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Curierul de Fizicã îºi propune sã se adreseze întregii comunitãþi ºtiinþifice/universitare din þarã ºi diaspora !
Energie nuclear\
de la Cernavod\

Prima unitate nuclearo-electricã de la Cernavodã a intrat în
exploatare comercialã la 2 decembrie 1996. Aceastã unitate a
asigurat constant o contribuþie importantã la sistemul energetic
naþional; astãzi aceastã contribuþie este de 10 %. În cei opt de
funcþionare a înregistrat un factor de capacitate (utilizarea puterii
instalate) mediu de 86,4 % ceea ce o situeazã pe locul 5 în rândul
celor 31 centrale CANDU din lume. Factorul menþionat aici, este
contabilizat de Asociaþia Mondialã a Operatorilor Nucleari (WANO)
care a comunicat un factor de utilizare a puterii instalate pe 2003
de 85,8 % pentru cele 417 reactoare energetice din lume.
Preþul energiei electrice produse este competitiv cu acela al
energiei electrice produse în centralele clasice. Acest preþ este
de 23 dolari/MWh, suma incluzând ºi restituirea creditelor pentru
connstruirea ei.
Cu privire la construcþia primei unitãþi de la Cernavodã ar
trebuit reamintit ce am scris în CdF nr. 19 din decembrie 1996.
« În anul 1979, reprezentantul român a semnat contractul cu
AECL (Canada) pentru partea nuclearã ºi cu General Electric +
Ansaldo pentru partea clasicã (turbogeneratorul de 700 MW).
Contractul, cu termen de începere în 1981 ºi finalizare a primului
grup în 1985, prevedea ca proiectele ºi echipamentele pentru
primul grup sã fie cumpãrate de la partenerii strãini în proporþie de
80 %, contra sumei de 1,2 G$ (G = giga), iar lucrãrile de construcþii
ºi montaj sã se facã de cãtre þara noastrã. Nici termenele, nici alte
prevederi ale contractului nu au fost respectate, în parte nici de
cãtre partenerul strãin, dar mai ales din cauza dictatorului român
care pretindea implicarea pãrþii române din ce în ce mai mult.
În anul 1990 contractul a fost revizuit. Prin noul contract,
consorþiul AECL-Ansaldo îºi asumã finalizarea lucrãrilor de
construcþii ºi montaj, probele preoperaþionale ºi operaþionale,
exploatarea de probã pe timp de 18 luni precum ºi pregãtirea
personalului. Revizuirea contractului a mãrit costul investiþiei cu
încã 400 M$.
Deºi durata normalã de construcþie a unui grup nuclear de tip
CANDU - Cernavodã este de 5 ani, primul grup românesc a fost
terminat în 15 ani, la un cost cu 30 % mai mare, adicã în total 2 în
loc de 1,5 G$.
La 16 aprilie 1996 s-a realizat criticitatea la grupul 1. Acest
grup a fost conectat la sistemul energetic naþional la 11 iulie 1996
cu puterea de 70 MW adicã 10 % din puterea sa nominalã. La 27
iulie s-a realizat 50 % din puterea nominalã. S-a atins puterea
nominalã a grupului 1 în septembrie 1996, aºa încât exploatarea
sa comercialã devine efectivã din trimestrul IV al anului 1996.
Aºteptându-ne la o putere finalã de 645 MW, adicã 8 % din
puterea medie consumatã în anul 1996, valoarea energiei
produse va fi de 0,5 M$ zilnic, din care cheltuielile de exploatare
reprezintã 0,1 M$.
Specialiºtii (electricieni !) cred cã puterea electricã injectatã
în sistem va permite oprirea unor centrale pe cãrbune sau pe
pãcurã, ceea ce la nivelul unui an va reduce importul de materii

