector, a trimis va
goane cu alimente colegilor de la Sorbona, a înfiinţat o 
revistă ştiinţifică în limba franceză la Bucureşti, ca să poată 
publica colegii lui de la Sorbona lucrările lor, aceştia 
neavând posibilitatea de a le publica în altă parte, Parisul 
fiind sub ocupaţie germană (Ana-Maria Stan). Funcţia de 
Rector sub regimul Antonescu i-a adus arestarea în 1945. 
Urmare a intervenţiei colegilor de laborator din Franţa, Irene 
şi a soţului ei, Frederic Joliot Curie, care era membru al 
Partidului Comunist Francez, Preşedinte al Consiliului 
Mondial al Păcii, Preşedinte al Comisariatului pentru 
Energie Atomică al Franţei şi, nu în ultimul rând, laureaţi 
Nobel în 1935, au telefonat lui Stalin, cerându-i să fie 
eliberat din închisoare Horia Hulµbei, trimiţând în acelaşi 
timp pe Ministrul Afacerilor Externe al Franţei la Bucureşti 
să se convingă de eliberarea lui Hulubei. Urmare a acestei 
intervenţii, Hulubei a intrat sub protecţia lui Gheorghe 
Gheorghiu Dej, care a sprijinit, ulterior, personal, dezvol
tarea fizicii româneşti la Măgurele. 

Nu trebuie trecute cu vederea mărturiile inedite legate 
de colaborarea celor doi mari savanţi, prezentate de Mihai 
Bălănescu (93 de ani!), colaboratorul apropiat al lui Horia 
Hulubei ca Director tehnic al IF A, care a vizitat-o în 1972 pe 
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Yvette Cauchois la Paris, la rugămintea lui Hulubei, şi a 
invitat-o să vină în ţară, el fiind grav bolnav. Ea a refuzat şi 
i-a răspuns: ,,Domnule Bălănescu, îl iubesc pe Horia tot atât
de mult ca în timpul cât a fost la Sorbona şi vă rog să îi
spuneţi că atâta vreme cât România va fi o ţară comunistă,
nu voi veni în această ţară şi să mă ierte că am luat o
asemenea hotărâre".

Maramureşul se poate afirma că a întemeiat, istoric 
vorbind, nu numai dinastia domnitorilor moldoveni, cărora 
le-a imprimat mai pregnant civilizaţia şi spiritualitatea 

românismului, dar şi credinţa creştină şi, iată, peste veacuri, 
a cimentat destinul a doi mari fizicieni ai lumii, Horia 

Hulubei şi Yvette Cauchois. 
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25. 60 de ani de fizică la Măgurele:
1949-2009 

Mulţumesc din inimă Comitetului de Organizare pentru 
invitaţia de a participa astăzi la acest eveniment al fizicii 
româneşti, dar şi al vieţii mele profesionale, care este strâns 
legată de naşterea şi dezvoltarea acestui campus al ştiinţei şi 
culturii din România. 

La 23 de ani, în 1956, proaspăt absolvent al Politehnicii 
ieşene, descindeam, într-o vară toridă, la Măgurele, unde 
urma să fiu primit de prof. Tudor Tănăsescu, directorul 
adjunct ştiinţific al IFA, pentru un interview de angajare la 
nou înfiinţatul institut. Acest interview, destul de lung, mi-a 
marcat întreaga carieră ştiiinţifică. 

Am fost admis în prima serie de tineri, selectată să 
urmeze un an de zile cursuri de fizică şi aplicaţii ale acesteia 
în tehnologia nucleară, predate de cei mai prestigioşi pro
fesori ai Facultăţii de Fizici\ u UnivcrHitl\tll din Jlucurnştl, 1111 
fel de masterat de azi. Această serie unică, dupl\ exumenele 
de absolvire, s-a alăturat generaţiei de aur a fi7,icli romfineşti, 
promoţia 1956 a Facultăţii de Fizicii. 11 Univen�ităţii Bucu
reşti, angajată în cvasi totali11.11.o do IFA, 

JF A a însemnat, de la încupitturl, 11:tfoll fi doml,;)nllle 
conexe şi subliniez această slntn.gmă, 

Dezvoltarea IF A se împarte în trei perioade: 
PERIOADA HORIA HULUBEI (1949-1968) reprezintă 

ÎNTEMEIEREA IF A. Modelul organizării IF A, unde totul a
plecat de la zero, a fost cel al Centrului de Cercetări 
Nucleare de la Saclay, care a impus 3 concepte: 1. Energia 
nucleară şi fizica să se dezvolte împreună; 2. Cercetarea 
fundamentală este vitală în dezvoltarea ansamblului unei

naţiuni; 3. Crearea unor echipe mixte, interdisciplinare, de 
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cercetare, fizicieni, chimişti, matematicieni, geofizicieni, 
medici etc., care să permită un ritm deosebit de dezvoltare şi 
exprimare. 

Astfel, la IF A au fost puse bazele radiochimiei 
româneşti, a chimiei organice moderne contemporane din 
România, care folosea metodele fizice atunci recent intro
duse şi dezvoltate în premieră la Măgurele (rezonanţa 
electronică de spin, rezonanţa magnetică nucleară, metodele 
spectroscopiei: de masă, infraroşu, ultraviolet) cu ajutorul 
cărora se studiau noii compuşi chimici preparaţi cu aceleaşi 
mijloace ca în Vest. Au fost create discipline noi în 
România, ca medicina nucleară. Acestea sunt câteva 
exemple din zecile ce se pot da, din domeniile ştiinţelor 
naturii şi ingineriei care au căpătat încă de la început 
recunoaştere şi prestigiu pe plan naţional şi internaţional. 

Biblioteca IFA avea 2500 de abonamente, fiind 
apreciată ca una din cele mai bune biblioteci de institut din 
lume [ cf. Fr. Kertesz, J. Amer. Chem Documentation m. 
1(1973)]. 

PERIOADA DEZVOLTĂRII IOAN URSU (1968-
1976) a însemnat introducerea energeticii nucleare şi impu
nerea filierei CANDU la Cernavodă, crearea Campusului
Platformei de la Măgurele şi continuarea conceptelor lui 
Horia Hulubei. 

Cea mai grea perioadă, după părerea mea, a fost cea a 
supravieţuirii IF A, în PERIOADA MARIN IVAŞCU 
(1977-1989), când specialiştilor institutului li s-a impus să 
construiască cu forţe proprii o centrală nucleară de 200-300 
MW. Nu insist asupra măsurilor aberante de dictat cu care 
era confruntat directorul general, generatoare de nenumărate 
coşmaruri şi umilinţe pe care el le suferea împreună cu 
colegii săi. Se uită prea uşor această perioadă neagră care 
merită a fi descrisă pentru viitor, pentru 'a nu se mai repeta 
batjocorirea valorilor. 

Să-mi fie permise câteva amintiri personale. Poate am 
să le ordonez cândva. 
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Horia Hulubei era pentru noi, chimiştii, protectorul 
nostru. Absolvise secţia de fizico-chimice la Iaşi şi îmi cerea 
11n singur lucru: să-i dau extrasele lucrărilor publicate. Şi i le 
arătam. Sprijinul pentru do1.voltnrca laborntorului ern totnl. 
Profesional, am devenit un om liber, stăpiln pe ideile melo. 
Oe aceea, după ce am fost printre cei IO câştigători (din 300

de candidaţi din toată lumea) al unul com:urll puntru o bursă 
postdoctorală la Consiliul Nn1iomtl ul CorcL,l�di Ştllll1ifice 
Ottawa, oferită de guvernul ca1rn.dlun, 111.1 Elltl uvut pt'obleme 
cu plecarea. Rezultatele mele emu do 'l'OP ln publkinlll din 
Anglia, Franţa, URSS. Dar, la în1ourcore, dupn stagiul din 

· SUA şi câştigarea unei burse de dozente1ţstipendium
Humboldt, cu dosar de concurs trimis din SUA, au început
să apară neplăcerile. Mi s-a deschis un dosar de securitate
cum că aş dori să transmit americanilor secrete din România,
lucru pe care aveam să îl aflu oficial de la CNSAS, din cele
5 dosare cu peste 1600 de pagini! Urmărirea mea a durat
până în 14.Xll.1989.

Din păcate, acesta a fost modul prin care am fost
răsplătit pentru tot ce am realizat pentru IF A şi ştiinţa
românească.

De aceea, consider că am calitatea morală să recomand
colegilor mai tineri să elimine invidia, ura şi interesele
personale meschine pe care le-am detectat în informările
delatorilor mei şi să militeze nu pentru dezbinarea şi
separarea în institute şi instituleţe, ci pentru refacerea struc
turii organizatorice iniţiale după model IFA, singura formă
modernă · de dezvoltare în viitor a Campusului de la
Măgurele, adică creării unui Laborator Naţional, după mo
delul celor din SUA.

Şi, ca un argument, cred că sunt printre cei câţiva care
au ştiut, dar care au şi acţionat eficient contra unui pericol
mortal (tăierea şi mai drastică a fondurilor de cercetare în
2010 pentru Campusul Fizicii de la Măgurele, care se dorea
a fi stTangulat).

Pentru mediocritatea din R mânia, IF A este un etalon
de valoare periculos.

228 

www.ziuaconstanta.ro



Să vă uniţi, dragi şi stimaţi colegi, să deveniţi şi mai 
puternici. 

Şi, în încheiere, un caz concret ce a însemnat brandul 
IFA, cure a dovo,1it porte componentă a comportamentului 
meu. Lu Fa1.1ull-r1tcr.111 do Fi1.lcn I\ Universităţii din Iaşi, unde 
11m în lll11ţat dupa 1990 primu stJcţie de fizică medicală din 
ţari\ şi n douu liec\le de biofizică după cea a Universităţii din 
Bucureşti, aplicând experienţa căpătată la Măgurele, am 
cerut şi mi s-n aprobat să fiu un profesor liber, total indepen
dunt. Studenţilor mei pe care 1-um ajutat să plece la studii 
peste hotare, le-am insuflat să fie patrioţi, să se întoarcă a
casă, unde să îşi întemeieze un laborator şi să dezvolte ştiinţa 
românească. Aşa cum am procedat şi eu, întorcându-mă din 
străinătate, acasă, la Măgurele, luptând şi supravieţuind 
contra adversităţilor de tot felul. 

Ei bine, am satisfacţia astăzi să vă informez că revista 
Science, din 12.XII.2009, publică un articol de cel care 
continuă la Iaşi ce am început eu, prof. Tudor Luchian, care 
se intitulează in person: a dream lab in Romania. Pe scurt, 
demonstrează de ce s-a întors în România după aproape 1 O 
ani de lucru în străinătate, unde are un laborator performant, 
la nivelul celor unde a lucrat peste hotare. 

Succesul lui Tudor este şi al iradierii mentalităţii mele 
cu care m-am născut şi cu care am lucrat ca cercetător Ia 
IFA, a brandului IFA, a realizării visului întemeietorului IFA 
Horia Hulubei de a se dezvolta şi în România o fizică 
competitivă cu marile laboratoare ale lumii. 
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26. Institutul de Fizică Atomică la

aniversarea a 60 de ani

Institutul de Fizică Atomică (IFA), reînfiinţat în 1990, şi 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH), care a purtat 
numele de IFA până în 1977, când a fost restructurat şi a 
căpătat noua denumire ce o păstrează până astăzi, au orga
nizat luni, 23 mai 2016, pe Platforma Măgurele, împreună, 
evenimentul aniversar intitulat IF A de azi: revigorarea unei 
legende a cercetării ştiinţifice româneşti, dedicat împlinirii a 
60 de ani de la înfiinţarea IF A. 

Manifestarea jubiliară a debutat cu ceremonia dezvelirii 
bustului profesorului Horia Hulubei, membru al Academiei 
Române, în incinta IFIN-I-lli (Grup I - Reactor, la orele 
10.00), dezvelire realizată de acad. Ionel Valentin Vlad, 
preşedintele Academiei Române (fost cercetător la IFA) şi 
acad. Nicolae Victor Zamfir, Directorul General IFIN-HH, 
în prezenţa unor membri ai Prezidiului Academiei Române, 
membri ai Academiei Române, conducerii Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), cadre 
didactice universitare (Bucureşti, Iaşi, Cluj), directori de 
institute de cercetare ştiinţifică, cercetători din institutele de 
pe Platforma Măgurele şi, nu în ultimul rând, câţiva din 
primii cercetători ai IFA de la începuturile ei, cum plastic i-a 
numit dr. ing. Gh. Pascovici, pionerii IF A, generaţia care 
astăzi are peste 80 de ani! 

Bustul acad. Horia Hulubei este o sculptură realizată cu 
zeci de ani în urmă, de celebrul sculptor Miliţa Pătraşcu, 
păstrată la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti, 
care a fost recent turnată în bronz. Universitatea din 
Bucureşti, unde a funcţionat Horia Hulubei ca Rector în 
perioada 1941-1944, a finanţat parţial costurile turnării în 
bronz. 
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Scurt istoric 

Sesiunea festivă care a avut loc, după dezvelirea: bustului, 
a început cu luările de cuvânt ale oficialităţilor prezente: 
Adrian Curaj, Ministru (MENCS), Mihai Dima, Preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare 
(ANCSD, Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei 
Române, care au evidenţiat succint rolul IF A în cercetarea 
românească. Acad. N.V. Zamfir şi-a amintit cum, student 
fiind, a venit în amfiteatru acad. Horia Hulubei şi le-a 
prezentat perspectivele IF A, şcoala românească de fizică, 
îndemnându-i să opteze la terminarea facultăţii să lucreze în 
institut. A subliniat prestanţa de top a valorii institutului în 
decursul existenţei sale, prin date concludente din statisticile 
internaţionale actuale. Au mai luat cuvântul, printre numeroşii 
vorbitori, şi acad. Marius Peculea, acad. Cristian Hera, acad. 
Victor Voicu, acad. Voicu Lupei, prof. Sebastian Dumitru 
Popescu, decanul Facultăţii de Fizică a Universităţii ,,Al. I. 
Cuza" din Ia�i, uncie şi-a început cariera didactică. universitară 
aond, Horia J I ulubei. 

A urmai 1Jomunlunrua !FA - repere istorice şi actuale, 
HIINţinutn do P'ltlrln-L>nl'iun Buzatu, Director General aJ 
Institutului de Fizică Atomică, o prezentare detaliată a înfiin
ţării şi a rezultatelor TFA până astăzi. Prezentarea exhaustivă 
se află pe site-ul lFA. Voi prezenta din comunicare, doar 
ollteva ruperu ,u.111111lf1c11liw. 

IF A s-a născut din hotărârea Plenului Academiei RPR, 
din 27 mai 1949, de înfiinţare a unui Institut de Fizică, ca un 
institut al Academiei. La 27 iunie 1949, Prezidiul Academiei 
a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
institutului şi a hotărât încredinţarea conducerii acestuia 
profesorului Horia Hulubei. La început, institutul a avut 
sediul în 3 camere pe str. Mihail Eminescu nr. 47 (colţ cu 
Str. Polonă). O cameră era rezervată bibliotecii, a doua avea 
un birou, o masă cu câteva scaune şi a treia avea în plus o 
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maşină de scris. În 1952, acest Institut se mută la Măgurele 
[l, 2]. 

În 1949, se înfi,inţează şi filiala din Cluj a Institutului de 
fizică. Institutul de fizică din Bucureşti se mută în 1952 pe 
domeniul moşiei şi conacului Oteteleşanu de la Măgurele, 
donat de acesta Academiei Române. 

În 1956, prin HCM nr. 890 din 18 mai 1956, Institutul 
de Fizică al Academiei de la Măgurele se reorganizează în 
Institutul de Fizică Atomică cu sediul la Măgurele, Director 
acad. Horia Hulubei (1896-1972) şi în Institutul de Fizică cu 
sediul în Bucureşti, Director, acad. Eugen Bădărău (1887-
1975). 

Urmează realizări ale IFA, premiere româneşti: 
Reactorul nuclear VVRS (URSS) 1957, Ciclotronul Ul20 
(URSS) 1957, Primele calculatoare electronice româneşti 
CIFA-1 şi CIFA-2, construite de ing. V. Toma (1956), 
Biblioteca IFA (1957) cu cărţi din Vest şi sute de 
abonamente la marile reviste ştiinţifice internaţionale, 
Betatronul (1960), Laserul He-Ne (1962). În 1968, IFA trece 
în subordinea Comitetului pentru Energia Nucleară, iar în 
1973 se înfiinţează Institutul Central de Fizică (ICEFIZ) pe 
structura IFA. Alte realizări de excepţie (anii 1970-1980): 
acceleratorul Tandem, Centrul de Producţie Radiochimică, 
Staţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive, Laserul de mare 
putere, Spectroscopia RES, Microscopie electronică, Depu
neri metalice în vid, Generatorul de neutroni. 

În 1977, ICEFIZ se reorganizează, IFA se desfiinţează, 
iar noua denumire a Institutului este Institutul de Fizică şi 
Inginerie Nucleară (IFIN). Din vechea IFA apar structuri noi, 
de exemplu Laboratorul de plasmă al · IF A devine actualul 
Institut Naţional pentru Fizica Lase,rilor, Plasmei şi Radiaţiei, 
iar Institutul de Fizică se mută pe Platforma Măgurele şi 
devine actualul Institut de Fizică şi Tehnologia Materialelor. 
Alte detalii organizatorice pot fi găsite pe site-ul IF A. 

În 1990 se reînfiinţează IF A pe structura IFIN. Direc
torii Generali ai IF A sunt, în ordine: Horia Hulubei (1956-
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1968), Ioan Ursu (1968-1977), Florin Ciorăscu (ianuarie
martie 1977), Marin Ivaşcu (1978-1990), G. Pascovici 
(1990-1993), Al. Glodeanu (1993-1995), T. Necşoiu 
(1995-1997), Geavit Musa (1997-1998), V. Lupei 
(1998-2000), Th. Ionescu-Bujor (2000-2008). 

IF A capătă sarcina coordonării de Programe de 
cercetare în domenii de interes strategic: Euratom-RO 
(1999), CEA-RO (2009), Agence National de la 
Francophonie, Strategia Naţională de Cercetare CDI (2014-
2020), ELI-NP (2014) etc. 

Evoluţia Institutului de Fizică Atomică 

Datele şi ideile ce urmează reprezintă un punct de 
vedere al autorului acestor rânduri, angajat la IF A din 
toamna anului 1956, care doreşte să aducă în memoria celor 
de azi că dezvoltarea Institutului până în prezent este şi 
datorită competenţei profesionale şi manageriale ale condu
cerilor succesive. 

IF A şi apoi IFIN au însemnat, de la începuturi, fizica şi 
domeniile conexe şi subliniez această sintagmă. 

IF A a devenit, în decursul anilor, un Centru de 
Cercetare ştiinţifică de excelenţă, unicat în România, datorită 
realizărilor deosebite de valoare internaţională în multe 
domenii ale cercetării ştiinţifice fundamentale, dar şi al nu
meroaselor aplicaţii, un brand, un nume simbol în România, 
dar şi în străinătate, cu o continuitate a rezultatelor top, 
obţinute constant până astăzi, neîntrerupt, de generaţiile de 
cercetători care s-au succedat, s-au format şi s-au ridicat prin 
valoarea lor profesională la nivelul de vârf al colegilor lor 
din marile institute şi laboratoare ale lumii. 

Trebuie subliniată de la început una din caracteristicile 
fundamentale ale profesorului şi managerului Horia Hulubei, 
care şi-a pus amprenta pe destinul dezvoltării institutului: 
sprijinul şi încrederea acordată tinerilor cu ajutorul cărora a 
creat şi dezvoltat lFA, astăzi citadelă atât a ştiinţei româ-
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neşti, cât şi a celei internaţionale, institut care se bucură de 
respect şi preţuire printre profesioniştii domeniului [3]. 

După ce a angajat aproape 100 % valoroasa promoţie 
1955 a Facultăţii de Fizică a Universităţii Bucureşti, din 
rândurile cărora câţiva sunt astăzi membri ai Academiei 
Române şi marea majoritate a absolvenţilor angajaţi au 
devenit cercetători de bază şi conducători ai IF A, nevoia 
rapidă de a avea cadre calificate l-a condus pe profesorul 
Hulubei să organizeze în cadrul Catedrei de Structura Mate
riei a Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti în 
colaborare cu IF A, un curs de un an de zile, serie unică 
(1956-1957) de specializare în Fizica şi Tehnologia Nucle
ară. Cursanţii, circa 80 de tineri absolvenţi de facultate 
selectaţi cu grijă, din toată ţara, de profesorul Tudor 
Tănăsescu, directorul ştiinţific al IF A, au fost împărţiţi în 4 
grupe: fizică, chimie, electronică şi alte specialităţi (biologie, 
geofizică, mecanică, medicină etc). Mi-aduc aminte cu 
emoţie, că, după ce am absolvit aceste cursuri, un fel de 
masterat al zilelor noastre ( dar mai complet şi mai dur, cu 
două semestre universitare şi la sfârşit cu examene de 
absolvire susţinute cu renumiţii profesori ai Facultăţii de 
Fizică), am fost repartizaţi în IF A, în diferite colective nou 
create. Eu am nimerit la colectivul ciclotron, unde mi s-a dat 
o cameră uriaşă, complet goală, unde nu aveam nici masă,
nici scaun şi pe care trebuia sn o transform într-un lnhornl.or
de chimie. Prin această evocare a începulllrilor melc
profesionale, vreau să subliniez că TOTUL la IFA a început
de la zero, situaţie în care tinerii în care 11-11 tr1vo�tit înurcdon,
trebuiau să înveţe, citind cât' mai mult, sn 1nflinţet,e şi ��
doteze laboratoare, să înveţe uprnvb.lonurun 1H1 11paralura din
ţară şi din import pentru a dezvol1-ii �I în HoH18J1la ceuu oe HO
realizase deja în alte ţări.

