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In atentia
Prof. Dr. Nicolae Victor Zamfir, MCAR
Director General al IFIN-HH

Ca urmare a rezultatelor competitiei de proiecte PN-II-ID-PCE-2011-3 din data de 22.09.2011,
competitie in care proiectul avand codul PN-II-ID-PCE-2011-3-0711 propus de subsemnatul a obtinut
punctajul de 81 puncte, respectiv pozitia 57 din cele 128 de proiecte aflate in competitia mentionata
pentru domeniul „Fizica”, in timp ce pe pozitiile superioare se afla proiectele a 23 de colegi din cadrul
IFIN-HH, va rog sa luati in consideratie demisia imediata a subsemnatului din functia de director
stiintific al IFIN-HH numit, pana la ocuparea postului prin concurs, prin Decizia IFIN-HH cu nr.
502/05.06.2009 semnata de Dvs.
Mentionez ca aceasta solicitare a devenit obligatorie in conditiile in care prestigiul profesional
este esential pentru ocuparea functiei de director stiintific al IFIN-HH. Astfel exercitarea corespunzatoare
a functiei respective devine imposibila in urma rezultatului de mai sus, iar continuarea ocuparii sale
pentru orice perioada nu poate fi decat de natura sa aduca prejudicii activitatii institutului pe perioada
respectiva. Exista de asemenea o incompatibilitate cu numarul substantial de colegi cu merite superioare
in acelasi subdomeniu ca si al subsemnatului (desi este evidenta importanta redusa in cadrul competitiei
PN-II-ID-PCE-2011-3 a rezultatelor proprii ale directorilor de proiecte, in afara marilor colaborari
internationale, sau a propunerilor de proiecte de asemenea nu in stricta relatie cu aceleasi colaborari
internationale care ar trebui sa formeze obiectul exclusiv al competitiilor PN-II-CP-III).
De asemenea sunt obligat sa recunosc, pe langa alte nerealizari ale mandatului pe care ati avut
increderea de a mi-l acorda, si nereusita propunerii ca in listele de rezultate ale competitiilor PN-II-20113 sa fie indicate si cele mai notabile 2-3 rezultate autoindicate de catre directorii de proiecte. Prezentarea
acestei propuneri de catre subsemnatul, sustinuta si transmisa ANCS de catre conducerea IFIN-HH cu nr.
1172/11.02.2011, nu s-a ridicat la nivelul necesar pentru a obtine o finalizare corespunzatoare.
Acceptarea aceastei propuneri ar fi condus la demonstrarea imediata a corectitudinii rezultatelor
competitiei din punctul de vedere cel mai important al valorii si credibilitatii directorului de proiect.
Absenta acestui element amplifica semnele de intrebare pe care cel putin subsemnatul le considera
justificate si in cazul mai multor colegi din institut participanti in competiile 2011 (ID, TE, PD). Aceasta
ultima
opinie,
in
comparatie
cu
aprecierea
oficiala
a
unui
succes
deosebit
(http://www.edu.ro/index.php/pressrel/16166) pentru competitiile mentionate – opusa constatarii
subsemnatului – impune de asemenea parasirea imediata a unei functii de conducere dintr-un sistem CDI
cu care nu doresc in nici un caz sa fiu asociat.
Cu aceleasi multumiri pentru increderea si sprijinul acordate odata cu numirea in functia de
director stiitific al IFIN-HH precum si pe durata indeplinirii acestei insarcinari,
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