prime energetice cu cca. 90 M$, deci cu 5 % din costul
importurilor realizate în prezent.
Într-un studiu, ISPE aratã cã dezvoltarea sistemului energetic
este mai avantajoasã din punctul de vedere al cheltuielilor ºi al
protecþiei mediului prin construirea de centrale hidro ºi nucleare
în locul celor pe cãrbune ºi pãcurã. »
Unitatea 2 a Centralei nuclearoelectrice (CNE) de la
Cernavodã va fi pusã în exploatare comercialã în 2007. Probele
tehnologice la aceastã unitate au început la finele anului 2004
proces care va dura în anii 2005 ºi 2006. Valoarea totalã a
proiectului se ridicã la circa 750 milioane dolari, iar importurile de
echipamente se ridicã la 368 milioane dolari. În acest an, CNE a
primit credite în valoare de 360 de milioane dolari pentru
continuarea lucrãrilor la aceastã unitate ºi se sperã ca Societatea
Nuclearelectrica sã primeascã un credit Euroatom de 223 milioane
euro pentru finalizarea lucrãrilor. Acest credit ar fi ultimul de care ar
avea nevoie Nuclearelectrica pentru finalizarea lucrãrilor de la
unitatea 2, iar creditul ar urma sã fie returnat în 15 ani, din energia
produsã în acest reactor.
Este interesant de subliniat cã apa grea ºi combustibilul
nuclear pentru aceastã a doua unitate de la Cernavoda vor fi de
continuare în pag. 4 Ü
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Dorin]a de reform\
De la apariþie Curierul de Fizicã ºi-a propus sã stimuleze o
dezbatere dedicatã unei necesare reforme a sistemului academic
românesc. Este timpul sã ne întrebãm cît de mare este dorinþa de
reformã a comunitãþii ºtiinþifice autohtone. Voi porni de la urmãtorul
principiu: un cercetãtor care doreºte o reformã autenticã trebuie
sã accepte urmãtoarele douã condiþii: (1) sã îºi facã public CV-ul;
(2) sã accepte ca acest CV sã îi fie evaluat. Pentru evaluare se pot
folosi douã metode: (A) scientometrice; (B) de tip peer-review.
Evident, aceste metode nu se exclud ºi pot fi combinate.
Ne vom referi mai întîi la metodele scientometrice. În ultimul
an au apãrut o serie de articole dedicate scientometriei ca metodã
de evaluare a performanþelor ºtiinþifice:
 În CdF 48 apare articolul prof. Tudor Marian în care se face o
analizã a rezultatelor ºtiinþifice cuprinse în baza de date ISI ale
membrilor facultãþii de fizicã din Bucureºti. Principalul instrument
de analizã este aºa-numitul factor de impact individual cumulat
(introdus cu cîtva timp în urmã de prof. I. Iovitz Popescu) precum ºi
considerarea atentã a citãrilor veritabile (prin excluderea
autocitãrilor).
 În CdF 49 ideile din acest articol sînt continuate de prof.
Gheorghe Nenciu care propune pentru analiza citãrilor o formulã
asemãnãtoare celei pentru factorul de impact individual cumulat.
Se subliniazã de asemenea cã o comparare a acestor parametri
între domenii diferite este problematicã. În sfîrºit se propune
utilizarea metodelor scientometrice doar pentru identificarea
acelor cercetãtori cu un grad de vizibilitate ºtiinþificã comparabil
cu cel din þãrile dezvoltate; pentru a identifica elita din cadrul
acestei clase de mijloc se propun rafinãri ale metodelor
scientometrice. O astfel de rafinare este utilã pentru analiza
articolelor dedicate cercetãrilor experimentale. În aceste cazuri se
argumenteazã cã normarea factorului de impact al revistei la
numãrul de autori este incorectã deoarece contribuþia personalã
a unui cercetãtor poate sã fie mult mai mare decît media. Afirmaþia
este perfect adevãrat: pentru orice articol dedicat unor studii
experimentale (mai ales în ceea ce se numeºte big science existã
un leader (iniþiator al experimentului, etc.) ºi existã members of
the team. Evident cã în primul caz împãrþirea la numãrul de autori
nu se justificã, dar statutul de leader of the team trebuie
recunoscut de ceilalþi co-autori sau mãcar declarat public (cu
riscul de rigoare de a fi contestat!).
 În CdF 49 mai apare o analizã globalã a performanþelor
Institutului pentru Fizica Materialelor datoratã directorului adjunct
dr. Florin Vasiliu. Din acest articol am putut afla cã metodele
scientometrice sînt agreate la nivel de Comunitate Europeanã ºi
permit ierarhizarea diverselor institute de cercetare. Apare
semnalatã o metodã ingenioasã de a norma parametrii
scientometrici astfel încît sã aibã sens compararea între domenii
diferite, anume raportul dintre parameterul scientometric
considerat ºi media sa din þarile UE.
 În ultimul numãr al revistei de scientometrie editatã de
CNCSIS (vol. II, nr. 2) apare articolul dlui Petre Budrugeac în care
se folosesc datele din pagina de web a Institutului de Chimie
Fizicã I. G. Murgulescu al Academiei (în care se gãsesc toate
lucrãrile ºi citãrile ISI) pentru un studiu al performaþelor diverselor
laboratoare ºi a Institutului în ansamblu.
 Tot în revista amintitã mai sus semnalãm articolul prof. Pãun
Ion Otiman în colaborare cu Aurel Pisoschi care face o analizã
comparatã a performanþelor ºtiinþifice ale diverselor þãri ºi o
comparare cu gradul de finanþare. Aflãm din acest articol despre
un parametru scientometric important ºi anume impactul relativ
al citãrilor definit ca raportul dintre numãrul de citãri pe lucrare ºi
numãrul de citãri pe lucrare mondial. În artiolul Marianei Boletta
aflãm despre posibilitatea de a extinde metodele scientometrice la
disciplinele umanioare.
 Tot în ºirul acestor preocupãri nu putem sã nu menþionãm
iniþiativa colegului nostru Florin Buzatu care, în timpul mandatului
dsale de director ºtiinþific IFIN-HH, a solicitat cercetãtorilor din Institut
sã furnizeze datele primare (lucrãri ºi citãri) din baza de date ISI. La