Colegii care absolveau o facultate şi erau repartizaţi în 
laboratoare din Universităţi, din Institute de cercetare sau 
laboratoare uzinale găseau de la început condiţii de lucru 
elementare, mentori care să-i îndrume, ca să mă refer numai 
la aceste aspecte, comparativ cu situaţia de la IF A Măgurele. 
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Evoluţia IF A se poate împărţi în cinci mari perioade. 

1. Întemeierea: perioada Horia Hulubei (1956-1968) /4]

Se poate afirma că înfiinţarea IF A (1956) a fost o
adaptare în România a modelelor franceze de abordare şi 
dezvoltare a cercetării. Meritul aparţine în întregime pri
mului director al ambelor instituţii, care au devenit 
independente după 1956, când profesorul Horia Hulubei şi-a 
continuat apoi activitatea, în calitate de director al IF A. Şi-a 
pus în valoare calităţile sale de manager, remarcate şi 
recompensate încă din perioada activităţii sale din Franţa. A 
ştiut să îşi valorifice şi relaţiile sale de colaborare şi prietenie 
cu foştii săi colegi din Franţa. Se cuvine menţionat că 
întemeietorul IF A, unde s-au pus bazele cercetării moderne 
româneşti de fizică şi a domeniilor conexe ( chimie, electro
nică, informatică, inginerie etc.) a aplicat şi dezvoltat în 
România concepte noi organizatorice în contextul unor 
colaborări internaţionale bazate mai ales - datorită presti
giului său ştiinţific internaţional -, pe relaţiile sale personale. 
Calitatea sa până în 1969 şi de preşedinte al Comitetului de 
Stat pentru Energie Nucleară (CSEN) a deschis multe uşi la 
instituţii similare din Vest care ne-au oferit burse şi au în
cheiat cu noi acorduri de cooperare. La Agenţia Internaţio
nală de Energie Atomică (AIEA) de la Viena, unde a avut 
funcţii oficiale, a reuşit ca mulţi români să fie numiţi func
ţionari internaţionali ai Agenţiei, sprijinind astfel, prin ei, cu 
burse şi finanţare directă numeroase proiecte româneşti. 

Îmi aduc aminte că, la prima ediţie a Zilelor nucleare 
franco-române, din 1967, care au avut loc la Bucureşti în 
sala de festivităţi a Institutului Agronomic (am fost secre
tarul acestei manifestări care a rămas şi ultima de acest fel), 
Înaltul Comisar pentru Energie Atomică al Franţei era prof. 
Francis Perrin, fiul magistrului prof. Hulubei, Jean Perrin. 
Participarea franceză a fost absolut remarcabilă, iar 
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contactele stabilite cu acest prilej de tinerii cercetători de la 
Măgurele s-au prelungit pentru mulţi ani, în beneficiul ţării 
noastre. Manifestarea nu ar fi putut avea loc dacă rezultatele 
româneşti nu ar fi fost competitive, iar calitatea şi compe
tenţa cercetătorilor noştri, apreciate de partea franceză. 

Conceptele acad. Horia Hulubei care au stat la baza 
organizării IF A au fost: 

a. Energia nuclearâ şi .flzic:a să se de�1'<1!1r- î111pre1111,1.
Această idee a condus la achiziţionarea reactorului nuclear 
de cercetare, la dezvoltarea cercetărilor de renctoristică şi 
fizica neutronilor. 

b. Cercetarea fundamentall1 e,1•1t1 vitală 111 dezl'Oltar1-1,:1
ansamblului unei naţiuni, Modul o,rnmplur în C)nrc H-11 
simţit obligat să creeze în Romfinla o coruclaro modernii de 

. fizică poate fi ilustrat prin achizlţionarua cklo1ronului şi a 
începerii tratativelor de cumpărare a acceleratorului tandem 
din SUA (la vremea aceea costa 1, 5 milioane USD). 

c. Crearea echipelor mixte, interdisciplinare de cerce
tare: fizicieni, chimişti, matematicieni, geofizicieni, medici, 
ingineri etc., care să permită un ritm deosebit de dezvoltare 
ş1 expnmare. 

A reuşit să aducă în cadrul Atelierelor Centrale pe cei 
mai buni maiştri mecanici din Bucureşti (de la Uzinele 
Malaxa), care aveau mâini de aur în realizarea de aparatură 
(prototipuri) de orice fel şi care îi uimeau pe străinii ce 
veneau la Măgurele. România era sub embargou comercial şi 
nu putea importa aparatură de performanţă. Din proprie 
iniţiativă, Hulubei s-a preocupat ca realizările IF A să fie 
transferate şi aplicate în economie sau alte domenii ale 
ştiinţei, creându-se discipline noi, ca medicina nucleară prin 
aplicarea în sănătatea publică a radioizotopilor produşi la 
IF A în sănătatea publică. Exemplele sunt prea numeroase ca 
să poată fi �ăcar menţionate. În acest fel, IF A a căpătat încă 
de la început recunoaştere şi prestigiu pe plan naţional şi 
internaţional. Autoritatea şi prestigiul lui Hulubei faţă de 
politicienii zilei, care îl respectau, au fost foarte utile, el 
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rnuşind Hă 011\lnl\ MlllllOle neoesnrc pentru orientările tematice 
lmudlnlLI Cll lmpnct direct nsupra viitorului economiei 
moderne a Homâniei, de exemplu, introducerea energeticii 
nucleare a cărei infrastructură s-a realizat la Măgurele. 
Nimeni nu u uitat cum a apărat şi a menţinut în diferite 
lnborntonre, 1111 11111111\r foarte mure de tineri şi vârstnici, in
clusiv pe cei cu „origine nesănătoasă", în care el descoperea 
ca nimeni altul, valoarea de cercetător şi întrevedea aportul 
pe care aceştia îl puteau aduce la dezvoltarea Institutului de 
Fizică Atomică 

Se cuvine aici să amintesc succint semnificaţia dome
niilor conexe care au constituit peste 55 % din activitatea IFA 
şi care aveau, numai acestea, peste 2000 de salariaţi: 

- Secţii de proiectare mecanică fină, electronică şi
tehnica vidului (începând de la vid preliminar până la vid 
ultraînalt); 

- Ateliere de mecanică fină, tehnica vidului, electronică;
- CUIR. ( cursuri pentru utilizarea izotopilor radioactivi,

conduse de prof. Mircea Oncescu, care a elaborat şi publicat 
pentru prima dată în România, pentru înţelesul tuturor, no
ţiuni elementare de fizică atomică, radioizotopi şi metode de 
măsurare ale acestora etc) care pregăteau cadre calificate, 
atestate pentru aplicaţiile paşnice ale tehnicilor şi tehno
logiilor nucleare etc.; 

- Serviciul de aplicaţii industriale ale tehnicilor şi teh
nologiilor nucleare; 

- Medicina nucleară, ale cărei baze, care au plecat de la
zero, au fost iniţiate la IF A şi, apoi, în colaborare, dezvoltate 
în marile 'spitale ale României (promotor fiind dr. Niculescu 
Zinca). Cele peste 400 de unităţi nucleare din România 
dotate cu componentele necesare au fost realizate prin 
secţiile de proiectare şi de producţie ale IF A; 

- Exemple de alte aplicaţii realizate de IF A: verificarea
prin gamagrafie a tablierelor metalice de la podul de peste 
Dunăre, Vadul Oii-Hârşova (peste 36.000 de suduri) şi 
verificarea cupolei de la Pavilionul central al Romexpo, 
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care, iniţial, s-a prăbuşit fiindcă nu fuseseră verificate 
sudurile 

- Chimia nucleară, chimia radioizotopilor, compuşii
organici marcaţi cu C-14, D, T. 

Chimia deşeurilor radioactive, aplicaţiile metodelor 
fizice moderne dezvoltate la IF A (RES, RMN, spectroscopie 
de masă, microscopie electronică etc), metode folosite 
pentru prima dată în cercetările de chimie organică modernă 
românească, deci cu aceleaşi mijloace ca în Vest. 

Invidia colegilor de breaslă, în frunte cu liderii 
domeniilor, acad. C. D. Neniţescu (chimie organică) şi acad. 
Ilie Murgulescu ( chimie fizică), a condus la o tensiune între 
aceştia şi acad. Horia Hulubei ( care avea la bază şi o 
pregătire de chimist!). Concret, se dorea transferarea în 
întregime a celor trei mari laboratoarelor de chimie de la 
IF A la cele· două instituţii ale Academiei, conduse de acad. 
Ilie Murgulescu, cel de chimie-fizică, radiochimie, şi acad. 
C. D. Neniţescu, cel de chimie organică. Se încerca
demonstrarea „inutilităţii acestor noi domenii ale chimiei în 
cadrul IFA, dezvoltate pentru prima dată în România".
Replica profesorului Hulubei, care ne-a liniştit, a fost fără
echivoc: cât timp va fi director al IFA, laboratoarele şi 
chimiştii care s-au dezvoltat la Măgurele şi promovează
tematica de cercetare a IF A, vor rămâne la Măgurele. Şi aşa 
s-a întâmplat...

După trecerea în nefiinţă a profesorului Hulubei, apără
torul chimiştilor şi nu numai în dezvoltarea multidisci
plinarităţii tematice într-un institut de anvergura IF A, aşa 
cum exista în centre similare din Vest, pentru a atenua 
invidia colegilor de breaslă (menţionată înainte), dar şi a 
colegilor fizicieni din institut, semnatarul acestor rânduri, a 
realizat în IF A primul program de biophysical chemistry în 
România, finanţat de Ministerul Industriei Chimice, care 

aducea bani frumoşi institutului şi menţinea o efervescenţă 
de colaborare prin conferinţele naţionale organizate de IFA, 
anual, în diferite centre universitare din ţară. Spiritul 
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profesorului Hulubei domnea în cadrul acestor manifestări 
care, în condiţii nespus de grele, menţinea un nivel ştiinţific 
occidental al cercetărilor originale româneşti din acest 
domeniu, articolele rezultate apăreau atât în marile reviste 
ştiinţifice internaţionale din Vest, cât şi în numere speciale 
ale Revistelor Academiei, care supravieţuiau în acest fel ( de 
exemplu, cea de Biochimie). 

2. Dezvoltarea: perioada Ioan Ursu (1968-1976)

La retragerea profesorului Hulubei în 1968, când avea
72 de ani, a fost numit, cu sprijinul şi recomandarea sa, 
director al IF A (1968) şi apoi preşedinte al Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară (1969-1976) profesorul Ioan 
Ursu (n. 1928), prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai" din 
Cluj (l961-6R) şi şeft.tl catedrei de fizică nucleară şi electro
rn1lgntit.l11m a Fi1ut1ltn\il 1fo Fizici\ ( 1961-1968), care coordona 
şi 11ec\.ln a V „a n IFA tle lu Cluj (cu prof. V. Mercea), secţie 
ue s-H dezvnltnt şl a dovenit ulterior Institutul de Izotopi 
Stabili. 

Ioan Unm a continuat şi a dezvoltat conceptele prede
cesoru lui săi1 1 IFA devenind un pilon de primă importanţă 
pontru lntrmluccn.m î11 ţul'n u energeticii nucleare, prin 
crearea de cadre de înaltă calificare, prin asigurarea de 
expertiză autohtonă ( nu de import!!!), specialiştii IF A fiind 
cei care, în 1970 au demonstrat şi convins conducerea 
statului asupra superiorităţii tehnologice şi economice a 
variantei canadiene cu uraniu natural pentru o centrală 
nucleară românească de tip CANDU, în competiţie cu cele 
de provenienţă sovietică. Aceasta a fost una din marile 
bătălii câştigate de profesor pe plan politic, ştiinţific şi 
tehnologic. Şi-a pus tot prestigiul ştiinţific în joc pentru a 
impune o filieră care era importantă pentru independenţa 
energetică a României. 

A introdus o practică nouă în cercetarea fw1damentală 
românească, dezvoltarea de unităţi-fiice (spin-ofj) care să 
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continue pe planul dezvoltării tehnologice şi prin noi 
cercetări, rezultatele ajunse în stadiul de finalizare în institut. 
Trebuie amintite în acest sens unităţi ca Uzina G de la 
Râmnicu Vâlcea (director acad. Marius Peculea), staţia pilot 
pentru dezvoltarea tehnologiilor de producere a apei grele pe 
baza rezultatelor preliminare obţinute la Secţia a V-a a IF A 
de la Cluj. Uzina G' a condus aceste activităţi până la faza de 
finalizare la nivel de producţie, realizată prin construcţia 
uzinei de apă grea de la Turnu Severin. 

Trebuie amintit că profesorului Ursu i se datorează, de 
asemenea, şi crearea Institutului de Tehnologii Nucleare 
(ITN) de la Piteşti, desprins din IF A. ITN a fost conceput 
pentru producţia combustibilului nuclear pe bază de Uraniu 
natural, extras din ţară, care s-a transformat, ulterior, în 
Institutul de Reactori Nucleari Energetici, cu rol covârşitor 
în asigurarea construcţiei centralei nucleare de la Cernavodă. 

Cei care astăzi şi în viitor îşi vor însuşi meritele 
existenţei centralelor CANDU de la Cernavodă, ar trebui să 
facă un act de dreptate şi să amintească faptul că prin 
sacrificii, muncă şi pricepere, profesorul I. Ursu a desţelenit 
drumul pe care merg ei astăzi. 

Pentru a asigura un cadru firesc pentru întrepătrunderea 
învăţământului cu cercetarea de fizică şi a domeniilor ei 
conexe, aşa cum sunt concepute Universităţile de tip 
humboldtian din Vest, profesorul Ursu a conceput şi 
organizat construcţia unui modern Campus de Cercetare şi 
Tehnologie la Măgurele în 1974 (şef de proiect şi 
responsabil al coordonării construcţiilor, dr. ing. Mihai 
Bălănescu, Director tehnic al IF A). Au fost construite clădiri 
noi care găzduiesc şi în prezent: Facultatea de fizică a 
Universităţii Bucureşti, Liceul teoretic de matematică şi 
fizică, secţiile de laseri, fizica corpului solid, Institutul de 
fizica materialelor, acceleratorul linear, Centrul de Producţie 
Radiochimică, Medicina Nucleară, Dozimetrie, Staţia de 
tratare a deşeurilor radioactive. De asemenea, a fost construit 
Pavilionul Administrativ, un campus de 400 apartamente 
pentru cercetători, un complex comercial şi un Hotel. 
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A urmat o perioadă de înflorire a tuturor domeniilor 
menţionate mai sus, prin rezultate de excelenţă ( da, de 
excelenţă!). Abordarea unor tematici de larg interes ştiinţific 
pe care le-a coordonat personal (separări izotopice ale 
materialelor nucleare şi tehnologii nucleare) sau în cola
borare internaţională cu A. M. Prokhorov (Moscova), 
Laureat al Premiului Nobel pentru fizică (1964) (interacţia 
radiaţiei laser cu materia şi separări izotopice cu ajutorul 
laserilor) i-a conferit un binemeritat prestigiu internaţional 
(aproape 500 de lucrări cu cca 1500 citări ISI). Şcolile 
ştiinţifice pe care le-a creat şi elevii săi care au devenit 
personalităţi de prim rang în lumea ştiinţifică contemporană 
se adaugă la realizările sale deosebite. Ca o încununare a 
prestigiului său ştiinţific internaţional, prof. I. Urşu este ales 
membru titular al Academiei Române (1974). Devine primul 
preşedinte şi fondator al Uniunii Balcanice de fizică, 
vice-preşedinte {1975-1976) şi preşedinte al Societăţii 
Europene de Fizică (1976-1978). Aceste funcţii în organis
mele ştiinţifice internaţionale europene nu le-a mai ocupat 
nici o altă personalitate ştiinţifică din România, de aceea ele 
merită o menţiune specială. 

Nu trebuie uitat că în anii 1970-1980 au avut loc la 
Măgurele: Conferinţa generală a Societăţii Europene de 
Fizică, Conferinţe internaţionale de laseri, de electronică 
cuantică, Congresele Ampere etc. 

În timpul directoratului Ursu, s-a creat Institutul Central 
de Fizică (ICEFIZ), bazat pe concepte şi principii moderne 
de organizare, care se regăsesc şi astăzi în Europa de Vest. 
Institutul Naţional de Fizică Nucleară din Italia, Institutul 
Naţional de Fizică Nucleară şi Particule Elementare din 
Franţa îndeplinesc acelaşi rol şi au aceleaşi atribuţii ca fostul 
ICEFIZ de lH Mn.gurole, 

Ne-am n1l\t·JJl11l1: 1111111111 la perioudn IFA, dar rolul 
prnfo1wrnlui Ut'hll do 1illlor �I t'eputaţia sa de savant sunt greu 
de egalul:. 
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Am primit noi, cercetătorii romam, m pnmavara lui 
2003, încă o lecţie de la adevăratele democraţii occidentale. 
La sărbătorirea a 75 ani de viaţă ai prof. I. Ursu, care a avut 
loc la Academia Română, colaboratorii şi prietenii săi din 
străinătate, printre care şi câţiva laureaţi ai Premiului Nobel 
care au condus şi impulsionat prin personalitatea lor 
cercetarea ştiinţifică mondială în cea de a doua jumătate a 
secolului XX, au ţinut să fie prezenţi la Bucureşti pentru a 
atesta preţuirea lor faţă de personalitatea şi calităţile 
profesorului Ursu, cel ce a asigurat nu numai supravieţuirea 
cercetării, dar şi obţinerea unor rezultate româneşti de 
valoare internaţională. Nu cred să existe în România o altă 
personalitate care să fi avut printre prietenii săi atâţia laureaţi 
ai Premiului Nobel... 

3. Supravieţuirea: perioada Marin Ivaşcu (1977 -1989)

În noiembrie 1976, I. Ursu a fost schimbat fiindcă -
politic - s-a impus o restructurare şi reorganizare a cercetării 
de fizică. Ţinta principală a fost IF A! Director general atunci 
a fost numit profesorul Florin Ciorăscu ( 1914-1977), care a 
deţinut funcţia de director ştiinţific adjunct al IF A în 
echipele de conducere ale lui H. Hulubei şi I. Ursu. Lui 
F. Ciorăscu i s-au impus, în cadrul acestei restructurări,
unele obiective care depăşeau profilul, dotările şi finanţările
IF A. Astfel, specialiştilor din institut care făcuseră specia
lizări anterioare în străinătate în diferite domenii ale cerce
tării fundamentale, li s-a impus ... să construiască cu forţe
proprii o centrală nucleară de 2-300 MWIII Nn comentăm
această directivă politică aberantă, care demons1 reaz� gradul
de incultură tehnologico-ştiinţifică şi nu numai a vârfurilor
politice din acea vreme. Începea coşmarul IFA. Profosorului
Ciorăscu i s-a impus ca pesto 200 ("llt'n mrncln oHte mult 1111:11
mare!) de specialişti din !FA Hn flo h·o1oifo1•a1I •-· 1;u fnrln - lu
ITN Piteşti, în loc să se fornw1.u, nnturnl, spoclaliş111

. necesari, într-un timp rezonabil, aşa cum exista experienla 
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IFA. Foarte mulţi dintre aceştia, dacă nu cea mai mare parte, 
nu s-au conformat deciziei şi au părăsit ulterior sistemul 
CSEN. S-a trecut la reorganizarea IFA, care a fost fărâmiţată 
în mai multe instituleţe, fapt ce a condus şi la ruperea 
legăturilor între diferite ramuri ale fizicii, înfiinţându-se, în 
schimb, Centrul de Fizica Pământului, Centrul de 
Astronomie şi Fabrica de Aparatură Nucleară (FAN). 

Moartea profesorului F. Ciorăscu la cutremurul din 4 
aprilie 1977 a deschis problema succesiunii sale şi, în final, 
la sfârşitul lunii iunie 1977 este numit Director General dr. 
Marin Ivaşcu (n. 1931), absolvent al Facultăţii de Mate
matică şi Fizică a Universităţii din Bucureşti (1955), cu 
rezultate strălucite în domeniile de vârf ale cercetării de 
fizică nucleară pe care le-a început şi dezvoltat la IF A, sub 
îndrumarea prof. H. Hulubei, cu care şi-a susţinut şi 
doctoratul. Prestigiul ştiinţific al rezultatelor sale în fizica 
nucleară, publicate până atunci în aproape 100 de reviste top

din ţară şi de peste hotare, l-a recomandat ca un demn 
continuator al premergătorilor săi la conducerea IF A. 

După un an de lucru în cadrul Laboratorului Robert 
Van-der-Graaff de la Universitatea Utrecht, Olanda 
(1969-70), s-a dedicat dezvoltării unui program de fizică 
nucleară ca şef de laborator al acceleratoarelor Tandem şi 
Ciclotron (1971-1976). Rezultatele pe care le-a obţinut au 
propulsat aceste colective în prima linie a cercetării moderne 
privind structura materiei, aducându-i o largă şi meritată 
recunoaştere internaţională. În paralel cu activitatea ştiin
ţifică, a funcţionat şi ca profesor la Centrul de Pregătire în 
domeniul nuclear al IF A şi apoi ca profesor asociat la 
Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti, conducând 
peste 33 teze de doctorat, creând astfel o întreagă generaţie 
de cercetători recunoscuţi şi apreciaţi în lumea întreagă. A 
publicat în colaborare (cu prof. Dorin Poenaru) 4 volume la 
editurile Plenum Press şi CRC Press, ambele din SUA, 
apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională a fizicie
nilor. Fără a intra în detaliile tematicii activităţii sale de 
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cercetare fundamentală, ( aproape 3 00 de lucrări apărute în 
reviste de vârf ale domeniului fizicii, cu cca 1300 de citări 
ISI), omul de ştiinţă Ivaşcu a fost conducător al IF A în 
vremuri foarte grele, când a început impunerea gândirii 
politice opresive în toate activităţile sociale şi economice din 
România, inclusiv a cercetării ştiinţifice. Nu se poate trece 
peste această perioadă. De ce? 