iniþiativa dsale au rãspuns aprox. 60 de cercetãtori, marea majoritate
C.P. I ºi C. P. II ceea ce reprezintã o proporþie semnificativã din rîndul
celor aprox. 300 de cercetãtori din IFIN-HH.
Putem sã tragem o serie de concluzii:
 Metodele scientometrice încep sã fie acceptate de
comunitatea ºtiinþificã din România (ne referim în special la
zonele în care se aflã concentrate forþele cele mai importante ale
cercetãrii româneºti cum sunt institutele din sistemul IFA).
 Articolele menþionate mai sus sînt scrise de amatori în ale
scientometriei (adicã fãrã studii specializate de bibliometrie). Cu
toate acestea, în opinia noastrã analizele nu pot fi ignorate ºi
prezintã un tablou realist al cercetãrii româneºti. Ele pot fi folosite
pentru a identifica grupurile performante ºi a susþine interesele lor
în faþa factorilor decidenþi politic.
 Principalul obstacol în acceptarea metodelor scientometrice
este, în opinia noastrã, de naturã psihologicã: scientometria poate
fi folositã ºi pentru a ierarhiza persoane nu numai laboratoare,
institute sau þãri.
 Existã de asemenea ºi o rezistenþã de naturã birocraticã.
Dupã cum rezultã din articolul acad. Vladimir þopa din CdF 51
corelaþia dintre performanþele scientometrice ºi gradul de
finanþare este extrem de slabã. Cu alte cuvinte deciziile de alocare
a resurselor sînt motivate în principal de alte considerente asupra
cãrora se pot face, evident, diverse speculaþii.
Personal cred cã aplicarea metodelor scientometrice rãmîne
calea cea mai rapidã de susþinere a intereselor cercetãtorilor
valoroºi din România. Majoritatea cercetãtorilor valoroºi folosesc
argumente de tip scientometric pentru a argumenta importanþa
rezultatelor obþinute dar ezitã sã considere datele ISI relevante
pentru comparaþii ºi ierarhizãri. Credem cã o astfel de atitudine este
motivatã în principal de orgoliu (care nu e un sfetnic bun!). Nu e
atitudine înþeleaptã sã neglijãm o armã atît de eficientã ºi utilã pentru
susþinerea intereselor comunitãþii ºtiinþifice în lupta sa cu diverºi
impostori, veleitari, birocraþi, etc. doar pentru cã ne nemulþumeºte
locul personal pe care il putem ocupa într-o ierarhie.
Sã analizãm acum cealaltã metodã de evaluare ºi anume
peer review. S-a argumentat în unele articole aparute deja în CdF
cã acestã metodã nu poate da rezultate bune doar cu comisii
formate din referenþi români. Motivele principale sînt: (a) standardele
etice precare ale multor referenþi; (b) în multe domenii de
specialitate numãrul de specialiºti este extem de mic. La aceasta ar
trebui sã adãugãm cã metoda de selecþie a referenþilor este
deocamdatã obscurã iar CV-urile lor nu sînt publice. Credem cã din
acest impas se poate ieºi doar prin folosirea unor referenþi externi.
Iatã ce propun. Se ºtie cã existã un clasament al celor mai bune
universitãþi din lume. Am putea trimite scrisori de intenþie rectorilor
respectivi cu rugãmintea sã ne ajute furnizîndu-ne referenþi
voluntari pentru evaluarea sistemului de cercetare românesc. Cred
cã vom obþine destule rãspunsuri pozitive. Vor exista fãrã îndoialã
colegi din universitãþi importante care vor accepta fãrã platã sã
participe la aceste evaluãri. Pentru acest tip de evaluare este
nevoie în mod clar de implicarea oficialã a MEdC iar procesul de
constituire a comisiilor de specialiºti poate dura.
Din acest motiv lansez pe aceastã cale din nou apelul la
acceptarea metodelor scientometice. XX Pînã la formarea unor
profesioniºti ai acestei discipline sã încercãm sã prelucrãm
aceste date cît mai decent, cu alte cuvinte sã ne comportãm ca
niºte amatori avizaþi! Concret:
 Nu trebuie sã aºteptãm o decizie administrativã. Putem sã
oferim datele ISI (articole ºi citãri) în mod voluntar. Aceste date pot
fi fãcute publice pe o paginã de web, a fundaþiei Horia Hulubei
spre exemplu.
 Pentru a putea efectua prelucrãri scientometrice este util sã se
transmitã datele complete anume lista de autori ai fiecãrui articol
iar pentru citãri sã se excludã autocitãrile (printr-o citare propriuzisã înþelegem o citare a articolului A de cãtre articolul B astfel
încît listele de autori ale celor douã articole au intersecþie vidã). În
acest scop este utilã lista completã a autorilor articolelor
Ü
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100 de ani de teoria relativit\]ii
[i interac]ia gravita]ional\
Anul Internaþional al Fizicii reprezintã un prilej potrivit pentru a
vedea dezvoltãrile recente în teoria gravitaþiei la 100 de ani de la
elaborarea teoriei relativitãþii speciale.
Într-una dintre cele 5 lucrãri excepþionale publicate de
Einstein în 1905 în care trateazã electrodinamica corpurilor în
miºcare sunt puse bazele teoriei relativitãþii. Aceastã teorie va fi
cunoscutã ulterior ca teoria relativitãþii speciale  atributul de
special referindu-se la faptul cã ea se aplicã numai la reperele
neaccelerate.
Einstein postuleazã cã, indiferent cât de repede ne miºcãm,
lumina se propagã cu aceeaºi vitezã. Viteza luminii este o
constantã fundamentalã a naturii, ce nu poate fi depãºitã. La
acest postulat el adaugã cerinþa ca legile fizicii sã fie identice în
toate sistemele inerþiale (neaccelerate). Altfel spus, rezultatul
oricãrui experiment local, negravitaþional este independent de
momentul ºi locul din Univers în care a fost realizat.
În 1907 Einstein a început sã lucreze sistematic la includerea
gravitaþiei ºi acceleraþiei în teoria relativitãþii speciale. În 1915 el
prezintã ecuaþiile relativitãþii generale adãugând la teoria relativitãþii
speciale principiul echivalenþei. Într-o formã slabã principiul
echivalenþei statueazã egalitatea (pânã la o eventualã constantã
irelevantã) dintre masa inerþialã ºi masa gravitaþionalã. Masa
inerþialã m apare ca factorul de proporþionalitate dintre forþã ºi masã
în binecunoscuta lege a lui Newton: F = m a unde a este
acceleraþia produsã de forþa F. Pe de altã parte, masa gravitaþionalã
apare în legea atracþiei universale în care forþa gravitaþionalã de
atracþie dintre douã corpuri este proporþionalã cu masele lor: F =
GMm /r2 unde F este forþa de atracþie gravitaþionalã dintre cele douã
mase M ºi m situate la distanþa r, iar G este constanta gravitaþionalã.
Într-un fel se face legãtura cu principiul lui Mach care l-a influenþat
puternic pe Einstein. Conform acestui principiu, inerþia unui corp
este o consecinþã a câmpului gravitaþional în care se aflã corpul
respectiv, câmp produs de toate celelalte corpuri din Univers.
Într-o formulare tare principiul echivalenþei postuleazã cã nu
existã diferenþe observabile între un câmp gravitaþional ºi o
acceleraþie uniformã. Pentru orice câmp gravitaþional, unui corp în
cãdere liberã i se poate asocia un sistem inerþial în care local
toate legile fizicii au aceeaºi formã ca în relativitatea specialã
pentru orice câmp ºi orice formã de materie.
Principiul echivalenþei implicã faptul cã gravitaþia trebuie
descrisã de o teorie geometricã în care materia determinã
curbarea spaþiului-timp. Aceastã legãturã dintre materie ºi
geometria spaþiului-timp este descrisã de ecuaþiile Einstein:

1
8 ðG
R ìí − g ìí R − Ëg ìí = 2 Tìí
2
c
Ü care citeazã. Pentru articolele cu mulþi autori statutul de
leader of the team trebuie asumat public.
 Se pot propune diverse formule de naturã sceintometricã
pentru evaluarea datelor. Cei interesaþi de acest proiect pot forma
o echipã care sã prelucreze materialul brut sau pot prefera o
evaluare solitarã. În ambele cazuri rezultatul final trebuie fãcut
public iar compaþiile între diversele metode nu poate fi decît
profitabilã. Sã mai remacãm cã prin furnizarea datelor în mod
voluntar, prelucrarea lor se poate face fãrã a intra în conflict cu
licenþa ISI a CNCSIS care impune limite pentru prelucrarea datelor
extrase de pe CD-urile anuale.
 La iniþiativa de mai sus pot colabora ºi conducerile
institutelor. Cred cã este necesar un nucleu de aprox. 200 de
cercetãtori care sã accepte voluntar o astfel de evaluare.
Numãrul este semnificativ iar iniþiativa nu va putea fi ignoratã.
Existã de asemenea speranþa cã ºi cercetãtorii mai reticenþi la
metodele scientometrice le vor accepta în timp ºi vor îmbogãþi
treptat baza de date a fundaþiei Horia Hulubei.
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unde L este aºa numita constantã cosmologicã. În membrul drept
c este viteza luminii iar G este constanta gravitaþionalã
(G/c2» 7,425x10-29cm/g). Tmn este tensorul de materie, legat de
distribuþia de materie din Univers. În membrul stâng apar mãrimi
geometrice ce descriu curbarea spaþiului. Astfel tensorul Riemann
Rµλσρ mãsoarã schimbarea unui vector Vm la un transport paralel
(pãstrându-i dirijarea cãtre o aceeaºi direcþie) de-a lungul unei
curbe închise:
Asr