În primul rând, s-a impus definitivarea şi consolidarea 
institutelor din structura IF A, aşa cum au fost ele preluate din 
perioadele Hulubei, Ursu, Ciorăscu (stabilitatea cadrelor, 
angajarea de tineri, stabilirea unor programe de lucru etc.). 
lCEFlZ îngloba nou crcatelo lnstituloţe, provonlte din sooţll 
ale IFA, nu avea personalitate juridică, deci 11ki fonduri şi 
trebuia să lupte, zilnic, pentru asigurarea finanţării pentru 
supravieţuire de la fostul CSEN, eure îi lmptmea sarcini 
aberante. Altfel spus, ICEFIZ nu pllllilfl l111p1111u nimlu, 11�11 
cum fals i s-a atribuit, acesta ue11v6.nd puteru de decizi,:. Noul 
director general al fostei IFA, robot,,i.utn WIN ((nstllul:ltl de 

. fizică şi inginerie nucleară), M. Jvaşcu, u trebuit din ueeastă 
poziţie, să organizeze structura nou impusă, ca să supra
vieţuiască, prin dezvoltarea unor activităţi legate direct de 
energetica nucleară, faimosul program CNE ( centrale 
nuclearo-electrice de la Cernavodă), IF A nefiind un institut cu 
profil tehnologic aşa cum a fost conceput ITN Piteşti. Şi, 
totuşi, datorită modului de organizare şi conducere a ICEFIZ, 
dar şi competenţei cercetătorilor săi dobândite prin cercetările 
fundamentale, s-a reuşit să se introducă în economia naţională 
tehnologii de vârf (de exemplu, instalaţia de nitrurare ionică, 
strat aplicat peste dispozitive mecanice cărora li se măreşte 
durata de viaţă de 4-6 ori!, pompe şi agregate de vid construite 
la FAN Măgurele, de fapt, crearea unei industrii a vidului în 
România, instalaţii de sudură cu fascicole de electroni sau 
instalaţii de depunere de straturi subţiri sub vid etc.). 

Laserii, în marea lor majoritate, care funcţionau în 
industrie,. medicină şi tehnică militară, materialele speciale 
(magnetice,, aliaje speciale, senzori termici, senzori acustici,
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senzori ele�:tromecanici, magneţi permanenţi etc.) erau 
concopuţi şi produ�! la Mi1gurele. 

ICEFIZ era, în fond, un liant între cercetările ce se 
efectuau la Măgurele şi cercetările aplicative realizate în 
institutele de fizică şi facultăţile de profil din ţară. 

Nu trebuie trecute cu vederea suferinţele îndurate, 
umilinţele la care erau supuşi cercetătorii din cauza pre
siunilor politice incredibile ( efectuarea de măsurători nucle
are, specifice, ce trebuiau şi puteau fi efectuate de orice labo
rant, dar se dorea a fi efectuate de cercetători cu cea mai mare 
calificare şi atestare valorică internaţională, personal, la 
Cernavodă, unde au fost detaşaţi - forţat - sute de cercetători 
de la Măgurele). 

În anii 1987-1989, Directorul general al ICEFIZ, 
M. Ivaşcu, pe lângă celelalte activităţi, era obligat să stea,

permanent, la Cernavodă, să supervizeze, printre altele,
măsurătorile de calitate, ce se puteau efectua numai cu
metode nucleare, de exemplu a grosimii sârmei produse la
Câmpia Turzii etc. Pentru rabat la calitate, nu erau vinovaţi
muncitorii sau conducerea de la C. Turzii, ci fizicienii
detaşaţi de la Măgurele în frunte cu directorul general.
Ivaşcu care a trebuit să suporte toată povara umilinţelor la
care erau supuşi colegii săi detaşaţi pe care a reuşit să îi
apere, să îi ocrotească, pentru ca, aceştia, reîntorşi la
Măgurele' în laboratoarele lor, să îşi poată relua, în linişte,
fără probleme, activităţile lor curente de cercetare.

Se uită prea uşor această perioadă neagră, care merită a 
fi descrisă pentru viitor, pentru a nu se mai repeta 
batjocorirea valorilor. 

ICEFIZ, adică !FA rebotezată, s-a constituit într-un 
centru de excelenţă şi al progresului tehnologic de vârf, care 
a apărut aşa cum este firesc, dintr-o cercetare fundamentală 
ce avea nevoie la nivel de laborator de ultimele progrese 
tehnice ale domeniilor investigate. 

O precizare: cercetarea în această perioadă nu a murit 
în pofida opresiunii la care erau supuşi cercetătorii şi este 
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meritul profesorului lvnşcu du u Jl reufil nu tmm1il să o 
menţină, dar să-i şi asigure o cxprimaru rnul'lllă, cu ro2.11ltnto 

· care se văd şi astăzi, când lFA-Măgurele se menţine în
top-ul rezultatelor ştiinţifice ale României conform
statisticilor internaţionale scientometrice ale prestigiosului
Institute of Scienti.fic lriformation - ISI - (SUA), singura
instituţie care este luată în considerare de ONU, UE etc.
pentru evaluarea valorii activităţii ştiinţifice a unei ţări. Că 
aceste rezultate nu sunt până astăzi apreciate în România de 
după 1989, este o altă problemă'.

Să nu uităm: povara recunoştinţei este mai grea decât 
povara urii. De aceea, majoritatea celor care ar trebui să-şi 
manifeste recunoştinţa preferă să urască pe cei care i-au 
ocrotit ca să poată să supravieţuiască. 

4. Tranziţia: perioada 1990-2004

Nu am date suficiente, exacte, care să descrie situaţia în
care s-a găsit IFIN, după 1989, care se dorea a fi - chiar şi 
desfiinţată! ,Părăsisem IFIN, prin pensionare şi eram profesor 
la Facultatea de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi 
şi apoi la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj. Ministerul 
pretindea că nu avea bani suficienţi pentru finanţarea 
cercetării ( salarii etc), pentru bibliotecă, utilităţi ( apă căldură 
etc). Directorii care s-au succedat au luptat din răsputeri să 
continue politica de supravieţuire din perioada Marin Ivaşcu. 

5. /FIN Măgurele pe harta lumii ştiinţifice
internaţionale: construirea celui mai puternic laser
din lume ELI-NP, perioada Nicolae-Victor Zamfir
(2004-) [5]

În anul 2004 N.V. Zamfir (n. 1952, Braşov) a candidat 
şi câştigat concursul pentru funcţia de Director General ai 
IFIN-HH. Reîntors în România după o activitate strălucită de 
14 ani în Germania şi SUA, este în prezent unul dintre cei 
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mai prestigioşi fizicieni români din toate timpurile. Nu 
numai cele 5146 citări ale articolelor sale şi indicele Hirsch 
36, reprezintă singura carte de vizită a unui palmares 
ştiinţific deosebit, dar şi cele peste 120 de articole publicate 
în revistele nr 1 şi nr 2 ale fizicii mondiale, Physical Review 
şi Physical Review Letters care apar în SUA arată anvergura 
profesionalismului său aflat la cotele cele mai înalte. 
Absolvent al Facultăţii de Fizică a Universităţii Bucureşti 
(1976) cu Diplomă de Merit (media 9,90), a lucrat în 
colectivul de cercetare al prof Marin Ivaşcu care i-a fost 
conducător 111 tezei de doctorat ( 1984). Activitatea sa 
pl'Ofeslo11ală II lbHt �,ontrntă pe studiul nucleului atomic. 

După IH!l91 pl�u�1n în (1urmnnla, unde lucrează doi ani 
( l 990. J 1)92) <HI pl'Of, Patur von Brentano, directorul
Jnstitutului ele fizică nucleară ni Universităţii din Koln, apoi
pleacă în SUA la Brookhaven Na/tonal Laboatory (1992-
1997) cn fizlciun cercetător. Din 1997 până în 2004 a lucrat
oa Ro,Yt!arc/1 Prrtfes.,·m· ln Wright Nuclear Structure
Lahoralory din cadrul UniversiU\ţii Yale, care poseda cel
mai mare accelerator de tip tandem din lume (24 MV).
Lucrările sale din Germania şi SUA au stârnit un interes
deosebit fiind menţionate ca realizări majore în planurile de
perspectivă privind dezvoltarea fizicii nucleare din SUA şi
Germania, binecunoscutele reviste internaţionale dedi
cându-le articole speciale de prezentare. Lucrările sale de la
Universitatea Yale au fost realizate în colaborare cu profe
sorii Richard Casten şi Francesco Yachello.

La Universitatea Yale a predat cursuri de fizică nucleară 
şi fizică nucleară experimentală. 

Nicolae Victor Zamfir se înscrie în tradiţia deschisă de 
numeroşi oameni de ştiinţă români, reîntorşi în ţară după 
studii peste hotare, hotărâţi să contribuie la propăşirea 
culturală, ştiinţifică şi economică a patriei lor. 

Cine cunoaşte IFIN-HH Măgurele şi îşi aminteşte cum 
arăta Institutul în 2004 la instalarea sa ca Director General şi 
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cum arată astăzi va observa deosebirea uriaşă a transfor
mărilor. Nu este numai părerea mea. Apoi, simpla existenţă 
a construcţţei celui mai puternic laser din lume ELI-NP la 
Măgurele pune România pe harta lumii ştiinţifice interna
ţionale, transformând Măgurele într-un cunoscut oraş al 
fizicii. De precizat că, aşa cum s-au exprimat oficialii 
europeni, când au aprobat construcţia cu fonduri ale UE 
pentru acest superlaser, alegerea amplasării s-a datorat nu 
numai activităţii ştiinţifice a fizicienilor şi cercetătorilor 
institutului care în ultimii 65 de ani au produs excelenţă şi 
performanţă în cadrul Institutului de Fizică Atomică, dar şi 
personalităţii colegului Zamfir. 

Este cazul să subliniez şi alte aspecte ale staturii 
personalităţii managerului Nicolae Zamfir şi anume modul 
cum a rezistat la numeroasele presiuni politice, ca să le 
denumesc numai atât, sau a şicanelor de tot felul, de 
exemplu a Apelor Române care a ţinut prima pagină a 
ziarelor. A ştiut cu tact şi diplomaţie să le depăşească pentru 
o finalizare a proiectului, pe care i-o dorim din suflet s-o
împlinească.

În scurta prezentare a acad. Nicolae Victor Zamfir 
menţionez şi decorarea cu medalia de Ofiţer al Ordinului 
Naţional al Legiunii de Onoare al Franţei, înmânată de 
Excelenţa Sa Ambasadorul Franţei în România, Franyois 
Saint-Paul, în 22 iunie 2016, la sediul Ambasadei Franţei din 
Bucureşti, decoraţie care reprezintă o recunoaştere euro
peană şi internaţională a unei cariere ştiinţifice de excepţie. 

În loc de concluzii 

Această aniversare impune să existe o preocupare 
pentru elaborarea unei Istorii a Institutului de Fizică 
Atomică. Începutul a fost făcut prin prezentarea în 1986 a 
activităţii acad. Horia Hulubei [6]. 
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VI. AMINTIRI IEŞENE (IV)

27. Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi -
Brevis Historia - Volum realizat de

Ion Toderaşcu şi Bogdan-Petru Maleon, 
Editura UAIC Iaşi -2011, 40 pagini. 

România modernă a fost rezultatul acţiunii elitei politice 
româneşti, o elită formată în proporţie de peste 80 % în 
Occident, care a dovedit, de-a lungul unui secol, începând cu 
Revoluţia de la 1848, dorinţa şi capacitatea de a prelua şi 
aplica în spaţiul locuit de români modelul societăţii şi 
civilizaţiei occidentale ( cf. Gh. Iacob, Rolul elitei politice în 
modernizarea României, în Xenopoliana, VI, 1-2 / 1998). 
Pentru atingerea acestui obiectiv, liderii politici şi-au propus 
crearea unui cadru instituţional asemănător cu cel din ţările 
civilizate. 

Editorii broşurii (tipărită cu o. literă foarte mică!) adre
sate vizitatorilor şi colaboratorilor români şi străini, prezintă 
o analiză detaliată a istoricului Universităţii, cu numeroase
fotografii ale eminenţilor săi profesori, şcoliţi în faimoasele
centre academice din Vestul Europei, care au refuzat să
rămână în străinătate, fiind dornici să dezvolte o viaţă
universitară şi la Iaşi. Un singur exemplu: profesorul
A. Obreja, şef de promoţie la Politehnica din Zurich, Elveţia,
care, la întoarcerea la Iaşi, a închiriat o casă să îşi constru
iască un laborator!

Universltatea din Iaşi a reprezcnlnt, din nctinstă por1,puc
tivă o prioritate strategică pentru viitorul 1dnt11lui modern 
român, care luase fiinţă prin Unirea Principatelor (Moldova 
şi Muntenia ( 1859). Ea a fost înfllnlatn la 21'i oolombrlo 
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1860, laşii devenind, astfel, ,,capitala'' învăţământului 
superior, prin înfiinţarea de către Domnitorul Unirii, 
Alexandru Ioan Cuz3:, a trei instituţii: Conservatorul de 
Muzică şi Declamaţiune; Universitatea; Şcoala de Arte 
Frumoase şi Pinacoteca. De-a lungul anilor, din rândul 
profesorilor Universităţii din Iaşi au fost aleşi 131 membri ai 
Academiei Române, o imagine simbolică a unui capital 
·profesional remarcabil (statistica este până în 2010).

Discursul Regelui Carol I (1866-1914) la inaugurarea 
monumentalului Palat Universitar ( 1897), a cărui piatră 
fundamentală a fost pusă în 1893, de căt.re nepotul său, 
Principele Ferdinand, viitorul Rege al României (1914-
1927), impresionează şi astăzi prin actualitatea ideilor sale: 
,,Nu numai cu numărul soldaţilor şi cu dezvoltarea vieţei 
economice se măsoară astăzi puterea statelor. Un factor 
important, poate cel mai însemnat, este gradul de cultură ... 
V ouă, Domnilor Profesori, este încredinţată misiunea cu 
grea răspundere de a pregăti, pentru Ţară, pe acei fruntaşi ai 
viitorului, de a le înălţa vederile, de a sădi în inima lor 
ambiţiuni nobile şi generoase şi de a , le încălzi sufletul 
pentru tot ce este drept, bun şi românesc.'' Până la Primul 
Război Mondial şi, apoi, în perioada interbelică, Univer
sitatea din Iaşi s-a ridicat la nivelul instituţiilor europene 
similare din toate punctele de vedere. Şcolile ştiinţifice au 
fost consolidate {precum cele ale lui Gr. Cobălcescu, A. D . 
Xenopol, Al. Phillipide, Gh. Brătianu, celebrul Seminar 
Matematic etc). In acelaşi timp, impactul activiţăţii sale se 
simţea şi la nivelul societăţii, a cărei viaţă era puternic 
influenţată de intelectualii universitari. Cele mai · luminate 
minţi participau la viaţa publică şi deţineau funcţii 
. 

" importante m stat. 

Repere necesare 

Instituţia U nive1·sităţii este o creaţie specifică a civi
lizaţiei occidentale. Primele universităţi au luat naştere în 

• 
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Italia (Bologna), Franţa (Paris) şi Anglia (Oxford) la înce
putul secolului al XIII-lea. În jurul anului 1400, Parisul avea 
circa patru mii de studenţi, Bologna trei mii, iar Oxfordul 
două mii. Dacă în anul 1300 existau cca. 13 universităţi, în 
anul 1500 numărul lor s-a apropiat de 70, iar Germania a 
devenit ţara europeană cu reţeaua cea mai densă, prin crearea 
de unităţi deosebit de active la Erfurt, Jena, Heidelberg, 
Leipzig, Freiburg, Tubingen etc. Acest model s-a răspândit 
apoi în toată Europa şi s-a păstrat până în prezent, deşi au 
apărut, în paralel, forme sau alternative de învăţământ 
superior. Se cuvine precizat că instituţia universitară s-a 
transformat radical de-a lungul secolelor, cu elemente 
specifice Evului Mediu, apoi ale epocii moderne, cu precă
dere în secolele XIX şi XX, când numărul de studenţi creşte 
rapid în paralel cu răspândirea Universităţilor la scară 
mondială şi apariţia diforonţolor de ordin naţl1mal, ls1ol'iu 
universităţilor este un segment def1nltoriu al Moriei culturii 
occidentale şi, implicit, al unei culturi nuţ.ionalc. Astfel, în 
marile centre universitare menţionat-e mal s11s, flll fosl 
elaborate şi difuzate teoriile şi pmctluOo i11tuh1vt11ale noi cnre 
au făcut să progreseze cult11ru 01.Jtlld1l11l.uln, Con.11>1)te11ţn 
cucerită. prin studii lira, astfel, nw11u1Hiol1tn �l HP poatu u l'lrmu 

. că şcolile şi universităţile medievalo au da! naştere î11 

Occident tipului social de „intelectual". 
În secolul al XIX-lea, a apărut în Germania univer

sitatea de tip humboldtian, care îmbina învăţământul acade
mic cu dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi 
aplicate. Acest lucru a condus Germania să devină superpu
terea de necontestat a lumii economice şi ştiinţifice până în 
jurul anilor 1930. 

Cei care au militat atunci pentru înfiinţarea de 
Universităţi în Principatele Române au fost revoluţionarii 
paşoptişti, toţi şcoliţi în Occident. Ideile lor, care până la 
urmă s-au impus în făurirea unei Românii moderne, au 
plecat de la educaţia şi cultura ce le-au dobândit în 
Universităţile vechi europene. 
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Nu puţini s-au întrebat de ce s-a înfiinţat prima Univer
sitate din România la Iaşi şi nu la Bucureşti, unde a fost 
inaugurată n1ai târziu, în 4 iulie 1864, tot prin decret al 
Domnitorului Al. I. Cuza. Reputatul istoric profesorul 
Toderaşcu a oferit celor prezenţi la inaugurarea Muzeului 
Universităţii ieşene (in 201 O) următoarele patru argumente 
care au fost luate în considerare de oficialitătile vremii 

, 

pentru alegerea Iaşiului. · 1. Cea mai puternică mişcare 
unionistă a fost la Iaşi; 2. Cea mai puternică partidă 
naţională a fost tot la Iaşi şi i-a avut în frunte pe Mihail 
Kogălniceanu, Costache Negri şi Vasile Alecsandri, şcoliţi 
în Occident. Kogălniceanu afirmase răspicat: ,,dacă nu ne 
unim, murim''; 3. Iaşiului i s-a oferit această recompensă ca 
o reparaţie morală, fiindcă pierduse calitatea de capitală a
ţării aşa cum fusese timp de secole începând cu domnitorul
Moldovei Vasile Lupu (1634-1653), care a mutat capitala
Moldovei la Iaşi; 4. Moldova l-a dat pe Principele unificator
(Al. I. Cuza), iar Ţara Române�scă urma să dea Capitala
ţării.

Iaşiul a rămas un exemplu de păstrare a respectului 
pentru trecut, un oraş care mai poartă o notă de patriar
halism, un oraş care îşi iubeşte şi valorile. Iaşului i se rea
minteşte mereu că este şi ,,oraşul celor trei Uniri'' al 
,,Unirii'', al ,,Junimii'', al ,,Convorbirilor literare'', în care 
spiritul neamului românesc se păstrează viu, aşa cum scria 
un ilustru fost student al Universităţii ieşene care a 
absolvit-o în 1,5 ani, Nicolae Iorga: ,,Sunt români care n-au 

fost la Iaşi, deşi n-ar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost 
aici nu poate să străbată cu înţelegere foile celor mai 
frumoase cro11ici, nu se poate pătrunde după cuviinţă de 

spiritul trecutului nostru care trăieşte în acest loc mai viu şi 
mai bogat decât oriunde aiurea ... In conştiinţa lui naţională 
ar fi o lipsă dacă n-ar fi văzut oraşul care a fost şi-şi zice 
încă astăzi cu mândrie Capitala Moldovei.'' 

I 
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AlmaMater 

Înainte de Univursl1aten h.i�u11t1A, fn11dll\ tliJ fltaril rnunonl 
de stat şi de cultură din jurul 1111 Cuzu 011 prltnA instllu\Je do 
învăţământ superior din Romftnla, a11 ex:lr.r(H1 în ITeculul Tărll 

· Moldovei mai multe iniţiative domneşti, oaractcristice
spiritului creator din acest spaţiu românesc care se pot
considera că au constituit „rădăcinile Universităţii ieşene."
Astfel, Despot Vodă a înfiinţat la Cotnari (1563) un Colegiu
(Schola latina), iar Vasile Lupu înfiinţează Colegiul de la
mănăstirea Trei Ierarhi (1640); în 1714, la Iaşi se înfiinţează
Academia Domnească, reorganizată în 1766, şi în 183 5 se
inaugurează de către Mihail · Sturdza la Iaşi Academia
Mihăileană, care avea printre profesori pe Gh. Asachi, Ion
Ionescu de la Brad, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu şi alţii.

Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, timp de circa 60 de
ani, până în jurul anilor 1920, conform documentelor, nu a
numit profesori decât pe cei cu studii finalizate în
Universităţi din Vestul Europei.

Astăzi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
este o instituţie modernă, între primele trei Universităţi de
top româneşti. Cu cei aproape 40.000 de studenţi şi 845
cadre didactice, universitatea ieşeană deţine o carte de vizită
impresionantă: 15 facultăţi, colaborări cu peste 250 de
universităţi şi institute din străinătate, peste 400 de proiecte
naţionale şi internaţionale şi sute de articole publicate anual
în revistele ştiinţifice ISI de prestigiu internaţional.