δVµ =RµλσρAσρVλ

unde
este elementul de arie al suprafeþei delimitatã de curba
închisã. Tensorul Ricci ºi curbura scalarã se obþin din tensorul
Riemann

Rµν =Rµσνλ ⋅ gσλ

prin contractare cu tensorul metric
de distanþã dintre douã puncte:

gmn

R =Rµν ⋅ gµν

ce intervine în elementul

ds2 = g µνdxµdxν

Pentru o densitate uniformã de materie r în Univers, curbarea
spaþiului este de ordinul

4≈

/
ρ.
?

Existã mai multe teste clasice ale relativitãþii generale care
confirmã valabilitatea acesteia. Amintim aici deplasarea
gravitaþionalã spre roºu, curbarea razelor de luminã în câmpul
gravitaþional al Soarelui, precesia periheliului planetei Mercur, etc.
Relativitatea generalã ºi teoria cuanticã sunt printre cele mai
strãlucite realizãri ºtiinþifice ale secolului al XX-lea. Ambele ºi-au
demonstrat valabilitatea în descrierea fenomenelor fizice cu un
înalt grad de acurateþe. Dar este surprinzãtor cã în ciuda
succeselor acestor douã mari realizãri ale fizicii, ne confruntãm cu
un conflict profund între ele. În ultimii 30 de ani ai vieþii sale,
Einstein a încercat fãrã succes construcþia unei teorii unificatoare
a interacþiilor fundamentale din naturã: interacþiile tari, electromagnetice, slabe ºi gravitaþionale. Probabil cã nu erau coapte
premizele pentru elaborarea unei astfel de teorii unificatoare. Abia
prin anii 70 s-a elaborat teoria electro-slabã ce reprezintã teoria
cuanticã de câmp, relativistã, renormabilã a interacþiilor electromagnetice ºi slabe ce înglobeazã electrodinamica cuanticã ce
fusese construitã cu câþiva zeci de ani mai înainte. A urmat
cromodinamica cuanticã ce descrie interacþiile tari dintre cuarci
ºi gluoni. Pentru gravitaþie nu s-a reuºit pânã în prezent
construcþia unei teorii cuantice de câmp renormabile.
Diferenþa dintre gravitaþie ºi celelalte interacþii este legatã de
fundalul (background) în care sunt considerate. Teoriile uzuale
de câmp renormabile (teoria electro-slabã, cromodinamica
Ü
 Dacã existã colegi care nu agreazã metodele scientometrice
dar ar fi de acord ca CV-urile lor sã fie evaluate de referenþi externi,
credem cã ar trebui sã accepte ca CV-urile lor sã fie publice ºi sã
conþinã în particular informaþiile de mai sus. Este dreptul lor sã
considere cã eventualele evaluãri scientometrice nu sînt relevante
ºi sã facã public acest lucru.
Cei interesaþi de acest proiect pot sã mã contacteze ºi sã îmi
trimitã pe cale electronicã datele relevante. Numãrul lor va
constitui un criteriu extrem de relevant pentru dorinþa de reformã a
comunitãþii academice din România.
D. R. Grigore (grigore@theory.nipne.ro)
Cine crede cã ne vom racorda curînd la sistemul de evaluare
apusean peer review cu comisii de experþi internaþionale se
înºealã. Chiar dacã s-ar dori acest lucru, efortul financiar de
formare a sute de comisii de experþi internaþionali (pentru sutele de
domenii distincte abordate în þarã) ar fi prea mare. De fapt cei care