De la începuturile ei, dar şi ulterior, Universitatea
ieşeană s-a evidenţiat prin modul cum a abordat educaţia ca 
factor de civilizaţie ataşat valorilor occidentale. Spiritul
ieşean a fost şi unul misionar, care şi-a ajutat suratele în 
momente dificile, de exemplu, a găzduit tânăra instituţie de 
învăţământ economic superior a României, Academia de 
Studii Economice din Bucureşti, refugiată în primul război
mondial la Iaşi. Sau sprijinul efectiv dat pentru înfiinţarea
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Universităţii din Cluj (1920), dar şi generozitatea cu care a 
contribuit la dezvoltarea Universităţii din Chişinău între cele 
două războaie mondiale. Universitari ieşeni de prestigiu 
internaţional au fost trimişi să întărească corpul profesoral la 
alte universităţi din ţară [1]. Lista ar fi prea lungă, numai să 
fie menţionaţi. Totuşi, se cuvine să cităm câteva nume ilustre 
ale celor plecaţi de la [aşi: Horia Hulubei, N. Titulescu, 
Grigore MolHll, C, I Pnrhon, Gh. [onescu-Siseşti, Theodor 
B11rghulu, Gh, Rpuuu, N Jur1:1u, Titu Muiorescu, lorgu Iordan, 
Gh, HrntianH, l.h,,nl'LtU Cnll11uHcU, Raluca Ripan şi mulţi, 
tnu Iţi n I\ ii. Pl111torel Tcodoreanu, cu umorul său caructeristic, 
af1rmaHe că pentl'u u11 profesor universitar ieşean sunt doar 
două drnmuri, fie la Bucureşti, fie la cimitirul Eternitatea al 
01'1\Şllllll. 

Strutegiu de intemaţionalizure a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza" este ancorată adânc în realităţile 
viitorului. Astăzi, Universitatea „Al. I. Cuza" are acorduri de 
colaborare şi schimburi internaţionale cu peste 250 de 
universităţi străine. 

Felicităm pe prof. univ Ion Toderaşcu şi conf. univ. 
Bogdan Petru Maleon pentru realizarea acestei broşuri 
introductive în istoria Universităţii „Alexandru Ioan Cuza". 

Bibliografie 

[1]. Petre T. Frangopol, Universitatea din laşi - Universitatea din

Bucureşti. Mobilitate Academică (1864 - 1948). Revista 
de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, vol.3, no. 4, 
331-335 (2014).
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28. ,,Universitatea din Iaşi - Universitatea din
Bucureşti". Mobilitate academică (1864-1948)

Album realizat de Ion Toderaşcu, 
Bogdan-Petru Maleon, Cătălin Botoşineanu, 

Editura UAIC Iaşi, 2014, 144 pagini 

Universitatea din Bucureşti (UB) a sărbătorit, în cadru 
festiv, pe data de 16 iulie 2014, împlinirea a 150 de ani 
(1864-2014) de la înfiinţarea sa. A fost a doua Universitate 
înfiinţată în Principatele Unite, prin decretul Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, după prima Universitate, înfiinţată la 
Iaşi, în 1860. Cu acest prilej, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza" (UAIC) din Iaşi a editat un splendid album tipărit în 
condiţii grafice excelente la Imprimeria UAIC din Iaşi, care 
a fost oferit Universităţii din Bucureşti. După Cuvântu/

înainte al Rectorului UAIC Iaşi, prof. univ. dr. Vasile Işan, 
urmează portretele a 60 de personalităţi selectate, cu o scurtă 
biografie a fiecăreia, care s-au mutat, în intervalul între cele 
două reforme ale Şcolii româneşti, din 1864 şi 1948, de la 
Universitatea din Iaşi la Universitatea din Bucureşti (vezi 
Tabelele 1 şi 2, cu medalioanele fotografice şi numele aces
tora). Prin acest album-simbol, Universitatea ieşeană a dorit 
să sublinieze că, încă de la înfiinţarea sa, ea a fost genera
toare nu numai de străluciţi oameni de ştiinţă, în diverse 
domenii, dar şi de remarcabili politicieni, actori de frunte în 
viaţa publică românească. Iaşiul, care a fost reşedinţă dom
nească principală şi, apoi, capitala Ţării Moldovei, în perioa
da 1564-1859, după care, între 1859 şi 1862 - una dintre cele 
două capitale ale Principatelor Unite, dar şi capitala Româ
niei, între 1916-1918, când Iaşiul a devenit „un simbol de 
rezistenţă naţională" (N. Iorga), a dorit să aducă în memoria 
celor de astăzi, prin acest gest, şi evenimente în premieră la 
Iaşi, pe care ne luăm libertatea să le menţionăm pentru a 
întregi mândria cu care Universitatea din fosta capitală a 
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Moldovei a fost prezentă la această sărbătoare a culturii şi 
ştiinţei din România. 1600 - Mihai Viteazul a consfinţit la 
Iaşi unirea politică a Ţărilor Române; 1816 - primul 
spectacol în limba română organizat de Gheorghe Asachi; 
1828 - prima şcoală în limba română; 1834 - primul muzeu 
din România: Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi; 1834 -
primul monument din Principatele Române: obeliscul cu lei 
din parcul Copou; 1840 - primul Teatru naţional, ,,Teatrul de 
la Copou"; 1848 - Iaşiul este iniţiatorul Revoluţiei de la 
1848, care s-a extins, ulterior, pe întreg teritoriul românesc; 
1856 - prima Grădină Botanică din România; 1876 - primul 
Teatru Evreiesc din lume, înfiinţat de Avram Goldfaden; 
1912 - se naşte, la Iaşi, George Emil Palade, care a luat pre
miul Nobel pentru fiziologie şi medicină în 1974, primul ce
tăţean român născut şi educat în România, dar laureat al Pre
miului Nobel ca cetăţean american; 1918 - inaugurarea pri
mei case memoriale din România: Bojdeuca lui Ion Creangă. 

Această mobilitate academică Iaşi-Bucureşti are o 
semnificaţie aparte şi este reprezentativă pentru transferul 
interuniversitar românesc. Mobilitatea a fost o „emulaţie 
pentru o viaţă comună" (A. D. Xenopol) şi a oferit „un drum 
nou, mai larg, spre o dezvoltare mai temeinică şi folositoare" 
(Dragomir Hurmuzescu). Parcursul Universităţilor din Iaşi şi 
Bucureşti a fost mereu legat de Casa Regală a României, 
reprezentată ln cole doul.l anivorsări festive de la Iaşi (201 O) şi 
Bucuroşii (2014) (fo J\ltdlH 1111 Rognlă, Principesa moştenitoare 
Murijlirota a ltomQnlol. 

f11 1nes1U11I tf11lvu1·11iU\ţll din Bucureşti, lu Jubileul 50 
( 1860-1910), celebrat în 1911, Profesorul Emil Pangrati, 
Rectorul de atunci al UB, afirma că „de pe catedrele sale (ale 
Universităţii din Iaşi n, ns,) au dat învăţătură bărbaţi eminenţi, 
cli11tro cnre mulţi ou fost, n111I lfirzlu, colegii noştri respectaţi la 
Bucureşti". Iar la Centenarul UAIC din laşi (1860-1960), 
profesorul Jean Livescu, Rectorul Universităţii „C. I. Parhon" 
din Bucureşti (fost rector al UAIC Iaşi între 1944-1955 şi 
profesor al acestei Universităţi ieşene 1939-1955), reamintea 
că: ,,Figuri mari de savanţi şi dascăli au dat prestigiu celei mai 
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bătrâne Universităţi româneşti. Mulţi dintre profesorii cu care 
se mândresc celelalte centre de cultură ale patriei şi-au început 
activitatea la catedrele ieşene .... ". 

Editorii volumului şi autorii Prefeţei fac o analiză deta
liată a cauzelor acestei migrări academice. Nu ne propunem 
să le enumerăm, dar merită subliniate câteva. Astfel, de-a 
lungul timpului, profesorii de la Iaşi au fost tentaţi să 
participe la viaţa politică din capitală, în calitate de repre
zentanţi ai Corpusurilor Legislative, ceea ce i-a determinat 
să lipsească din Iaşi pentru perioade îndelungate. În absenţa 
acestora, Catedrele erau suplinite, ceea ce conducea la o 
posibilă degradare a studiilor studenţilor. Aceşti profesori 
erau numiţi sugestiv „ambulanţi", fiindcă îşi prelungeau 
timp de mai mulţi ani provizoratul, în speranţa obţinerii unui 
post la Universitatea din Bucureşti. 

Parcursul profesional al florilegiului de oameni de 
seamă, care fac obiectul evocărilor, cităm din Prefaţa edi
torilor: ,,este de o mare diversitate . ..  Se poate afirma că 
majoritatea celor care s-au înscris în criteriile selecţiei 
noastre şi-au făcut studiile la Universitatea din Iaşi, şi-au 
continuat specializarea în centre europene academice consa
crate, s-au dezvoltat profesional şi ştiinţific la Universitatea 
ieşeană, iar apoi, pentru aureola lor, au fost chemaţi, ori 
şi-au cerut transferul la Universitatea din Bucureşti, 
încheindu-şi acolo parcursul academic ... " Uneori, traseul 
academic Iaşi-Bucureşti a trecut, pentru câţiva, şi pe la 
Universităţile din Cernăuţi, Cluj. şi Chişinău. Mulţi s-au 
reîntors la Iaşi, neacomodându-se cu viaţa bucureşteană sau 
din cauza laboratoarelor nedotate faţă de ceea ce lăsaseră la 
Iaşi. 

Mobilitatea academică unidirecţională luase o asemenea 
amploare, în deceniile interbelice, încât scriitorul Al. O. 
Teodoreanu (Păstorel) afirma, caustic, despre „două drumuri 
care duc din Iaşi, unul la gară spre Bucureşti şi celălalt la 
cimitirul ieşean Eternitatea". 

Se poate afirma că înfiinţarea Universităţilor din laşi şi 
Bucureşti s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea şi modcr-
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Prof. dr. Ion Toderaşcu - şi doi remarcabili discipoli 
Conf. Dr. Bogdan-Petru Maleon şi cercetător ştiinţific II dr. 
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VII. REVISTA CONSTĂNTEANĂ

TOMISUL CULTURAL

29. Scrisoare adresată fondnf.orului n1vistol
Tomisul cultur11J, p1u1tul şt tmbll�iN.tul

lulhm TnUonu 

Apariţia revistei TOMISUL Cultural reprezlntă un eve
niment unic în peisajul cultural constănţean. Îmi iau liber
tatea să vă felicit. 

Absolvent al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân", 
din părinţi şi bunici născuţi la Constanţa, mă simt ataşat de 
oraşul meu natal. Am urmărit în decursul vieţii mele 
dezvoltarea acestui oraş, vechiul Kiustenge. Acesta, după 
descrierea făcută în două cărţi apărute la Berlin, în 1853, şi la 
Paris, în 1856, ambele - memorii a doi ofiţeri, unul neamţ, 
Moeltke, şi altul francez, Camille Allard, angajaţi în armata 
Imperiului Otoman ce lupta în Dobrogea cu armata Imperiului 
ţarist, care dorea să cucerească Constantinopolul. Kiustengeul, 
descris de cei doi ofiţeri, era o aşezare de câteva bordeie 
acoperite cu stuf, cu cca. 40 de familii îmbrăcate zdrenţăros. 
Evoluţia acestei aşezări într-un teritoriu pustiit de războaie 
până la Constanţa de astăzi, al doilea oraş al ţării, este spec
taculoasă şi aniversarea oficială a zilei Dobrogei alipite în 
1878 la pattia mamă România, pentru prima dată, pe data de 
14 noiembrie 2015, mă scuteşte de alte detalii. 

Gestul Dvs., din câte cunosc, este unic în peisajul 
constănţean, mai ales că unul din primarii Constanţei,Virgil 
Andronescu, ales în trei rânduri primar (1910, 1914-18, 
1925), afirma cu amărăciune, conform documentelor vremii, 
că în acest oraş există un spirit mercantilist, toţi oamenii se 
uită numai la interesul material şi nu au nici un fel de 
atracţie faţă de cultură. 
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TOMISUL Cultural şi nu numai această publicaţie con
stănţeană încearcă să şteargă această imagine a Constanţei 
care s-a Încefăţ:enit, dir1 păcate, peste ani. 

Tt1i(Jativ1l 1�>v�. trcbltic '\JJteciată, dai· şi se1nnalată tuturor 
'fao·tc1.1·Jl<-,r pofJ·t:lol til 1t,1i-rJl111s1rt1.tlvl locE1li şi 11aţionali, întrucât 
ootrtt·iblt le şi (�f�- ltfl t1�1( cltJ �1tll.ltJ,tţle 11ot1trtL ge11eraţia tânără de 
,i� t l\zi 

·Revista '['(J"fvU1t;(Jl C�'i1/turc1l, spre cinstea ei, s-a înscris,
încă de la a11ariţie, prin conţinutul ei, la 11n prestigios nivel 
nA.ţionRJ. în Jci.sajt1I o,1lt,.Jral al României de astăzi. Nu o 
a·flt·111 i-1t1ma ott. Acau. Solc1111clt1 Marcus recon1a11dă î11

a14ticolul său apărut în nr. 1 al revistei: ,,Ce aştept eu de la o 
revistă de cultură: un echilibru între atentia acordată culturii 

' 

umaniste şi aceea acordată culturii ştiinţifice''. Iar săptămâ-
nalul România literară, al Uniunii Scriitorilor din România, 
prezintă elogios, în detaliu, întreg cuprinsul nr. 5 al revistei 
constănţene, în nr. 49 din 20 noiembrie 2015. subliniind că: 
,, ... revista TOM/SUL Cultural se menţine la un nivel literar 
ridicat... am descoperit în paginile revistei proză de Ioan 
Groşan, poezie de Liviu Ioan Stoiciu, Niculae Coandă şi 
Gabriel Chifu ... revista apare în continuare elegant, pe hârtie 
de calitate şi la policromie... atractiv este şi capitolul de 
graniţă, cu subiecte adresate unui public mai larg, nu doar 
celui constituit din iniţiaţi într-ale scrisului literar: un primar 
uitat sau Povestea Mademoisellei Yvette Cauchois, savanta 
de la Sorbona înmormântată la Mănăstirea Bârsana ... etc. 

Revistei TOMISUL CULTURAL, gândurile mele cele 
mai bune de succes în nobilele misiuni ce şi le-a asumat şi 
un îndemn de a-şi lărgţ aria colaboratorilor în toată ţara şi, 
de asemenea, peste hotare. 

r 

28 noiembrie 2015 

Prof dr.ing. Petre T. Frangopol 
Membru de Onoare al Academiei Române 

Redactor şef al Revistei de Politica 
Ştiinţei şi Scientometrie - serie nouă 
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30. Amintiri din bibliotecă

Elev al Liceului „Mircea cel Bătrân" (azi Colegiu 
Naţional Centenar) din Constanţa, mi-am dat seama în cursul 
inferior al liceului (1944-1948), împreună cu colegul meu de 
clasă şi prieten încă de la grădiniţă, Paul. Diaconescu, de 
carenţele noastre de cultură generală! 

La orele de limba română nu căpătam informaţii 
suficiente despre literatura română. Le aflam din discuţii cu 
cei mai mari şi prin vizitarea regulată a librăriilor, baza 
sursei noastre de informaţii. De literatura străină, nici vorbă. 
Mergeam în librării şi vedeam cărţi traduse din autori care 
nouă nu ne spuneau nimic, iar cărţile de autori autohtoni 
vechi sau ai momentului, ne erau necunoscute. Librarii ne 
lăsau să le răsfoim. Era Biblioteca pentru toţi, la care mă 
uitam cu jind, neavând bani să cumpăr. Nu aveam bibliotecă 
acasă, mamele casnice, taţii cu slujbe modeste care nu le 
permiteau cumpărarea de cărţi pentru noi şi nici bani de 
buzunar un primeam, cum se obişnuieşte astăzi. Dar eram, 
amândoi, cititori avizi de ziare şi reviste, care pentru părinţii 
noştri constituiau o cumpărătură zilnică obligatorie. Depăşi
sem etapa broşurilor săptămânale, suplimente ale revistelor 
pentru o anumită vârstă, de exemplu Universul Copiilor sau 
Curentul Copiilor. Realizam, în discuţiile noastre (locuiam 
în cartierul vechi al oraşului, peninsula şi str. Marc Aureliu), 
că trece timpul, promovăm în clase mai mari şi nu puteam să 
ne bucurăm de spiritul umanist, de cultura literară, care 
contribuie la educarea încă de la începutul adolescenţei la 
formarea unui individ. 

Azi, când aştern aceste amintiri pe hârtie, pot afirma că 
nu era o dorinţă de a ne detaşa de ceilalţi colegi cu care eram 
în relaţii normale, inclusiv de joacă, ci ne gândeam la noi 
cum vom arăta peste câţiva ani, când vom termina liceul şi 
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vom şti prea puţin din cultura românească şi universală, deşi 
eram elevi silitori, printre fruntaşii clasei. Şi atunci, rară a fi 
influenţaţi de nimeni, am luat o decizie, pot sa afrrrn azi, 
,,istorică'' pentru dezvoltarea noastră intelectuală.• Errun şi 
colegi de bancă� Intrasem deja în clasa a doua în cursul 
inferior şi, după câteva vizite preliminare la Biblioteca 

·· Judeţeană, care era la parterul Primăriei Municipiului
Constanţa, actualul Muzeu de Arheologie, ne-am decis să ne
apucăm de citit cărţi de literatură. Ne-am abonat la
Bibliotecă şi, cu ajutorul şefei Bibliotecii,

Doamna Elena Cămară ne recomanda cărţi potrivite cu 
vârsta noastră, am început să citim non-stop, cu mare plăcere 
şi nesaţ. An1 hotărât să nu mai învăţăm la şcoală decât 
minimumul necesar ca să trecem clasa. Ne-am cumpărat un 
caiet de teze, care avea circa 1 O pagini şi notam titlul fiecărei 
cărţi, cu data începerii şi data terminării cititului, cu numărul 
de pagini. Nu arătam caietul prietenului şi colegului Paul 
(părinţii si colegii îi spuneau Puiu) decât la sfârşitul lunii, 
câ11d veclean·, ce a citit celălalt. Făceam t1n scl1imb de pă14eri 
ş1 <)<lp1f11n tJ t I l t t„l lt., lif.l i·l,, ci� '-'" e11·1tJ I ll, 11·tl se păt·eat1 i n tere
sitrt te. l·'tLiu i·1l1'.tltt �i ,11t1l1:n J1llU1.ie, care pe 111ine 11u mă atră
riett. Mi�J·tţio1J,.,ri ��n ,1�ut1.t't} trte1·ge1i Jt1 l,lt1ll<.>tecă să împrumute 
t1ltl1 cf.11•te, serlru·r:,t. Nltt11ărt1l fJaginilor citite pe lună, de 
exemfllt1, în lu11ile de iu1·11ă, era ur1eori între trei şi patru mii 
de pagi11i. 1n ti1np11l verii - n1ai mult! 

fl t•(1teso1·lt t11)�t1·l 11\1 ştittll cc s-a îr1t·ârr1plat cu noi doi, de 
ce lt1am note aşa de mici ... ·oar a venit ant1l 1948, ant1l 
ref armei comuniste a învăţământului, când a trebuit să dăm 
examenul de capacitate, de trecere în cursul superior. Ne-am 
mobilizat, ne-am pus, cum se spune, cu burta pe carte şi am 
promovat fiecare la liceul la care a dorit să continue cursul 

• 

superior .. 

• 
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Cultura literară 

Mai târziu, am' realizat beneficiile acestei hotărâri. Am 
căpătat o cultură umanistă, aşa cum am reuşit să ne-o 
însuşim, fiecare în felul lui, dar benefică în deşteptarea unei 
curiozităţi permanente şi, mai ales, ne-a antrenat memoria şi 
ne-a deschis mintea. Amintirea lecturilor literare nu mi s-a 
şters niciodată. În cursul superior de liceu, limba română 
devenise o materie familiară, iar uşurinţa cu care scriam 
tezele la limba română mă recomandau sigur că voi urma 
Facultatea de Litere. Dar m-am îndreptat către ştiinţele 
exacte. Începusem să citesc ceea ce Doamna Cămară nu mă 
lăsa şi avea dreptate, că nu prea înţelegeam nimic la 13 ani, 
dialogurile lui Platon (cca. 479-347 î.Chr.) despre educaţie, 
discipol al lui Socrate şi profesorul lui Aristotel, fondatorul 
Academiei din Atena (sec. 5 î.Chr.), lecturi care m-au ajutat 
mai târziu în abordarea politicii ştiinţei şi a învăţământului 
românesc în tipare democratice /1/. Menţionez că a devenit 
obligatoriu să mă perfecţionez în limba franceză, �ingur, ca 
să pot citi cărţi în această limbă şi texte filozofice care nu 
erau traduse în limba română. 

Am citit cu mult interes mitologia greacă, care mă 
fascina ( doar eram de origine grecească, deşi bunicii se 
născuseră" la Constanţa şi nu ştiam să citesc în limba 
greacă!). Incepusem să discut cu Profesorul Ion Banu, de 
limba română, care îmi recomanda şi o bibliografie pe care o 
sorbeam. Neglijam acum alte discipline, matematica, de 
exemplu, şi profesorul Ion Vodă de matematică nu înţelegea 
ce se întâmplă cu mine. Până la urmă, m-am descurcat: 
colegul de clasă Eugen Ivanov ( coleg şi în prezent, fiind şi el 
membru al Academiei Române), maestru în rezolvarea 
problemelor de matematică, mă ajvta să îmi fac temele şi să 
fac faţă onorabil când eram scos la tablă. Altfel spus, Jean 
Ivanov făcea exerciţii la matematică şi eu citeam literatura 
antică! Evident, nu spuneam nimănui. Dar eram mulţumit de 
îmbogăţirea culturii mele generale. 

Ulterior, când am recitit unele opere citite în liceu, am 
realizat cât de întinsă era cultura mea literară şi nu numai a 
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mea, ci a generaţiei mele. Programa şcolară, se ştie, devenise 
şablon, săracă, la disciplinele umaniste (istoria, româna etc.). 
Manuale nu aveam. Profesorii ne dictau ce ar trebui sa ştim 
la istoria românilor, iar la română să ştim marile nume şi 
opere ale literaturii române. Eu, însă, eram familiar cu marii 
autori, cu operele lor. 

Ca profesor universitar, în dorinţa de a descoperi even
tualii mei colaboratori de mai târziu, mi-am întrebat stu
denţii, încă din anul I, ce limbi străine cunosc, ce cărţi din 
literatura română şi universală au citit. Am fost uluit de 
răspunsurile lor: _,,ştiu engleza, nu am citit nici o carte, la ce 
îmi foloseşte, ştiu să mă descurc la internet''. Desigur, 
ştiinţele exacte sunt un ,,must'', cum se exprimă anglo
saxonii, în dezvoltarea tehnologiilor, baza creşterii eco
nomice a unui stat, dar un adevărat om de ştiinţă creator, s-a 
demonstrat, este şi un intelectual cu o cultură umanistă. 

Generaţia de azi nu mai citeşte. Se încearcă a se încadra, 
la noi, ştiinţa în cultură, în mod fals. UNESCO înseamnă 
United Nations for Education, Science anrJ Cu/ture 
Organization. Ştiinţa s-a separat de cultură, deşi este o formă 
derivată din cultură. Dar aceasta este o altă problemă. 

Eu datorez cititului, literaturii, formarea mea ca om de 
ştiinţă, întrucât ambele sunt nec�sare şi complementare în 
dezvoltarea armonioasă a omului contemporan. 

Bibliografie 

[ 1] Petre T. Frangopol, Mediocritate şi Excelenţă - O Radiografie

• 

a Ştiinţ�i şi a Invăţământului din România, vol 1, 2002, 
Ed Albatros, Bucureşti; voi 2, 2005; vol. 3, 2008; vol. 4, 
2011; vol 5, 2014, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca . 

26'7 

www.ziuaconstanta.ro



VIII. VARIA

31. Introductory presentation of

Professor Gheorghe Benga at the

opening ceremony of the Second World Congress 

on Water Channel Proteins, 

Cluj-Napoca, May 6-10, 2015 

I have the pleasure and honor to introduce Professor 
Gheorghe Benga, member of The Romanian Academy to 
give the Opening Lecture. 

Born in 1944, Gheorghe graduated the Faculty of 
Medicine, ,,Iuliu Haţieganu" University of Medicine and 
Pharmacy in Cluj-Napoca (1967) and the regularly courses 
of the Faculty of Chemistry, ,,Babe·ş-Bolyai" Cluj University 
Cluj-Napoca with a master thesis in Chemical Physics 
(1971). Prof. Benga had an exceptional scientific career in 
the Romanian and internationally context. He received many 
scientific prizes, also severa! awards as Dr.h.c. of different 
lJniversities and was invited spoaker nnd invited profoHsor în 
dozens of Universitlcs and lm,tlt11te1, uround the world. l le ls 
the author of more than 30 books which llppearcc.1 in 
Romania and in the well known world publishlttg hmn1es nll 
CRC Press Boca Raton, Floridu., USA., 8prlngllf, Anrrnls of 
the New York Acudemy of folohrnl)ţtll IJI\J, l Iv 11Ulhorud mo1·e 
than 350 scientific papers 111 lop lnh1tw1llo1111I J11urnnls, wHh 
more than 2100 citations nnd H Index 24. 

I know him from 1976, after his retum from the 
post-doctoral work with Dennis Chapman in England, 
supported by a Wellcome Trust grant. Gheorghe succeeded 
to persuade Wellcome Trust and the National Council for 
Science and Technology of Romania to fund a 
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British-Romanian research program called ,,Studies on 
biomembranes leading to new methods of diagnosis and 
treatment of human diseases ''. 

The program continued with severa! grants for 
collaboration between the ,,Benga group'' (at the ,,Iuliu 
Hatieganu'' University of Medicine and Pharmacy Cluj
Napoca) and investigators from Kings College University. of 
London (John Wrigglesworth from Biochemistry Depart
ment and Tony Brain from the Electron Microscopy Unit). 

I myself have worked abroad as a post doctoral f ellow at 
the N ational Research Co un cil Council of Canada, as a 
research associate at the George Washington University, 
Washington, D.C. and received the Humboldt Dozentensti
pendium in Germany. After returning to Romania I was 
leading a laboratory at the Institute of Atomic Physics in 
Bucharest where we sinthetized, with my wif e Maria, spin 
labels for the frrst time in Ro mania. 

In England, Gheorghe leamed some molecular biophy
sical techniques, including spin labeling and NMR. W e 
started a fruitful collaboration with the ,,Benga group'' (at 
the ,,Iuliu Hatieganu'' University of Medicine and Pharmacy 
Cluj-Napoca) and with the group of Vasile Morariu (at the 
Institute of Isotopic and Molecular Technology in 
Cluj-Napoca). We had toegether severa! grants from the 
Academy of Medical Sciences of Ro mania, from the f ormer 
National Council for Science and Technology and other 
funding agencies. 

Gheorghe Benga organized in 1981-82 a Romanian
American workshop (frrst part in 1981 in Cluj-Napoca, 
second part in 1982 in New York) supported by National 
Soience Foundation, The New York Academy of Sciences) 
and the National Council for Science and Technology of 
Romania. For the frrst part of the workshop 1 O American 
scientists were invited to Romania. For the second part of 
the worskhop in New York 10 Romanian scientists were 
invited. However, only 3 were allowed to leave Romania. 
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Vasile Morariu and myself have not received approval to 
attend this workshop. 

However, as a resuit of the Romanian-American 
workshop, the National Science Foundation of USA, 
reluctantly accepted to evaluate (and fund) proposals for 
collaboration between Romanian and American groups. One 
of the proposals funded was between „Benga gro11p" and 
„Professor Kummerow gro11p" ol' tho IJnlvo1·,.ity 1Jflll1Hnls ut 
Urbana-Champaign. Ross Holmes, n post-doc in 
Kummerow's Burnsides Research Laborat:nry, cnrne to 
Cluj-Napoca, whero the crucial cxpcrlrnent of „Bcngu 
group" ldentlfying tho lirHI Wf:ll�r uh11111111I j1rottd11 wna 
performed. I witnessod this oxp1.1rirllllhl 1 llH \1/ell li� tlw 
collaborative NMR work bctwaun 11Heup;11 gr1111p"and 

· ,,Vasile Morariu group".
At this moment, Gheorghe Benga group ploneered the

discovery of the frrst protein channel for water from the
human red blood cell (later called aquaporin l ), published in
American scientific joumals well in advance to Peter Agre
who received The Nobel Prize for Chemistry in 2003 for
discovering the „water channels".

Professor Gheorghe Benga deserved to be also
nominated to receive the Prize Nobel, because he published
this discovery in the well known journal Biochemistry
(1983) alsa and in other top internationally scientific
journals. But he was ignored by The Nobel Comrnittee.
Interestingly, nat only for you, is to emphasize, that Agre
didn't even mentioned the papers of Gheorghe Benga group
in the printed version of his lecture as Nobel laureate-which
is an elementary duty for a scientist. A non-comment is a
comment

Here it is worth mentioning what Galileo Galilei said:
„all the tru'ths are easy to be understood when they have
been discovered, the problem (nu plural problems!) is to be
discovered".

But since the Nobel Comrnittee didn't comment
publicly its numerous and well known deliberated
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oh1mlljslons ni' HPle11lfatH Whn woro nat awarded the Nobel 
Prl�o 1dnce I r.Ht1 1 d�Hpho thc foot that their merits were 
largely recr.!Y,.11lzcd by lhe !lcientiilc community, the 
frustrut.od GHoorghu Benga founded in 2004 for the first time 
in the world, The outnobel foundation, located in 
Ch�j-Napoc1:1

l 
Romnnia, which nwarded rccognition to well 

kuown 11cien .h1t111 to whom Tho Nobel Committec refused to 
accept their discoveries and merits, according their priorities 
based on the published work. 

In 2004, because numerous scientific personalities from 
Greece, USA, Japan etc recognised the Benga priorities in 
the discovery of aquaporin 1, Gheorghe initiated a 
PETITION ADDRESSED TO THE NOBEL COMMITTEE, 
PETITION WHICH DEMONSTRATED THE PRIORITY OF 
HIS DISCOVERY severa! years before Agre published his 
papers. This petition received more than 4000 signatures of 
scientists from 40 countries who recognised the priority of 
Benga as the FIR.ST who discovered the aquaporin 1. The 
petition can still be signed on Gheorghe's web site. It was an 
impressive intemational solidarity and we can assume that 
will have a certain impact for the future Nobel Prize 
Laureates who should be awarded only based on merits 
regarding their priority as first discoverers. 

In conclusion, I am obliged to remember that in the 
history of science in Romania there are other scientists who 
roade epochal discoveries for the first time who were not 
recognised by the Nobel Committee. I am mentioning only 
two: Professor Paulescu for the discovery of insulin for 
treating diabetes and Victor Babes the discoverer of the 
seroterapy. Both opened a new era in medical sciences. 

I invite now Gheorghe to give the opening lecture: 

,,From the discovery of the first water channel protein (later 
called aquaporin 1) and the 2003 Nobel Prize în Chemistry to 
AQUAPORINOLOGY and AQUAPORINOPATHOLOGY of 
today". 
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32. Primul experiment cosmic românesc

aprobat de NASA -

propus de Emil Chifu 

Se împlinesc anul acesta 90 de ani de la naşterea 
profesorului Emil Chifu (1925-1997), şeful catedrei de 
chimie fizică a Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică, 
Universitatea „Babeş-Bolyai (UBB)" din Cluj-Napoca. S-ar 
cuveni să fie amintită această aniversare, în primul rând, de 
către colectivul Facultăţii clujene, unde. şi-a desfăşurat 
întreaga activitate didactică şi ştiinţifică recunoscută de 
comunitatea ştiinţifică internaţională: ,,Eminentul om de 
ştiinţă român, profesorul Emil Chifu, a trecut în nefiinţă la 
1 aprilie 1997, la vârsta de 72 de ani. A fost un mare 
fizico-chimist, o personalitate de anvergură internaţională, 
unul din creatorii ştiinţei moderne a coloizilor, suprafeţelor 

şi fenomenelor membranare." Astfel începea articolul In 
Memoriam din reputata revistă internaţională publicată de 
Elsevier (Olanda), Journal of Colloid and Interface Science, 
195, 271 (1997) care a prezentat comunităţii internaţionale 
activitatea creatorului şcolii române moderne de chimia 
coloizilor şi a suprafeţelor. 

Aniversările marilor chimişti care au marcat, prin 
realizările lor, dezvoltarea chimiei şi industriei chimice 
româneşti trec neobservate. Nu se manifestă mc10 
preocupare în acest sens Datele de naştere trec f'ară a fi 
semnalate şi nu sunt readuse în memoria celor de astăzi. 
Suntem robii prezeinteismului care caracterizează generaţiile 
mai tinere, ostile ideii de istorie a chimiei. Mai ales după 
1989, interesul este aproape exclusiv pentru chimia româ
nească a prezentului, aruncând în uitare chimiştii români şi 
opera lor ştiinţifică, inclusiv cea de pionierat managerial. Şi 
este vorba de mari chimişti de care nu ne reamintim nici 
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măcar la date rotunde. Exemplele sunt destule. Astfel de 
acţiuni permanente există peste hotare (v. revista 
Nachrichten ... publicaţie a Societăţii de chimie din Germa
nia), de unde am putea să ne inspirăm. 

Aducem în memoria celor de astăzi, cu prilejul acestei 
aniversări, o premieră: prof. Emil Chifu a fost primul român 
a cărui propunere originală, Scurgerea superficială a 
lichidelor în absenţa gravitaţiei, bazată pe lucrările publicate 
în revistele top internaţionale de profil, a fost „acceptată în 
1978 urmare a unui riguros proces de selecţie de către NASA 
- National Aeronautics and Space Administration- pentru a
fi experimentată în spaţiul cosmic" ( conform adresei
nr. 2460 / 16.12.1978 a preşedintelui fostului Consiliu Naţio
nal pentru Ştiinţă şi Tehnologie, CNST, Ioan Ursu, către
Ministrul Educaţiei şi Învăţământului, Suzana Gâdea). Acest
proiect He relbren la două tipuri de experimente spaţiale:

I .H1.1urg1.1n1a Rllpt,1•ffoluln întru doul\ suprafeţe unite prin 
cu11alu HUpedfoiulu; 

2. lfour31Jl"l.ltl Rll�1erfllilt1ln pu o plc.11\turn llchidi\,
Mm:hetil ex.pel'illlentului a fost realizată la Jet

Propulslon Laboratory, Pasadena, USA şi implementată pe 
modulul DDM (Drop Dynamics Module) în cea de a 3-a 
1nh1h1111� NAF:lA H Lubornlmulul Npaţinl Lah 3 (1981). Ani de 
zile, această idee a fost blocată pentru a fi promovată şi 
experimentată în spaţiu de fostul Consiliu Naţional pentru 
Ştiinţă şi Tehnologie (CNST), în ale cărui „graţii" prof. 
Chifu nu era. Dosarul acestui experiment era o „problemă" 
pentru CNST care, .practic, nu aproba cercetătorilor români 
colaborări internaţionale cu Europa de Vest şi SUA. 
Interesant de menţionat este şi faptul că, pe baza acestui 
proiect, preţuit de NASA, a fost încheiată o înţelegere-cadru 
între Comisia română pentru activităţi spaţiale şi NASA! 
Mai mult, experimentul a fost înregistrat de către partea 
română la Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) 
pentru colaborare internaţională în domeniul utilizării în 
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scopuri paşnice a cercetărilor spaţiale. Toate deplasările în 
SUA şi discuţiile ştiinţifice asupra acestui proiect românesc 
au fost făcute de „reprezentanţi" necunoscuţi de prof. Chifu, 
căruia nu i s-a permis ieşirea din ţară, deşi era invitat 
permanent în SUA de către NASA să participe la derularea 
proiectului său. Dar, sesizând situaţia, partea americană, 
ţinea legătura (prin poştă), în paralel, cu prof. Chifu, prin 
preşedintele NASA, James J. Kramer. Prof Chifu devenise 
,,un caz" pentru statul român datorită valorii sale ştiinţifice. 

Performanţa de a fi recunoscut în străinătate, de a 
publica în Vest, în reviste de prestigiu, înainte de 1989, este 
cu atât mai valoroasă astăzi, când privim greutăţile de 
neimaginat, ca cele descrise mai sus, în perspectiva istorică 
şi când se ştie, în plus, că penuria de chimicale şi aparatură 
performantă era la ordinea zilei în laboratoarele de cercetare 
chimică din întreaga ţară ... 

Experimentul spaţial al prof. Chifu a deschis drumul 
unor importante aplicaţii în tehnologia spaţială a comportării 
lichidelor, dar şi în modelarea suprafeţelor biologice. Extin
derea acestui experiment, prin programul de cercetare stabi
lit în cadrul catedrei sale, a inclus studiul influenţei 
microgravitaţiei asupra stabilităţii filmelor subţiri, al 
proprietăţilor acestora, precum şi al comportării lichidelor 
datorită variaţiilor gradienţilor tensiunii de suprafaţă induse 
de diferiţi surfactanţi sau de diferenţe de temperatură. 

Programul de mai sus, elaborat pentru spaţiul cosmic, a 
fost extins şi la condiţiile de pe Terra. Astfel, în colaborări şi 
alte situaţii, au fost întreprinse studii ale filmelor subţiri 
cunoscute ca bistraturi lipidice, care simulează membranele 
biologice. Aceste filme, preparate din acid stearic, erau 
folosite ca membrane model. În ele erau introduse diferite 
medicamente de interes pentru a se urmări influenţa acestor 
compuşi chimici asupra membranelor. De asemenea, prof. 
Chifu s-a preocupat şi de investigarea proprietăţilor unor 
compuşi biologic activi, ca lecitine, fosfolipide, acizi graşi, 
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carotenoide, vitamine etc., imaginând noi metode experi
mentale privind fenomenele de relaxare, mecanismele de 
colaps şi, mai ales, stabilitatea filmelor subţiri. 

Profesorul Emil Chifu a fost o personalitate distinctă în 
galeria marilor chimişti români din a doua jumătate a 
secolului XX, care, prin remarcabilele sale calităţi profe
sionale, a adus o contribuţie originală la dezvoltarea 
domeniului chimiei moderne a coloizilor şi interfeţelor, la 
crearea unei şcoli de cercetare în domeniul chimiei fizice a 
suprafeţelor la Facultatea de Chimie din Cluj-Napoca a 
Universităţii „Babeş-Bolyai". 
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33. Sistemul de publicare „open access"

1. Istoricul sistemului „open acces"

Publicarea în sistem „open access" (OA) constă în
diseminarea online gratuită a unui bun intelectual rară plata 
unor drepturi editoriale şi în absenţa drepturilor de licenţiere 
[2]. Mişcarea OA a apărut în anii '90 [3], ca o consecinţă 
naturală a dezvoltării sistemului world wide web (www). 
Precursorii acesteia au fost „open source" şi „open
courseware". În cele ce urmează, discuţia asupra sistemului 
OA se va restricţiona la partea sa ştiinţifică, ,,open access
science". 

Rezultatele ştiinţifice pot fi găsite via internet în arhive 
OA şi reviste OA ( diferenţa fiind dată de evaluarea peer
review, absentă în cel dintâi caz). Deosebirea faţă de modul 
tradiţional de publicare în reviste ştiinţifice ( care - în prezent 
- publică şi online) constă în modul de finanţare a accesului
la textul integral al articolului: accesul este nerestricţionat
cititorilor, întrucât costurile de publicare şi diseminare sunt
acoperite ( din diverse surse - granturi, fonduri instituţionale,
sponsorizări, etc.) încă de la apariţie. Astfel, OA devine un
bun public rezultat ca o consecinţă a aplicării noilor
tehnologii informatice în modul clasic de publicare [4]. În
fapt, digitalizarea bibliotecilor reprezintă marele pns căire
crearea „bibliotecii impcrlulo", imnglnnt� du cătrv Ji.rnmi
Asimov în A doua fundaţie, cu peste 60 de uni tn urmă [5].
Unele institute de cercetare finanţnte din fnntluri pllblice
prevăd în buget sume necesaro ponln.1 1woperlrea lotulă u
costurilor de publicuro OA.

În prezent, dintr-1111 totnl dll 25000-�0000 dp re"iHte (011 
o rată de creştere de I 00 % 111 flucOJ'o 1 (l .. J � ani_), oirnu

· 8-1 O% sunt reviste OA [6]. Alte zece procente din 111.1mărnl
total de articole pot fi consultate în sistem OA, în reviste
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tradiţionale. În 2010, cea mai mică pondere a articolelor OA 
apărea în domeniul chimiei (13 % din totalul în domeniu), 
iar cea mai mare, în ştiinţele pământului (33 %) [7]. 

Trebuie observat faptul că mulţimea lucrărilor publicate 
în sistem OA nu se suprapune peste cea a publicaţiilor în 
reviste OA. Din acest punct de vedere, revistele pot fi 
clasificate astfel: 

(a) reviste OA;
(b) reviste care conţin şi articole publicate în sistem OA

(reviste hibride); 
( c) reviste care conţin atât articole OA, cât şi articole cu

acces OA întârziat; 
( d) reviste care conţin doar articole cu acces OA

întârziat; 
( e) reviste care permit autoarhivarea articolelor.
La o vedere de ansamblu (rară a ţine cont de parti

cularităţile domeniilor de studiu şi cu limitările menţionate 
în clasificarea anterioară), avantajele publicării în sistem OA 
sunt: 

(a) pentru autori: vizibilitate imediată a rezultatelor
cercetării, un număr mai mare de cititod, potenţială creştere 
a numărului de citări (acest subiect este încă discutabil); 

(b) pentru cititori: acces liber la literatură, fără a fi
necesare parole de acces, conexiuni speciale, prezenţa în 
spaţii amenajate (biblioteci, loc de muncă·etc.); 

(c) pentru finanţatori: vizibilitate sporită.
În contrast, dezavantajele sunt:
(a) costul de publicare suportat de către autori sau

instituţiile din care provin; 
(b) probleme de accesibilitate în ţările subdezvoltate;
(c) absenţa potenţială a controlului de calitate.
Acest din urmă aspect trebuie privit cu atenţie sporită în

cazul particular al sistemului de evaluare şi promovare în 
mediul academic românesc. Modul actual de evaluare a 
calităţii pe baze contabile (în detrimentul analizei valorii 
ştiinţifice a unei lucrări / aplicaţii de finanţare / dosar de 
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promovare) încurajează frauda şi abuzul sistemului în 
discuţie [8]. 

Din cele prezentate se constată că - la nivel de idee -
sistemul OA este unul generos şi cu orientare evidentă către 
viitor. Din păcate, însă, acesta a fost rapid abuzat. Ceea ce ar 
trebui luat în considerare nu este modul de publicare 
(tradiţional sau OA), ci găsirea unui mod de evaluare a 
valorii articolului publicat. 