combat metodele scientometrice nici nu propun aºa ceva (sau
ceva asemãnãtor).
n
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cuanticã) sunt descrise în spaþiul plat Minkowski ce este fixat din
start. Variabilele dinamice, câmpurile cuantice sunt obiecte
geometrice (spinori, vectori, tensori, etc.) în spaþiul Minkowski,
spaþiul-timp reprezentând arena cinematicã în care câmpurile se
propagã, interacþioneazã.
În schimb în relativitatea generalã nu existã o geometrie de
fundal. Însuºi spaþiul-timp este variabila dinamicã fundamentalã,
fundalul fiind variabila ce trebuie cuantificatã. Altfel spus, nu existã
o separaþie clarã între arena cinematicã ºi dinamicã, aºa încât
avem nevoie de formulãri noi ale problemelor de bazã ale fizicii.
Orice abordare a gravitaþiei cuantice trebuie sã rãspundã la
douã tipuri de probleme. O clasã de probleme sunt conceptuale ºi
ele sunt comune oricãrei abordãri. Apoi, în cadrul oricãrei
abordãri particulare sunt o serie de probleme interne de
consistenþã ale teoriei respective.
Una din problemele generale pe care orice teorie de
gravitaþie cuanticã trebuie sã o rezolve este cea a singularitãþilor
spaþio-temporale în care se include ºi momentul iniþial al marii
explozii (big-bang) de la care a evoluat Universul. Este clar cã
tratarea, studiul acestor singularitãþi reprezintã un domeniu ce se
plaseazã dincolo de domeniul de valabilitate al teoriilor fizice,
clasice, uzuale.
Legat de momentul iniþial de la care a pornit evoluþia
Universului se ridicã o serie de probleme cosmologice:  O
descriere adecvatã a evoluþiei singularitãþilor  O explicaþie pentru
evoluþia universului pornind de la o stare descrisã de condiþii
iniþiale extrem de improbabile (big bang)  De ce condiþiile iniþiale
au fost adecvate pentru o evoluþie inflaþionistã ? Evoluþia
Universului a cunoscut o expansiune extrem de rapidã în primele
momente dupã big bang  Big bang a fost primul moment de timp
sau a existat ceva înainte de acesta ? Mai general, se pune
problema înþelegerii timpului în cosmologia cuanticã.
Gãurile negre (black holes), a cãror existenþã este din ce în
ce mai certã în ultima perioadã, sunt legate de singularitãþi spaþiotemporale. La corpuri extrem de masive atracþia gravitaþionalã
este atât de puternicã încât colapsul gravitaþional nu mai poate fi
stopat. În zona de acþiune a unei gãuri negre orice, inclusiv
lumina, este obligat sã cadã cãtre singularitatea spaþio-temporalã
a acesteia unde curbura spaþiului este infinitã.
În 1975 Hawking ºi Bekenstein au fãcut o legãturã
remarcabilã între termodinamicã, mecanicã cuanticã ºi gãuri
negre. Unei gãuri negre i se poate asocia o temperaturã legatã de
gravitaþia la suprafaþa gãurii negre ºi o entropie proporþionalã cu
aria acesteia. Dacã în descrierea (clasicã) a unei gãuri negre se
þine cont ºi de efecte cuantice, atunci se constatã cã o gaurã
neagrã nu este perfectã ºi poate radia. Posibilitatea de a radia