2. f„ loc de mcheiere

Se impune precizarea ci\ al.!ost shito111 OA 11-a duzvollot
în ţările dezvoltate care au un sistem bine pus la punct de 
acordare a granturilor şi a finunţttrli llOl'COl/il'll ştll11ţlfiu{L 
Amintim aici principii1I lul Robert Maxwell, 1 11ag1111t1.1l do 
presă englez: ,.Ceru<.ltliturll î�I duu 1dlh1\H �I J11or�az�, vor Hn 
publice şi nu primesc nimil.! urn111rn li.wi•nrll fllthlh;ate ln ufura

de salariu, dar, noi editorii purlodlculnr �tllnţiflue, din 
această activitate ne îmbogăţim". Cineva trebuie să plll.tea.scă 
publicarea. Deci cine plăteşte? OA este o idee bună, ca 
informare, pentru ţările dezvoltate şi mai puţin dezvoltate 
(care au o finanţare precară a cercetării). Există o volu
minoasă literatură pe care nu ne-am propus să o discutăm, ci 
doar să semnalăm acest fenomen. Se impune însă o 
precizare: nu se poate contopi sau asimila un indice 
scientometric cu „ceva" care apare pe internet şi este 
„accesat" cu o citare. Deci nu poţi pune semnul egal între 
indicele Hirsch, scientometrie şi open access. De ce? Fiindcă 
accesările pot fi falsificate, adică, să accesez articolul de câte 
on vreau. 
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IX. FILE DE JURNAL

O amintire. Copilăria 

Am văzut lumina zilei la Constanţa, într-o casă de pe 
strada Marc Aureliu nr. 25, ale cărei ferestre aveau în faţă 
strada Mării (azi, strada Zambaccian), micuţă, care se 
termina la mai puţin de o sută de metri pe un versant abrupt 
care străjuia marea şi pe care era construit Palatul Şuţu, vilă 
construită în stil maur la sfârşitul secolului 19, de primul 
Guvernator al Băncii Naţionale a României, descendent al 
ultimilor domnitori fanarioţi ai Moldovei şi Ţării Româneşti. 
Vuietul zbuciumat al furtunilor care răscoleau valurile 
pătrundeau adânc în fiinţa mea, mă copleşeau, dar nu mă 
mai speriau. Stolurile de pescăruşi cu ţipetele lor specifice 
de adunare şi orientare către.mare spre bancurile de peşti ce 
veneau către mal deveniseră o obişnuinţă care mă însoţeau la 
culcare, dar şi în dimineţile răcoroase când mirosul specific 
al brizei ozonate îmi mângâia sufletul meu de copil cate 
încerca să desluşească misterele naturii care îl înconjurau. 

Botezul mării l-am primit de timpuriu şi farmecul plajei 
Modern, cu digul ce pornea spre larg din dreptul Palatului 
Şuţu şi de la capătul căruia aveam panorama părţii de est a 
oraşului este o imagine care îmi este şi astăzi întipărită în 
sufletul meu. Începea cu Biserica Armenească, vila amira
lului Negru, construită tot pe malul mării, apoi golful 
(devenit portul Tomis de azi) cu plaja unde pescarii care 
aprovizionau cu peşte proaspăt, zilnic, întreg cartierul aveau 
barăcile şi locuri fixe unde îşi păstrau bărcile pe mal, apoi, 
clădirile spitalului militar, a Băncii Naţionale, a Băncii 
Româneşti. Hotelul Palas, Hotelul Carol. Drept în faţa 
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digului, sus pe mal, începea strada Lahovari (azi, strada 
Karatzali), cu băile de abur Morfi ( distruse la primul 
bombardament al aviaţiei sovietice, de la începutul războ
iului asupra Constanţei), Teatrul Elpis, Biserica Elenă. În 
spatele meu, al privitorului,. era marea, cu bărci şi nave 
maritime care aşteptau să intre în port. 

Farmecul mării mă fascina şi, de mic copil, la câţiva 
anişori, plaja şi marea constituiau o a doua natură a 
existenţei mele. Străbăteam malul mării într-un joc şi o 
alergătură continuă, neţinând seama de scoicile ascuţite ce 
îmi sângerau picioruşele şi nici de soarele arzător care îmi 
ardea pldea, învăţfind sl\ mă expun zilnic la soare, gradat, un 
nurun1· IJl'esclll 1fo minull\ stih pl'ivireu ocrotitoare, la început, 
a Matrlili, ca1·u 1)1:l dl\du�1 Hbar, .,Oli porţi1t" la zbenguiala de pe 
·
1
:111\lă; �11,rtea JIIUII tlij Jt111dn !1,llnica, până ce nu mai exista
lt11ltn du tintp u l1Xpunorli la 1.marc dutorită mantiei de bronz 

cure î11il acup1.wen tt•upul şl mi-l ferea de dogoarea plajei. 
Dup/l vârsta de patru ani căpătasem încrederea Mamei, care 
111n ln1m, zilnici IR plaja, ore în �h". în compania băieţilor mai 
mari de pe stradă, cu promisiunea că nu mă voi aventura mai 
departe în mare, singur, peste o adâncime ce nu trebuia să 
treacă de genunchi. 

Încet, încet, începeam să înţeleg necunoscutele mării, 
vietăţile ei, tainele ei şi cu ajutorul şi grija celor mai mari 
băieţi din cartier, am învăţat să înot şi să nu mai sperii de 
gustul sărat al apei şi al adâncimii unde mă încumetam să 
înaintez, treptat, curajos. Jocurile din apa mării constituiau 
deliciul orelor petrecute pe plajă sub un soare dogoritor pe 
care nu îl mai simţeam. Întinderea albastră nesfârşită 
devenea a noastră şi hoinăreala pe întinsul plajelor tot timpul 
verii, de la Hotelul Palas la „Modem", ,,Trei Papuci" sau 
până la malul înalt de la „Tataia" de dimineaţa până după 
amiaza era un nesfârşit periplu plin de noutăţi zilnice sau de 
situaţii cu care ne confruntam şi trebuia să le rezolvăm 
singuri. Astfel am învăţat să pescuim, plecând de acasă 
numai în slipuri cu unelte dintre cele mai rudimentare, 
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undiţe legate de un fir din te miri ce material sau ciorapi 
vechi de mătase ai Mamei, cu care prindeam între blocurile 
de pe dig î'n locuri ştiute de noi garizi pe care îi mâncam 
cruzi, cum îi prindeam. Era o delicatesă. Prindeam şi peşti, 
mai greu, şi îi ascundeam, cu grijă, printre pietrele digului, 
să nu se usuce sau să nu fie furaţi, în dorinţa de a nu ajunge 
cu mâna goală acasă. Toropiţi de căldură, toată puştimea 
străzii ne aruncam de pe dig în apă şi ne răcoream. Era un 
ritual de la care nu ne abăteam. Cu anii, înotul devenise o a 
doua natură a existenţei noastre cotidiene, care ne dădea 
încredere şi, mai ales, curaj să învăţăm să fim prudenţi, dar 
să şi înfruntăm fără să ne temem de apă, de valurile mării şi, 
mai ales, să nu ne aventurăm prea departe de teama cârceilor 
şi a situaţiilor neprevăzute care, ştiam, puteau apărea. Întorşi 
din apă, ne aruncam pe nisipul fierbinte al plajei încinse de 
un soare dogoritor, iar trupurile acoperite de un strat de nisip 
ce ne acoperea, sclipeau în bătaia razelor solare... Eram 
frânţi de oboseală, iar nisipul curat, încins, are un miros 
specific, probabil dat şi de scoicile lipite de trupurile noastre. 
Învăţam instinctiv cu grupul de copii, din mahalaua străzii, 
cum ne plăcea să ne mângâiem curtea de joacă, să creăm o 
solidaritate care mi-a folosit mult, mai târziu, în viaţă ... 
Venea ora prânzului, urcam dealul către casă şi, după ce 
mâncam, cădeam frânţi de oboseală în braţele lui Morfeu. 
Spre seară, cu forţe proaspete, coboram din nou pe plajă cu o 
minge - de cârpe - şi încingeam pe plaja goală un meci de 
fotbal, pe cinste. Plăcerea mare era ca la sfârşitul meciului să 
ne avântăm în mare, goi puşcă, într-o apă răcoroasă care ne 
producea o imensă satisfacţie. 

Încrederea părinţilor era foarte mare şi nu a existat nici 
un accident sau înec. Precauţia a fost una din lecţiile vieţii pe 
care le-am învăţat de mic copil. Iar cuvântul dat Mamei să 
respectăm nişte reguli cât timp eram singuri pe plajă 
devenise o datorie de onoare şi încredere reciprocă. 

Am cunoscut marea îndeaproape, în toate anotimpurile: 
vara, când era cea mai calmă, uneori strălucitoare ca luciul 
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unei oglinzi cu un colorit albastru care îţi mângâia sufletul şi 
privirea care nu se mai sătura să scruteze orizontul, sau 
iarna, când se dezlănţuia crivăţul şi valurile negre înalte, 
sălbatice care le priveam fascinaţi de pe �âmbul pe care era 
construit Palatul Şuţu şi se spărgeau de dig, pe care pur şi 
simplu îl măturau într-o furie dezlănţuită a naturii, culoarea 
apei schimbându-se din verzuie datorită algelor ce le adu
ceau la mal, cenuşie sau albă mai către mal, unde spuma 
valurilor crea o ireală pătură apei mării ce se domolea când 
atingea nisipul plajei. Panorama naturii dezlănţuite este 
unică şi mai târziu, când revenind la Constanţa în concediu, 
contemplarea mării mă determina să strig şi eu, în' sinea mea, 
bucuria şi fericirea de a o revedea, thalassa, thalassa (marea, 
marea), precum au exclamat cei zece mii de soldaţi ai lui 
Xenofon care, după o retragere de 16 luni, au zărit marea. 

Locuiam într-o casă rară etaj, cu un beci mare, foarte 
răcoros, care îndeplinea funcţii multiple: frigider, cămară şi 
depozitarul lemnelor de foc şi al cărbunilor pentru încălzirea 
casei peste iarnă. Îmi amintesc de ţăranii venind la noi care 
îşi vindeau produsele din casă în casă, cu cămăşi albe, 
brodate cu fire de diverse culori ... sau de turcoaica ce venea 
zilnic la Mama să o ajute în probleme de gospodărie şi cu 
care vorbea turceşte. Nu înţelegeam nimic, dar am reţinut 
până azi câteva cuvinte turceşti. Sau căruţa cu un cal a 
lăptarului care ne aducea, zilnic, lapte şi mă distra calul care, 
cum vedea stăpânul că a ieşit pe poartă, începea să se 
deplaseze până la următoarea casă a clientului, fără nici o 
comandl'I. Dimineaţa era şi vizita permanentă a pescarului 
profmdonist L1an, ofim�,, tnnrfn pro11spătll, mai ieftină ca în 
pinţă, ul,ţintH.ij în lr�rg;ul 111nrll dimincu1u în zori: guvizi, 
hanuşl, 1iterilti.i, ii(uvt·i,,I, 1i1th.ilHt. A�n nrăta viaţa mea zilnică 
�t lot IIŞll irrnl11t11�11 jlll onrn 11.111 plîstrat,-o în tmlletul meu, 

Anii coplll'lrloi, unde l-am cunoscut, în 1939, la 
grădin!ţn, şi um devenit colegi, cu prietenul de o viaţă, până 
astăzi, pe scriitorul şi jurnalist11I Paul Diaconescu, s-au 
l11tlpl'll'lt în nlotnulfo mea pri11 dt'ngoslea cu cure educatoarea, 
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Doamna Gheţu, s-a apropiat faţă de fiecare copil. Avea o 
căldură şi o blândeţe neobişnuite, care ne fermecau pe noi, 
copiii, atenţi să nu o supărăm sau să ieşim din vorba ei. 
Grădiniţa era pe str. Tomis, colţ cu str. C. A. Rosetti. 
aproape de casă, la circa 1 O minute de mers, vizavi de Liceul 
„Domniţa Ileana" (azi, ,,Mihail Eminescu"), mergeam singur 
până acolo, traversând cu mare atenţie trei artere principale 
ale oraşului foarte circulate, str. Mircea, str. Carol şi str. 
Traian. Nici gând să fim duşi şi aduşi acasă de pări�ţi. 

Mama era casnică, grecoaică, născută la V arna 
(Bulgaria), venită la Constanţa la sora ei măritată cu un 
contabil român, salariat al unei firme internaţionale de 
aprovizionat vapoare. 

Izgonirea din Mesemvria 

Tata, grec de origine, născut la Constanţa în 1887, după 
absolvirea a cinci clase primare, a început să lucreze de la 12 
ani la căşeriile de la Hârşova, până a fost luat în armată. A 
fost concentrat mai mulţi ani neîntrerupţi, apoi a fost pe front 
în Primul Război Mondial, unde statul în tranşeele pline de 
apă l-a îmbolnăvit de un crunt şi dureros reumatism cronic 
articular care l-a chinuit toată viaţa. A fost funcţionar 
magazioner, la cea mai mare firmă de import-export mărfuri 
coloniale, cum era expresia pentru produsele din import 
(mirodenii, citrice etc), N. Gheorghiu din Constanţa, 
proprietarul Hotelului Carlton, ce a fost dărâmat, vizavi de 
Hotel Grand, unde lucra de dimineaţa până seara, când venea 
frânt de oboseală acasă. Fiind şi cel mai mare dintre cei cinci 
copii, a avut obligaţia mornll\, conform unui vechi ohi,ioi

oriental, să îşi mii rile mal tntBI i.:ele trei 1,urnrl şi 11.pDI cm 
liber să îşi întemeieze o familie. Din 11censt:n cauzl\, s-a 
însurat la 45 de ani I Era un avid citit nr itl prOijDI şi rovlstelor 
ilustrate care, existcnt:t, în ,iusn, rnl�qu rl<,R1il1is l111.pre11ul 
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pentru a învăţa să scriu înainte de a intra în clasele primare, 
apoi să citesc presa (cât puteam să pricep!), obicei care nu 
m-a părăsit până astăzi. Tata îmi explica ce nu pricepeam din
cele citite şi îmi sublinia că citeşte presa fiindcă trebuie să
ştie ce se petrece în oraş, în ţară, peste hotare. Era foarte
mulţumit de apetitul meu precoce de avid cititor şi mă
stimula, abonându-mă la chioşcarul lui de ziare, Ţeposu,
lângă Poşta centrală (azi Muzeul de Artă Populară), la
revista Universul Copiilor sau la colecţiile de broşuri
periodice de poveşti şi istorioare pentru copiii de vârsta mea.
Răsfoiam cu mare plăcere şi o revistă ilustrată nemţească,
Signal, ediţia în limba română.

Mi-aduc aminte şi acum de prima zi de şcoală primară, 
unde am fost condus de tata ... Drumul trecea pe lângă Şcoala 
Elenă, vizavi de Biserica Grecească, cu învăţământ integral 
în limba greacă. Mi-a strâns mânuţa şi mi-a spus apăsat: ,,tu 
ai nume grecesc, dar să ştii că eşti român, ca şi tatăl tău, care 
a luptat pe front pentru această ţară, pe care să o iubeşti ca şi 
mine; nu ai ce căuta la şcoala greacă". Mai târziu am înţeles 
semnificaţia acestor vorbe, când am aflat de istoria numelui 
şi a familiei Frangopol din Constanţa. 

Cruciadele, aşa cum au fost numite cele opt expediţii 
organizate ca trupe armate, au fost întreprinse între secolele 
XI şi XII de Europa creştină pentru recucerirea locurilor 
sfinte de la Ierusalim, căzute în mâna turcilor. Aceste 
armate, puternic înarmate, stabileau în drumul lor, presta
bilit, garnizoane fixe, permanente, mai exact, construiau 
cetăţi mari, fortăreţe înconjurate de locuinţe, care ,constituiau 
locuri de popas şi de alimentare a miilor de cruciaţi_. Una din 
aceste garnizoane era în centrul Peloponezului, în Grecia, la 
Mistra aproape de oraşul Sparta. Din relaţiile cruciaţilor cu 
localnicele s-au născut „puii francilor" sau franco poulis .. 
Pouli în greceşte înseamnă pui. De aici a derivat numele de 
Frangopoulos, terminaţia fiind caracteristică numelor de 
familie a celor originari din această parte a Greciei. Ultimul 
împărat al Bizanţului din dinastia Paleologu şi-a alcătuit 
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curtea imperială din demnitari şi din zona Mistra, deci 
purtând şi numele de Frangopoulos. După cucerirea de către 
turci a Constantinopolului în anul 1453, populaţia greacă a 
oraşului s-a împrăştiat în mai multe direcţii, o mare parte 
găsindu-şi refugiul în zonele Mării de Azov sau de coastă ale 
Mării Negre, de exemplu Georgia sau Bulgaria de astăzi, 
unde existau aşezări greceşti întemeiate î.Chr. de valuri de 
colonişti greci. Una din aceste localităţi din Bulgaria era şi 
Mesemvria (Nesebăr de azi), care, alături de alte sate 
greceşti apropiate (Sozopol, Anhielo etc), a primit valurile 
de refugiaţi din Constantinopolul căzut în mâna turcilor. În 
1983, Nesebăr a fost inclus în lista monumentelor istorice 
ale tezaurului UNESCO, care aparţine de atunci moştenirii 
culturale mondiale, aşezare fondată cu mii de ani în urmă de 
colonişti greci purtători ai civilizaţiei greceşti născută şi în 
lnsulele Mării Egeo. 

Bulgarii, de origine turco-mongoli\, s-HU stabilit în 
ţinutul de la Sud de Dunăre, între secolele VI 1i IX d.Chr., 
adoptând limba şi moravurile Slavilor, devenind un p11t:ornlc 
stat balcanic !lub dlfuril111.1rJ, Of11'ţ1 I� Ht�I: lltjoJiUI lje Hl1-1mt şi
apoi cucerit de invazin tul'on şi 1lll}lob1U III m1·101 Iul otnmnn.
Emanciparea Bulgarlol înol,'lpll în uu,1olul X "){ cu uuell oQ 

• numim astăzi purificare etnică. Astfol, gl'eell dl11 MeHemvrla
au început a fi obligaţi „paşnic" să plece, izgonire, apreciez,
începută în jurul anilor 1850. Datele ce urmează le ştiu din
relatarea orală a verişoarei Eleniţa Frangopol, cu zeci de ani
mai mare ca mine, singura supravieţuitoare după 1990 când
am început să culeg informaţii şi date credibile despre istoria
familiei mele din ramura familiei Frangopol din Constanţa
din care sunt originar ( existau mai multe ramuri Frangopol
care nu erau rude între ele). Tatăl ei, văr primar cu tata, era
proprietarul Hotelului Central şi al restaurantului cu acelaşi
nume, vizavi de Poşta veche, imobil lăsat special să se
deprecieze, vandalizat şi aflat într-o stare jalnică, pentru a se
dărâma de la sine, ca alte clădiri emblematice vechi din zona
peninsulară a Constanţei, din motive care îmi îndoliază
sufletul de dobrogean şi de român.
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Izgonirea s-a făcut în felul următor: li s-a spus să 
înceapă să părăsească Mesemvria. Dacă nu o părăsesc, în 
timp, ei, bulgarii, vor da foc la case şi la tot avutul lor şi vor 
rămâne pe drumuri, izgoniţi în acest fel. Şi astfel a început 
bejenia lor, deplasarea şi a familiei Frangopol, cu avutul ei, 
cu turmele lor de oi şi alte animale către Nord, în Dobrogea 
de astăzi, la stabilirea în Kiustengeul de atunci, denumirea 
ţurcească a Constanţei de astăzi. Alte familii, cel mai 
probabil, au plecat în alte direcţii, mai ospitaliere .. 

Mătuşile mele, surorile tatei, îmi povesteau şi eu nu le 
credeam că atunci când părinţii lor s-au stabilit la Kiustenge, 
venind de la Mesemvria, bunica lor venise cu familia ei de la 
Anhialos, Constanţa era un cătun de câteva zeci de case. 
Atestarea scrisă a afirmaţiilor de mai sus, am găsit-o în 
masivul volum Dobrogea - cincizeci de ani de vieaţă 
românească; 1878-1928, Bucureşti, Cultura Naţională, 
1928, 810 pag., din care voi cita câteva idei mai departe. 

Spre deosebire de satele din Dobrogea de pe malul drept 
al Dunării, care erau întemeiate şi populate de români, 
mocani veniţi cu oile din părţile Ardealului, Dobrogea 
costieră de astăzi, era un ţinut al nimănui, nelocuită, pârjolit 
de războaiele ruso-turce care încep din a doua jumătate a 
sec. XVill şi durează până spre sfârşitul sec. XIX. Este o 
perioadă foarte tulbure, o perioadă de răscolire a neamurilor. 
Acum încep a se porni din Bulgaria caravane nesfârşite de 
emigranţi de diverse etnii, care rămân în satele pustiite de 
războaie. Dobrogea devenise un drum al armatelor ruso
turce, deci o regiune căzută pradă focului, jafului şi crimei. 
Mărturiile scrise ale vremii ne conving că această afirmaţie 
nu este nicio exagerare. Războiul de la 1828 şi războiul 
Crimeei (1856) transformaseră cea mai mare parte din 
Dobrogea într-un cimitir şi un pustiu. Într-o carte apărută la 
Paris în 1854 despre campaniile armatelor ruseşti în Turcia 
europeană, autorul ei, generalul Helmuth von Moltke, şeful 
Statului Major General al armatei prusace, un mare strateg, 
scria că... ,,Kiustengeul avea în 1840 patruzeci de case 
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locuite. În 1843, Kiustengcul era un sat sllnw de colibe din 
stuf locuite de oameni zdrenţnroşi.,. Reghmea liste un veri
tabil doşcrt �i es1e uimitor Ql! a h1IOh1l în tt1JJl(WHl Et1IT1pel o 
astfel de situaţie," Aoounşl lnm11l110 li rnglLmil în nooa"l:0-
perioadă este clu.1ă şi do alte mnruiril 1,11:rir,m cili lll'lţeri 1.1c111ţl �I 

• turci în cărţile lor despre Dobrogou up/irnfo ln Burlin ln 1841
şi la Constantinopol, dar interesantă mi se pare cumcterl
zarea aspectului locuitorilor Dobrogei şi, în particular, ai
Kiustengeului, făcută de un medic al unei misiuni militare
medicale franceze, Camille Allard, în cărţile sale despre
Dobrogea, apărute la Paris în 1859 şi 1854. Astfel, el
constată fizionomia interesantă a românilor din satele de pe
malul Dunării, cu figuri aproape celtice, după cum spre
Kiustenge constată la populaţia de aici tipul italian, latin şi
„acea inteligenţă care-i caracterizează într-un grad aşa de
înalt, adăogând că trebuie să existe în ei o forţă de resort
foarte remarcabilă, ca să fi putut rezista acestei vieţi de frică
şi de mizerie, cu care se confruntă de atâta timp".

Istoria oraşului meu 

Stavros Manesis fost profesor la liceul grecesc din 
Constanţa între anii 1938-1940, a scris o carte despre 
Comunitatea Elenă din Constanta, tipărită la Atena în 1952, 
tradusă în 2013 şi în limba română, cu informaţii interesante. 
De exemplu, menţionează, cu rezervă, existenţa în jurul 
anului 1840 a unei populaţii greceşti în Kiustenge de 
aproximativ patruzeci de familii care deţineau trei băcănii, 
două măcelării, vinării, o cizmărie, două ateliere de 
confecţionat căruţe şi trăsuri. 

Informaţiile mele se bazează pe documente scrise şi 
relatări orale din familie. Mama avea în bucătărie un lighean 
de cupru cositorit, de la soacra ei, pe care scria Frangopoulos 
1832. Atât. Nu ne propuneam şi nu prezenta interes, pe 
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atunci, copii fiind, eu şi fratele meu Costel, să întrebăm de 
istoria acestui vas de bucătărie care apoi a dispărut. Ce ştiu 
cu certitudine de la surorile tatei este că familia Frangopol 
din care sunt originar, s-a stabilit din 1860 la Kiustenge. 
Erau cinci fraţi, cu vârste între 17 şi 30 de ani, toţi născuţi la 
Mesemvria, care s-au hotărât să îşi facă un rost în viaţă în 
Dobrogea. Au vândut averea familiei şi s-au stabilit la 
Kiustcnge, nnrc începuse sl1 înflorească economic după 
Rnzbollll Criln�ol ( 1 ll�(i). AtrnE1Ht!l dezvoltare s-a datorat mai 
aloi; după cjl n 1mtt1J11111l!i1 t'rtglez.car;că (Danube and Black

Sert Rollwaj• CrJ J..I tWtirlJ uli\lne de lu guvernul otoman 
co11coslunea oonNtruoţlliur pentru exploatarea şi mărirea 
port1dul, înflln\.nt·eu ll11lei ferate Cernavodă - Kiustenge 
(inaugurată fll 1860) şi a ridicării unui far pentru orientarea 
vnprnlrelor r111npt@11 (cel voohi, denumit farul genovez după 
numele portulul lniţ[al ameniţjat primitiv cu mult timp în 
urmă de genovezi). De asemenea, la ţărmul mării, sus pe 
coastă, englezii înfiinţează un cartier nou de patru sute de 
clădiri, din piatră, pentru locuinţele funcţionarilor şi birourile 
administraţiei, construiesc gara veche, toate acestea, în 
Kiustenge numită de Trevor Barclay, cel care conducea 
compania engleză o „mică adunătură de colibe mizerabile de 
lut cu minaretul unei moschei ţâşnind din mijloc". Oraşul se 
înviorează, se dezvoltă rapid şi, în câţiva ani, devine de 
nerecunoscut, cu o populaţie care se măreşte exploziv. 

Ralli Frangopol (n. 1843) descinde cu fraţii săi la 
Kiustenge, având şi o reţetă originală de preparare a 
caşcavalului (obţinută de la Mănăstirile greceşti). Dezvoltă un 
negoţ de coloniale şi de produse lactate, printre care şi 
caşcavalul de Dobrogea cu aromă şi gust specific, cunoscut 
ulterior în toată România şi peste hotare, ajutat de fiii săi 
născuţi la Constanţa, Stavru şi Chiriac, acesta fiind naşul meu, 
care a ţinut să mi se pună şi al doilea nume Ralli al tatălui său, 
el neavând copii. Există o carte poştală în Muzeul din Slatina, 
despre care m-a informat prietenul meu, pictorul Spiru 
Vergulescu, care a descoperit-o şi mi-a trimis o copie xerox, 
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care atestă că Ralli Frangopol, în calitate de proprietar de 
„mare depozit de brânzeturi en gros et en detail" întreţinea, în 
1910, corespondenţă de afaceri cu un comerciant slătinean 
privind negoţul cu caşcaval într-o limbă română excelentă 
care denotă nu numai o cunoaştere a limbii şi a ortografiei, dar 
şi o integrare perfectă în mediul românesc 

Bunicu1 meu, Petre Frangopol, fratele lui Ralli, era din 
această familie cu cinci copii, fiecare din aceştia având, la 
rândul lor, 3-5 copii născuţi la Constanţa. Am avut acest 
arbore genealogic de la verişoara Eleniţa, de care am amintit 
mai înainte şi voi reveni mai departe despre cariera unor 
descendenţi ai acestora. Bunicul Petre nu avea calităţi de 
negustor sau de agricultor şi nu a făcut avere, ca fraţii săi. A 
fost translator, ştia· limbile moderne ale momentului (turca, 
tătara, bulgara, rusa, greaca, româna) şi era util autorităţilor, 
dar şi trupelor de ocupaţie ruseşti. Şi-a vândut partea sa de 
1 O hectare primite ca împroprietărire de la Guvernul 
României din domeniile statului, fiecărui nou cetăţean 
român şi fiilor acestora, care se aflau în Dobrogea la alipirea 
acesteia (1877) la România. Un frate al but'.)icului Petre, 
Hristu, a avut la început în posesie tot terenul de la Poşta 
veche a oraşului până la km. 5, pe drumul care duce spre 
Eforia, devenind unul din marii moşieri ai Dobrogei după ce 
a cumpărat şi alte suprafeţe mari de teren arabil. O familie 
care avea 9 copii, deci, a primit, de la st�tul român, 110 ha 
de pământ arabil! 

În broşura tipărită în 1911 şi intitulată Audienţele 
Dobrogenilor la M SA REGELE şi d. Titu Maiorescu; 
MEMORIUL ÎNMÂNAT SUVERAMULUI - Membrii 
Delegaţiei, despre care voi aminti mai departe, Chiriac R. 
Frangopol îşi prezintă astfel biografia sa, alături de aceea a 
membrilor delegaţiei din care făcea parte şi care, practic, 
pentru mine constituie un atestat al arborelui meu 
genealogic: ,,Locuitor în oraşul Constanţa, născut acolo la 
1879 şi ales Consilier Comunal la 9 ianuarie a.c., în care 
demnitate figurează astăzi; fiu al lui Ralli Frangopol, vechi 
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locuitor dobrogean, stabilit de la 1860, proprietar rural încă 
din timpul Turcilor, împroprietărit apoi atât părintele, cât şi 
fiii, de către Stat cu câte 1 O hectare în comuna Musurat. 

Posedă acte turceşti de bir şi de dări funciare din anul 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877 şi 1878; între altele şi în actul 
de la 1878, prin care Căpitanul Gărzii Imperiale Ruseşeti, 
Contele de Brandenburg, somează pe fraţii Fran_gopol de a 
plăti taxele pe bir pe 1877 şi 1878, taxe care erau în restanţă 
către Guvernul Turc. 

Părintele, Ralli Frangopol, figurează în listele electorale 
neîntrerupt din cele dintâi, de la 1880, şi până astăzi. A fost 
conte�tat o singură dată, la 1880 şi a fost menţinut pe liste de 
către !nalta Curte de Casaţie. 

Din familia Frangopol au servit opt membri sub Drapel, 
dintre care doi sunt astăzi ofiţeri în rezervă. Merită semnalat 
şi un articol din ziarul Conservatorul Constanţei din 2 
ianuarie 1911, p. 3, Drept răspuns Părintelui Rădulescu, în

care autorul, Chiriac Frangopbl se apără vizavi de afirmaţiile 
calomnioase făcute la adresa sa cu ocazia întrunirii liberale 
din 29 decembrie în cârciuma d-lui Nicolau ,,... Preotul 
Rădulescu îmi impută şi mie, că n-avea ce spune la adresa 
mea, că aş fi un minor, nu ştiu să-mi chivernisesc afacerile şi 
prin urmare cum să mă pot amesteca şi în frânele 
comunei? ... 11unt: născut în 1878 după cum se poate constata 
din li11t1ile el�1e1tornhi, C{lt priveşte capacitatea mea, conduc 
nll n111111ti firll1U 111!11 111.11i-11:do 111eu, dur mnl conduc şi afacerile 
pa1fotol11i r/1�11 pl'ltlll'··!I 111nuură generală... chestia de
pn1tiolp11re il ll•fiiwltJ urn111111ol este r11ul compctuntă unui 
cut:ăţl:1111 libt'I' onni-ş.l ponte sacrifica timpul pentru binele şi 
prosperitatea oraşului său natal, decât unui preot, a cărui 
menire oste ,,n ţie predici la biserică, iar nu să ţină discursuri 
du1nngu1tice j'll·ln uflroh,111rl", 

Mi se pure semnificativ subliniorcu profilului moral de 
cetăţean al Dobrogei al lui Ralli Frangopol trecut în nefiinţă 
la 88 de ani, prilej pentru ziarul constănţean Marea noastră
din 1 martie 1931 să publice un articol din care citez: 
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„Dintre bătrânii autohtoni dobrogeni, trei-patru câţi mai 

rămăseseră, s-a dus încă unul, Ralli Frangopol. Devotaţi 
muncii şi familiei, respectuoşi faţă de legile şi tradiţiile ţării, 
oamenii aceştia rară să fi făcut vreodată paradă de 
sentimente ori să se înfrupte carecumva din bugetul public, 
s-au comportat totuşi ca cei mai merituoşi şi veritabili
patrioţi. Da, Ralli Frangopol a fost un adevărat patriot în
sensul clasic al cuvântului. A explorat toate domeniile de
activitate ale acestei provincii, de la plugărie la şi economie
de vite până la comerţul cel mai complicat, de coloniale, şi a
dat ţării o pleiadă de copii care n-au constituit numai o
mândrie şi o mângâiere pentru el, ci şi o pildă pentru alţii.
Aproape nonagenar, sănătos la trup şi la minte până la
această respectabilă vârstă, Ralli Frangopol merge senin şi
satisfăcut în faţa judecătorului suprem, pentru că şi-a făcut în
viaţă datoria, întreaga datorie ... " Deci, Ralli Frangopol este
unul dintre primii cetăţeni - atestat - ai Constanţei moderne
de astăzi care a contribuit la dezvoltarea economică a
Dobrogei. Dintre copiii lui, unchii mei, am menţionat mai
sus numai pe Chiriac, despre care mă voi referi şi mai
departe, nu înainte de a creiona personalitatea fratelui său
Dumitru.

Dumitru Frangopol (1884-1952) a absolvit Politehnica 
din Munchen, unde şi-a făcut şi doctoratul având ca subiect 
izolarea şi cunoaşterea acizilor naftenici din petrolul 
românesc lucrare citată în tratatele de specialitate interna
ţionale. La aniversarea centenarului industriei petroliere 
româneşti, este citat în editorialul Revistei de Chimie 

(Bucureşti), nr. 1 O, 1957, alături de alţi iluştri pionieri ai 
cercetării petrolului românesc: Lazăr Edeleanu, C. Condrea, 
Stefan Philipide, C. Petroni ş.a. A studiat şi publicat articole 
ştiinţifice în reviste din Germania şi România inclusiv 
despre analizele brânzeturile dobrogene oferite la export, dar 
şi despre compoziţia chimică a lacului şi nămolului de la 
Tekirghiol. A fost Inspector ni Portului Constanţa şi şef ni 
Laboratorului de Chimie ul Portului Cn111H11nj11 pe w1ru l·U 
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înfiinţat şi condus (1912-1927). A fost pe front în primul 
război mondial ca ofiţer şi a funcţionat şi ca profesor la 
Liceul Mircea cel Bătrân. A murit ca deţinut politic la 
Canalul Dunăre Marea Neagră după două luni de detenţie, 
motivaţia arestării, se presupune datorită studiilor sale din 
Germania. 

Broşura Audienţele dobrogenilor la M S. REGELE şi 
D. Titu Maiorescu, despre care am amintit mai înainte, se
referă la contextul etnopolitic al integrării Dobrogei în Statul
Român. Principele Carol redactează la 13 / 25 noiembrie
1878 împreună cu Mihail Kogălniceanu Proclamaţia către
locuitorii Dobrogei, ,,act care asigură pe noii supuşi de orice
naţionalitate şi religie ar fi dânşii, despre apărarea vieţei,
onoarei şi averii pe care le-o garantează Constituţia. Justiţia
românească nu cunoaşte nici o deosebire de neam sau de
religie. Autorităţile se vor sili să vindece rănile războiului şi
să apere bunurile tuturor, armata are numai o misiune aceea
de a menţine ordinea. Prin urmare, locuitorii Dobrogei pot să
salute cu încredere steagul României ca pe un steag al
dreptăţii şi păcii". (cf. C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu -
Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi -
Ed. Albatros, Bucureşti, 1975).

La 14 septembrie 1911, o delegaţie alcătuită din 1 O 
fruntaşi ai vieţii politice dobrogene de naţionalităţi diferite: 
trei români, doi greci (unul dintre ei fiind naşul meu, Chiriac 
R. Frangopol), doi turci, şi câte un bulgar, un neamţ şi un
evreu, a plecat spre Capitală pentru a prezenta primului
ministru P. P. Carp şi Suveranului, nedreptăţile la care au
fost supuşi douăzeci de mii de locuitori ai Dobrogei din
cauza proastei înţelegeri şi greşitei aplicări a Legii de
organizare a Dobrogei (1880) şi a Legii privind proprietatea
agricolă (1882). Deşi diferiţi etnic, pe emisarii dobrogenilor
îi uneşte o trăsătură comună: comisiile pentru acordarea
cetăţeniei române i-au lăsat pur şi simplu fără ţară! Nu
numai pe ei, ci şi pe cca. 5000 de capi de familie, care, la un
calcul sumar făcut de delegaţi, însemna un număr total de
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20.000 de inşi. Citind documentul asişti parcă la un teatru al 
absurdului. Doi dintre fiii lui Ion Rădulescu, primesc 
cetăţenia română, iar tatălui şi celui de-al treilea băiat li se 
respinge cererea. Deşi născut la Tulcea, în 1859, lui Sava 
Doncev i se refuză cetăţenia română. Feciorul consilierului 
comunal Etern Şerif este admis, iar tatăl nu. Şi 
exemplificările absurde continuă. Autorii memoriului 
incriminează Legea pentru acordarea drepturilor politice 
locuitorilor din judeţele Constan_ţa şi Tulcea precum şi 
Regulamentul de aplicare. 

La 16 septembrie, la castelul Peleş, dobrogenii i-au 
înmânat Regelui memoriul. Sunt menţionate numeroase 
situaţii concrete, de exemplu, sutele de coloni germani şi 
italieni aduşi de Guvernul Român ca să înfiinţeze sate şi 
gospodării model, înscrişi de ani de zile în listele electorale 
comunale, împroprietăriţi de Stat, au fost lăsaţi pe dinafară. 
Şi se afirmă în memoriu: ,,Pe când noi elemente statornice şi 
de ordine, după cum am dovedit a fi, care am alergat şi am 
contribuit ca să riclic!\m sute de �coli �i 1.1,,:i de bisorilll 
româneşti, llm fost dcclaruţl strnlnl fnrij de t1�Hl şi mtn de 
căpătâi, precizăm nume de indivizi care au cl\pătat imediat 
cetăţenia română", Şl llunt duto numer111111e u.11.1;1mplo 
semnificative. Ion Rlldulosou, trocul de 70 rlP 1mi l ·n 1,p11a 
Suveranului: ,,Am sluJH sub Vwl/1 l:Ht,U dul MII �[jmllh1ntu şi 
sub Măria Tu patl'll luni (l\1�e1<10 1ni,;i,1 IH vnl.l'h III l86h ..... 11.11.) 
şi am mers călu.re în ganln. tnuintuu IVlfil'lol 'Tuli:,, şi am11na eu 

· şi cei doi băieţi ai mei am rămas strl\1111". Prol\md mâhnit,
Carol I l-a întrebat: ,,Aţi venit aici şi Bulgar, şi Turc, şi Grec,
şi Neamţ?",,Da, Măria Ta, am venit din toate neamurile şi
din toată Dobrogea, pentru că pe toţi ne doare", a răspuns
Ion Rădulescu. ,,Suveranul, dând mâna delegaţilor, Ie-a
repetat cuvintele: Plecaţi şi fiţi liniştiţi. Spuneţi la Dobrogeni
să fie liniştiţi - şi a pus din nou mâna în dreptul inimii".

Ceea ce nu s-a scris în memoriu este şi faptul că cei
privaţi de cetăţenia română nu puteau primi paşaport, deci,
într-o familie, unii membri aveau drept de paşaport, alţii nu.
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Această şicanare de 33 de ani era întreţinută cu bună ştiinţă 
de guvernele liberal şi conservator care alternau la 
conducerea ţării. Li se punea petiţionarilor o condiţie ca să 
primească cetăţenia română: să se înscrie în partidul liberal 
sau în cel conservator. Şi aceştia refuzau nedorind să se 
implice în politică. 

Îmi aduc aminte acum de ce sărmanul meu tată, 
Dumnezeu să-l odihnească, ţinea cu religiozitate într-un 
sertar încuiat - abia când a murit am putut să văd ce 
ascundea el acolo - actul de cetăţean şi de supus român 
semnat de Regele Carol I. Tata nu a discutat niciodată cu noi 
despre problemele cu care a fost confruntată la început 
familia Frangopol. A dorit să ne ferească de toate mizeriile 
cu care el a fost confruntat. De aceea, m-a dat la şcoala 
românească şi trebuia să, privesc viitorul, să gândesc ca un 
cetăţean român, nu trebuia să ştiu nimic dintr-o istorie 
trecută. Dar din Memoriul Dobrogenilor, mai târziu am aflat 
de istoria arborelui meu genealogic. 

Am devenit, în 1940, elev la Şcoala primară nr. 1 din 
Constanţa (azi Muzeul de Artă), construită în deceniul 
1890-1900, vizavi de Farmacia Miga şi de Hotelul 
Continental (azi demolat). 
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ORDINEA CRONOLOQICĂ A ARTIOQLBI„OR
APĂRUTE SAU SUB TIPAR IN DlffERl'tl! 

PUBLICATU ŞI LOCUL UNDE A FOST 
SUSTINUTĂ CONFERINŢA PUBLICATĂ 

ÎN ACEST VOLUM PBNTf'l,U f1>AIMA DA."fA 

A. Revista tic Politicu �tlhlf,11 •l �1il,11ltonuih'lc -·· 
· serie nouă (RJ>SS)

B. Adunarea Generală a Academiei Române
(AGAR) 

C. Tomisul Cultural (TC)

1. Editorial - Pe marginea Mesei Rotunde, 8 aprilie
2016, RPSS, Nr. 2, 2016 (sub tipar) 

2. Titlul prezentărilor la Masa Rotundă, 
Universitatea Bucureşti, 8 aprilie 2016, RPSS, Nr. 2, 2016 

(sub tipar) 
3. Universităţile şi cercetarea din România,

încotro? Masă rotundă, Universitatea Bucureşti, 4 
decembrie 2013. Raport 2014 al Grupului de analiză, 
atitudine şi acţiune în politica ştiinţei din România 
(Think Tank-G3A), RPSS 3,255 (2014) 

4. Sinteza discuţiilor la a doua Masă Rotundă
anuală a RPSS, 24 martie 2015, RPSS, 4, 1-4 (2015) 

5. Titlul prezentărilor la „Masa Rotundă" a
„Grupului de Analiză, Atitudine şi Acţţune în Politica 
Ştiinţei din România", din 24 martie 2015, RPSS, 4, 1-4 

(2015) 

6. O naţiune năzuieşte către o societate a valorilor,
TC Nr. 7, 2-3 (2016) 

7. Regăsirea educaţiei tradiţionale româneşti, RPSS,

3, 97 (2014) 
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8. Criza crizei din cercetarea ştiinţifică românească,
RPSS, 3,278 (2014) 

9. Universităţile şi Cercetarea din România,
încotro'/, RJ>ss, 3, 22 (2014) 

rn. l,eg1.11t l1lh11111tM t1011u1111h,, RPSS, 3, I 07(2014) 
11. f.ie � 11�••111llln�it 11l�tt1mul 11,�ndomic românesc? Este

tio��l�lln n!µhltH„1·u11 �1tth·tihd didactic universitar?,
JU SS, 4, 5 ().o 15) 

12. Petr•e '11. U'rangopol, despre cum poate fi salvată
România: ,,Şcoala de astăzi nu asigură pregătirea 
ludt,1 l•r.ilor lo olvtlh1l llotn t·ll lot· biologice" (interviu de
Sînzianu Ionescu, apărut în „Adevllrul de Weekend", 8 
ianuarie 2016) 

13. Horia Hulubei şi dezvoltarea fizicii nucleare în
România, Volumul Colaborarea ştiinţifică Horia Hulubei -
Yvette Cauchois şi spiritualitatea maramureşeană, Masă 
Rotundă, Mănăstirea Bârsana, 11 iulie 2015, pag. 43, Casa 
Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2016, 116 pag. 

14. Colaborarea dintre Horia Hulubei şi Yvette
Cauchois, RPSS, 3, 193 (2014) 

15. Solomon Marcus la maturitatea unei adolescenţe
creatoare, împlineşte 90 de ani! (predată acad. Solomon 
Marcus, pentru includerea în unul din volumele pe care le 
pregătea pentru aniversarea sa) 

16. Titularizarea ca membru al Academiei Române:
Nicolae Victor Zamfir, AGAR, 26 noiembrie 2015 

17. Titularizarea ca membru al Academiei Române:
Gheorghe Benga, AGAR, 5 iunie 2015 

18. Titularizarea ca membru al Academiei Române:
Dorei Banabic, AGAR, 5 iunie 2015 

19. Alegerea ca membru corespondent al Academiei
Române: Mircea Cucuianu, AGAR, 26 septembrie 2014 

20. De vorbă cu profesorul Daniel David, de la
Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, despre rolul 
psihologiei românilor în politicile de modernizare a 
mediului academic românesc, RPSS, 4, 174 (2015) 
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21. De vorbă cu academicianul Tibor Braun,
fondatorul revistei internaţionale Scientometrics (1978), 
RPSS, 4, 8 (2015) 

22. De vorbă cu academicianul Gheorghe Chivu:
Rolul cărţii vechi în cultura naţională, TC Nr. 6, pag. 2-3 
(2016) 

23. Cercetarea intră în etapa stabilirii direcţiilor de
dezvoltare strategică, Market Watch, Nr. 104, pag. 84-85 
(2008) 

24. Prefaţă la volumul cu lucrările Mesei Rotunde,
Mănăstirea Bârsana, 11 iulie 2015: Colaborarea ştiinţifică 

Horia Hulubei-Yvette Cauchois şi spiritualitatea 
maramureşeană, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2016,pag. 5 

25. 60 de ani de fizică la Măgurele: 1949-2009,
Conferinţă ţinută la IFIN-HH cu prilejul Aniversării 
Institutului de Fizică Atomică, 14 decembrie 2009 

26. Institutul de Fizică Atomică la aniversarea a 60
de ani, RPSS, 5, 2 (2016) 

27. Universitatea „AI. I. Cuza" Iaşi - Brevis Historia,
RPSS, 4, 346 (2015) 

28. ,, Universitatea din Iaşi - Universitatea din
Bucureşti", Mobilitate academică (1864-1948), RPSS, 3, 
331 (2014) 

29. Scrisoare adresată fondatorului revistei Tomisul
cultural, poetul şi publicistul Iulian Talianu, expediată 
personal fondatorului 

30. Amintiri din bibliotecă, TC, Nr. 4, pag. 24 (2015)
31. Povestea „Mademoisellei Yvette Cauchois",

savanta de la Sorbona înmormântată la Mănăstirea 
Bârsana, TC, Nr. 5, pag. 23 (2015) 

32. Introductory presentation of Professor Gheorghe
Benga at the opening ceremony of the Second World 
Congress on Water Channel Proteins, Cluj-Napoca, May 
6-10, 2015, Lucrările Congresului (sub tipar 2016)
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33. Primul experiment cosmic românesc aprobat de
NASA- propus de Emil Chifu, RPSS, 4, 153 (2015) 

34. Sistemul de publicare „open access", �SS, 4, 34
(2015) 

35. File de jurnal, TC, Nr. 8 (sub tipar), 2016
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CUPRINSUL VOLUMELOR 1 - 5 

VOLUMUL 1-2002 

Prefaţă Prof. Gheorghe Boldur-Lăţescu 
Jn loc de introducere Petre T. Frangopol 
Postfaţă: Refuzul unui cuvânt Mihai Creangă 

I. ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

1. Criza şi reforma învăţământului românesc. Cum
arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine. 

2. Calitatea în învăţământul românesc.
3. Cercetarea şi Universitatea româneasca între valoare

şi impostură. 
4. Inteligenţa româneasca la cheremul cadrelor?
Reforma morală - imperativ al Universităţii ş1

Cercetării româneşti 

II. ŞTIINŢA ŞI ECONOMIA

5. S.O.S. ştiinţa şi economia
Cine doreşte ca România să devină o colonie

tehnologică? 
6. Decapitarea industriei româneşti.
7. Chimia românească între fală· şi paragină.

III. POLITICA ŞTIINŢEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

8. Există o strategie naţională pentru ştiinţă? (Articol
scris în colaborare cu G. Gussi) 

9. Politica ştiinţei - în dezbatere publică.
10. Ştiinţa, viitorul României şi Guvernul PDSR.
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11. Degradarea învăţământului, politică de stat după
1989? 

12. Jocul de-a reforma şcolii în România
13. Chiar dacă adevărul supără ...
Profesionalismul sociologiei în România

IV. ŞTIINŢA ŞI EDUCAŢIA ÎN ALTE ŢĂRI

14. Universităţile americane - pepinierele bunăstării
Cercetarea universitară inseparabilă de sistemul de

educaţie al studenţilor 
15. Japonia la început de secol 21.
Secretele unui miracol economic: sistemul de educatie

V. ŞTIINŢĂ ŞI ECOLOGIE

' . 

16. Marea Neagră: o mare moartă în secolul XXI?

VI. ŞTIINŢA ALIMENTAŢIEI

17. Sănătatea unei naţiuni: educaţia alimentaţiei

VII. RESPECTUL FAŢĂ DE VALOAREA
TINERILOR 

18. De ce nu vor să se mai întoarcă tinerii bursieri
români în ţară? 

19. Premiu european biofizicianului ieşean Alexandru
Daşu 

20. Tradiţia şcolii oceanografice româneşti continuă.
Liviu Giosan în expediţie cu „Resolution"
21. AD-ASTRA- Noua Junime Română

Vlll. FILE DIN ISTORIA INSTITUTULUI DE 
FIZICĂ ATOMICĂ (I) 

22. Contribuţia generaţiei 1956 de ne-fizicieni la
dezvoltarea lF A 
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23. Elite negative şi ceva în plus despre· Centrul
Naţional pentru Politica Ştiinţei Şi Scientometrie 
(CENAPOSS) 

Postfaţă: Refuzul unui cuvânt 

VOLUMUL 2 - 2005 

Prefaţă Daniel David 
Cuvânt înainte Petre T. Frangopol 
Postfaţă- un cuvânt de neîncheiere Mihai Creangă 

I. UNIVERSITATEA ŞI CERCETAREA ŞTIINŢIFIC

1. Dreptul elitei la existenţă în cercetarea şi
învăţământul românesc 

2. Universitatea şi Cercetarea Ştiinţifică: Efervescenţă
în Europa, nepăsare în România 

3. Obiectiv al Guvernului: infantilizarea universităţilor
din România 

4. Institute ştiintifioo de cx.colenti\ şi e1i1�, nlCt
cercetătorilor din Rom/\nia 

5. Cercetarea ştiinţifică românească - du lu somnolenţă
la performanţă 

11. EDUCA'l'lA ŞL �l'fU.NTA

6. Culturn şlilnliflcl\ şi 1·w1J11�inal lduntlltiţii 11n1.ist.ro
. europene 

7. Înnoirea educaţiei şi cercetării româneşti
8. Repartiţia resurselor va fi după performanţe ...

Interviu acordat de dl. profesor universitar Mircea Miclea, 
ministrul educaţiei şi cercetării 
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III. SCIENTOMETRIA ÎN VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

9. Revista internaţională SCIENTOMETRICS
1 O. Etică, elite şi scientometrie
11. Noutăţi din viaţa cercetării româneşti
12. Manipulare şi diletantism

IV. REVISTA DE POLITICA ŞTIINŢEI

13. Curierul de Fizică în viaţa ştiinţifică din România
14. Informaţii destinate Guvernului României
15. "Andrisantul"necunoscut?

V. COMPORTAREA UNIVERSITARULU1
AUTOHTON 

16. Etica omului de ştiinţă

VI. AD-ASTRA NOUA JUNIME ROMÂNĂ
17. Science: Roxana Bojariu prognozează severitatea

iernii următoare Ad-Astra: Noua Junime Română se afirmă 

VII. PERSONALITĂŢI ALE ŞTIINŢEI ŞI
TEHNOLOGIEI ROMÂNEŞTI 

18. Mihai Bălănescu
19. Radu Vâlceanu (1923-1996), părintele chimiei

moderne timişene. Ecoul articolului despre Radu Vâlceanu 
la Şcoala Primară din Bibeşti - Gorj 

20. Un mare patriot: Negoiţă Dănăilă (1878-1953)

VIII. ANIVERSĂRI ŞI OMAGIERI

21. Învăţământul ieşean de inginerie chimică are 90 de
ani! 

22. Fundaţie OutNobel la Cluj-Napoca
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IX. FILE DIN ISTORIA INSTITUTULUI DE FIZICĂ
ATOMICĂ 

23. IF A - destinul unui centru de excelenţă (V)
24. Institutul de Fizică Atomică la 55 de ani (VI)
25. Romfinio invitată la un mega-proiect ştiinţi fic 

marnpeun (Vil). S,:urfll /stor/11 ,, flî:,1 

Postfaţă: un cuvânt de ncîncheiorc 

ordinon cronologică a m1lool!,lo1· upOntt1i în suplj1111rnlul 
săptămânal Aldino

VOLUMUL 3-2008 

Prefaţă Mihai Creangă 
Cuvânt înainte Petre T. Frangopol 

L UNIVERSITATEA ŞI CERCETAREA ŞTIIN7FICĂ 

1. Pentru excelenţă în ştiinţa românească. Cercetarea
intră în etapa stabilirii 

direcţiilor de dezvoltare strategică 
2. Quo vadis cercetarea ştiinţifică din România?
(Articol scris în colaborare cu Ana-Nicoleta Bondar
3. Supravieţuiesc reformele ex-ministrului Mircea

Miclea? 
4. Legea învăţământului superior: schimbări mimate,

revizuiri fal'se 
5. Globalizarea formării elitelor, combaterea 

provincialismului 
6. Învăţământul superior românesc, între mediocritate

şi competitivitate 
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7. I :ermJl:nruEt 1·p111ft1lţ11111111\. ln rl\scrucc, pericolul
nwdlnorltăţiJ 

IL CHIMlA ROMÂNEASCĂ. 

8, Chimia românească între fală şi paragină 

lll. PBHSUNALITA'T'I ALE ISTORJEI CHIMIEI

ROMÂNEŞTI 

9. Negoiţă Dănăilă (1878 - 1953)
10. Brad Sega! (1935 - 1995)
IO.Radu Vâlceanu (1923-1996)
11. Emil Chifu ( 1925 - 1997)

IV. POLI DE EXCELENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ÎN
ROMÂNIA 

12. Zeno Simon 
13. Gheorghe Benga·
14. Dorin Poenaru
15. Gheorghe Mărmureanu
16. Nicolae Victor Zamfir
17. Adrian Alexandru Caraculacu

V. SCIENTOMETRIA ÎN VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

18. LAUDATIO - Profesor Tibor Braun
19.A young boy, age 75!
20. Scientometrie

VI. FILE DIN ISTORIA INSTITUTULUI DE FIZICĂ
ATOMICĂ 

21. Cutremurele de pământ, între superstiţie şi predicţie
(VIII) 

22. Prima şarjă de Iod-131 preparată în România (IX)
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23. George J. Rotariu -laureat al Societăţii Nucleare din
SUA(X) 

24. Astrofizica nucleară ş1 descifrarea tainelor
Universului (XI) 

VII. AMINTIRJ IEŞENE (n

26. Amnezia directorului Editurii Universităţii „Al. I.
Cuza" Iaşi 

Ordinea cronologică a articolelor apărute în diferite 
publicaţii 

VOLUMUL 4 - 2011 

Prefaţă Dorel Banabic 
Cuvânt înainte Petre T. Frangopol 

I. POLITICA'ŞTIINŢEI ŞI A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

1. Educaţia şi cercetarea, la răscruce
2. S.O.S. Ştiinţa românească!
3. Bugetul cercetării: miopie politică
4. Cercetarea în vremuri de criză
5. Cercetarea, cenuşăreasa României
6. Ştiinţele exacte şi calitatea educaţiei în România
7. Matematica românească, o istorie prestigioasă

II. VALOAREA CERCETĂTORILOR TINERI DE
AZI 

8. A doua generaţie a junimii române (,,per aspera ad
astra") 

9. Diaspora de ieri şi de azi în ştiinţa românească
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10. O scară pentru cercetători (Evaluarea· calităţii
cercetării româneşti) 

III. EDUCAŢIA ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE ŢĂRI

11. Ctitorii învăţământului României moderne.
12. Şcoala finlandeză, exemplu rară cusur
(Articol scris în colaborare cu Bogdan Dumitrescu)
13. De la România profundă la România codaşă

IV. CTITORII ALE CASEI REGALE A ROMÂNEI
14. lstoria moscheii lui Carol I
15. Casa Regală a României şi Palatul Universităţii din

Iaşi 

V. FILE DIN lSTORlA INSTITUTULUI DE FIZICA
ATOMICĂ (IFA) 

I fi. �tiir\\tl t'nlrlllt1t11l�Bă în flHII noilor provocări
J ·1. f>res IJţlnl li:'}\ Ul ştlh*' �I oultum ro1111înească 
I ij, A.1-h1'1t:1l1leh'lf.l �I 11rn�l:u1dl'eit 1.1ult111·nlfi a Roml\niei 
(Alticol 1mrh1 în ,1oh1bornre c11 Bogdan Constantinescu) 

VI. AMINTIRI fEŞENE (lf) 

19 . .lubifoul UnlvcrsiU1ţli Jln luşi ( 1860 - 2010) 
20. Fizica teoretică la Universitatea ,,Al. 1 Cuza" din laşi
Convorbire cu Prof. Ioan Gottlieb 
21. Fizica Medicală la Iaşi

vrr. ELITE ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN
ROMÂNIA 

22. Dumitru Mihalache
23. Nicolae Victor Zamfir
24. Tudor Luchian
25. Dorin N. Poenaru
26. Cătălin Borcea
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27. Apolodor Arisotel Răduţă
28. Gheorghe Mărmureanu
29. Dorel Bucurescu
30. Geavit Musa
31. Dorin-Mihail Popescu

Ordinea cronologică a articolelor apărute în diferite 
publicaţii. 

VOLlJMlJL,; ·· 2014 

Prefaţă Octnvinn Popc11cu 
Cuvfint înnintu P�•tn, T. Fnu1"ut111J

I. MEDJOCRlTATHI\ �U rIXCU.1.,lHffA ÎN VIATA
. ACADEMICĂ ŞI UNIVER81TARĂ 

1. Apologia de mediocritate, Arleen Ionescu ln
Dialogue(s) with Alexandru Baumgarten, Dragoş Ciuparu, 
Petre T. Frangopol, Daniel Funeriu, Vladimir Tismăneanu 

2. Quo Vadis cercetarea ştiinţifică din România?
articol scris în colaborare cu Ana-Nicoleta Bondar) 

3. Formarea elitelor pentru viitorul României
4. Universităţile şi Cercetarea din România, încotro?
5. Reîntorşii din occident
6. Răspuns Asociaţiei Ad Astra prin exemplul unei

activităţi de excepţie: cea a profesorului Irinel Popescu 

II. PERSONALITĂŢI ALE ISTORIEI ŞTIINŢEI
ROMÂNEŞTI 

7. Horia Hulubei - un mare savant patriot
8. Ctitorii chimiei timişene: Ilie G. Murgulescu,

Coriolan D�ăgulescu şi Radu Vâlceanu 
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III. PENTRU INTEGRAREA PROFESIUNil DE
FIZICIAN MEDICAL DIN ROMANIA ÎN STANDARDUL 
INTERNAŢIONAL 

9. Profesiunea de fizician medical în România în
perspectiva internaţională (I) (articol scris în colaborare cu 
Andreea Dohatcu şi Mihaela Roşu). 

10. Profesiunea de fizician medical în România în
perspectiva internaţională (II) (articol sc�is în colaborare cu 
Andreea Dohatcu şi Mihaela Roşu) 

IV. FILE DIN ISTORIA INSTITUTULUI DE FIZICĂ
ATOMICĂ (IFA) 

11. Fizica şi Arheometria (articol scris în colaborare cu
Bogdan Constantinescu). 

12. Biofizica la IF A: cenuşăreasă sau vedetă?

V. SCIENTOMETRIA ÎN VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

13. Tibor Braun at the maturity of a creative
adolescence, age 80! 

14. Scientometria şi Politica Ştiinţei în România.
15. Indexul Hirsch - un nou indicator scientometric

pentru evaluarea rezultatelor unui cercetător ştiinţific 

VI. ŞTilNŢĂ ŞI CULTURĂ

16. Ştiinţa şi Unitatea Culturii

VII. REVISTA DE POLITICA ŞTilNŢEI ŞI
SCIENTOMETRIE (RPSS)- SERIE NOUĂ 

17. La înucput de drum (articol scris în colaborare cu
Aluxnnd,ru Cnrlun) 

I 11. 13ilajl!HI fll'lllllllltl '-'11 do npnrlţ.lo II RPSS (articol scris 
Îll 1lol11burar11 t)\j Â l1111.11ndn.1 C1 lt' hi 11) 
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19. Revoluţie în educaţie?
20. Sinteza discuţiilor la Masa Rotundă „Universităţile

�j Corectarea din Roml\nia Încotro?", Bucureşti 4 decembrie 
2013 (în colnbornro llU Dnnlul l>nvl<D 

VUI. PERSONALITĂŢ[ ALE ŞTIINŢEI ŞI 
TEHNOLOGIEI ROMÂNE�Tl 

21 M iroeu Lnhn 
22 Rccunou�1urot1 unul rwllvfh111 �IJll"l\1111:ir-: t111mim1 

Mihalachc 

lX. AMINTIRI IEŞENE (lll) 

23. Rezultate(l991- 1994) şi perspective ale Biofizicii şi
Fizicii Medicale la Facultatea de Fizică a Universităţii „Al. I. 
Cuza" din Iaşi 

X. AMINTIRI CONSTĂNŢENE (I)

24. Centenarul Liceului „Mircea cel Bătrân" din
Constanţa (25 mai 1996) 

XI. ARTICOLE OMAGIALE

25. A Roumanian biophysics research school founded
by Professor Petre T. Frangopol (articol scris de Vasile V. 
Morariu şi Gheorghe Benga) 

26. I-Jomage to Profesor Petre T. Frangopol at bis 75th
anniversary (articol scris de Ana-Nicoleta Bondar) 

XII.VARIA
27. Vasile V. Morariu, biofizician şi artist
28. Slavici la Măgurele
29. Current Topics in Biophysics, Table of Contents

voi. 6, Editor Petre T. Frangopol, "Al. I. Cuza" University 
Press, Iaşi, Romania, 1997, 320 pag. 
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Un adevăr binecunoscut de 
toată lumea civilizată este faptul 
că, astăzi, în secolul 21, o 
naţiune năzuieşte către o 
s o cie t a t e  a v a l o r i l o r, a 
meritocraţiei. Sistemul ei social 
şi de educaţie se impune a fi 
structurat în aşa fel, încât să fie 
capabil să selecteze pe cei ce au 

· talent, energie şi mai ales
caracter, care să constituie
generaţia următoare de lideri
pentru fiecare segment al
societăţii. A oferi oportunităţi
egale pentru fiecare din cetăţenii
unei ţări şi aceştia să fie
promovaţi numai pe criteriul
valorii, al meritului, constituie
un aspect al justiţiei sociale. O
ţară care eşuează să încurajeze,
să sprijine dezvoltarea talentului
şi a capacităţii creatoare din
fiecare individ, prin sistemul
public al învăţământului, va fi în
mare suferinţă, fiindcă, se ştie,
calitatea unei naţiuni depinde, în
cea mai mare măsură, de elitele
s a l e  şi d e  î nţ e l e p c i u ne a
c o l a b orări i  între l ideri  şi
cetăţenii săi.
o:?:t.'� 

rt.i>�r"
O:i;iI ·<. .. . Petre T. Frangopol
f;ztti�f O naţiune năzuieşte către o
i 'K'bt· societate a valorilor 

'.'f�misul Cultural (Constanţa),,, · ,- nr. 7, pag. 2-3, 2016 
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Petre T. Frangopol (n. 1933, Constanţa), 
absolvent al Politehnicii din laşi, Facultatea de 
Chimie Industrială (1956) şi al Cursurilor post
universitare de Radiochimie şi Aplicaţii ale 
Tehnologiilor Nucleare la Facultatea de Fizică a 
Universităţii Bucureşti (1957), susţine doctoratul 
la Politehnica din Timişoara (1968). Studii post
doctorale: National Research Council of Canada„ 
Division of Chemistry (1969-1970), G. Washington 
University, Washington, D.C. (1970 -1971), 
Dozentenstipendium Humboldt (1972). A lucratJn 
cadrul Laboratorului de Chimie Organică al 
Politehnicii din Bucureşti (1958-1963) condus de 
prof. C. D. Neniţescu şi în cadrul Institutului de 
Fizică Atomică (IFA), Bucureşti (1957 - 1994) ca 
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r 'j Cuza" laşi, Facultatea de Fizică (1991 -1998), "V.. . 
.J . . . Goldiş", Arad (1997-1998), "Babeş -Bolyai" Cluj-

Napoca (1999- 2002) şil'!P.ol��nica·Bu·cureşti (2002 - 2004). A fost Consilier la Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştfrnţi.fÎc:F;.diri'Învăţământul Superior - CNCSIS (2002-2010) şi la 
Institutul de fizică şi inginerie. nucleară "Horia Hulubei". A făcut parte din Comisia 
Prezidenţială pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării 
(2007-2014). Este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, din care 106 articole ISI, apărute în 
ţară şi în marile periodice ale lumii, având peste 650 de citări ISI, cu un indice Hirsch=14. 
Este cunoscut ca om de ştiinţă, profesor şi organizator. Domeniile sale de activitate: ·r 
radioizotopii şi compuşii organici marcaţi, scintilatori organici, radicali liberi organici . 
stabili. Chimia biofizică şi biofizica au constituit o fertilă activitate a sa (1978-1998) prin. 
stimularea dezvoltării acestor domenii în România datorită programului de cercetare pe\ 
care l-a iniţiat şi coordonat: modificarea structurii şi funcţiei biomembranelor sub acţiunea:: 
unor anestezice locale (procaina, lidocaina, tetracaina). A înfiinţat prima secţie de Fizică[ 
Medicală într-o Universitate din România şi secţia de Biofizică, ambele secţii în cadruJ;_ 

· Facultăţii de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi. A fost editorul primei publicaţii,(
româneşti anuale de biofizică, 6 volume (1985-1990), în I. engleză, Seminars in Biophysics�' 
publicată de IFA, recenzată internaţional. La laşi, a fost editorul altei publicaţii în I. engleză! 
(voi. 1-6), difuzată mai ales peste hotare, Current Topics in Biophysics ( 1992-1997) tipărltăf 
la Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din laşi. A editat (cu V. V. Morariu) primele 2 cărţi d� 
Arheometrie în România (1988-90). În ultimii ani s-a ocupat susţinut de politica ştiinţ�i� 
pentru ridicarea învăţământului şi cercetării din România la nivelul celui existent pe pl�n( 
internaţional... Este membru al Societăţilor de Chimie din România şi Germania, membru'îii'"-
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