este foarte micã, dar suficientã pentru a crea o problemã teoreticã
teribilã legatã de pierderea de informaþie.
Pentru o exemplificare foarte simplã a acestei probleme a
pierderii de informaþie sã considerãm un sistem cuantic într-o stare
purã care este înghiþit de o gaurã neagrã de masã M. Sã aºteptãm
un timp suficient de lung pentru ca gaura neagrã sã radieze aºa
încât în final avem din nou gaura neagrã de masã M ºi o stare
termalã. Deci în tot acest proces a fost convertitã o stare cuanticã
purã într-o stare termalã. Altfel spus, starea cuanticã purã descrisã
de un set de numere cuantice este transformatã într-o stare
descrisã numai de temperaturã - un singur numãr !
Problemele extrem de dificile pe care le implicã construcþia
unei teorii cuantice pentru gravitaþie ºi unificarea acesteia cu
celelalte interacþii fundamentale a determinat apariþia mai multor
teorii. Amintim câteva dintre cele mai promiþãtoare:  Supersimetrii,
supergravitaþie în care se considerã transformãri de simetrie între
bosoni ºi fermioni  Teoria corzilor (string theory) în care
particulele elementare nu mai sunt obiecte punctuale, ci extinse,
de tipul corzilor sau membranelor  Gravitatea cuanticã cu bucle
(loop quantum gravity) relevantã la nivelul lungimilor Planck 
Geometrii necomutative în care se iau în consideraþie posibilitatea
necomutativitãþii dintre coordonate  Modele de calcul Regge 
Teoria twistorilor iniþiatã de Penrose etc.
Am putea adãuga la aceastã listã incompletã de încercãri o
abordare cu totul aparte. B. Carter, S. Weinberg ºi M. Goldhaber
sunt numai câþiva dintre susþinãtorii aºa numitului principiu
antropic. Într-o formã slabã, principiul antropic spune sã folosim
existenþa noastrã ca o datã experimentalã suplimentarã. Într-o
formã mai tare principiul antropic spune cã legile naturii, de altfel
incomplete, trebuie completate cu cerinþa ca acele condiþii care
asigurã evoluþia Universului sã permitã apariþia vieþii, cu fiinþe
inteligente. Raþiunea ar fi cã ºtiinþa, ºi în particular teoria gravitaþiei,
mecanica cuanticã, etc., ar fi fãrã sens în absenþa observatorilor.
Insuccesele de pânã acum a tuturor încercãrilor de
reconciliere între teoria cuanticã ºi gravitaþie au determinat pe mulþi
fizicieni sã considere cã interacþia gravitaþionalã, spaþiul-timp sunt
esenþialmente clasice. Spaþiul-timp este fundamental clasic, nu
are sens sã fie cuantificat, el rãmânând fundalul clasic în care
interacþioneazã câmpurile, particulele descrise cuantic.
Poate cã aceastã atitudine extremã este hazardatã,
reflectând mai de grabã insatisfacþia fizicienilor de a nu fi reuºit întro sutã de ani sã rezolve problemele gravitaþiei ºi teoriei relativitãþii
generale.
Viitorul ne va rezerva rãspunsuri imprevizibile într-unul
dintre cele mai fascinante domenii ale cercetãrilor de fizicã
fundamentalã.
Mihai VIªINESCU

Ü continuare din pag. 1 Energie nuclearã de la
provenienþã româneascã.
Fabrica de combustibil nuclear FCN Piteºti a anunþat în 2004
cã în cadrul programului de modernizare pentru extinderea de
capacitate a fabricii (în perspectiva fabricãrii de combustibil
nuclear ºi pentru Unitatea 2) are în program fabricarea a 6 380
fascicule de combustibil nuclear, din care 1 340 fascicule vor intra
în stocul pentru punerea în funcþiune ºi exploatarea comercialã a
Unitãþii 2 de la CNE Cernavoda.
Uzina de apã grea de la Turnu Severin, din cadrul Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare (RAAN), va termina la
mijlocul anului 2005 constituirea stocului de apã grea necesar
pornirii Unitãþii 2 a Centralei nuclearoelectrice de la Cernavoda.
care înseamnã 500 de tone de apã grea,
Unitatea 3 a centralei de la Cernavoda este realizatã în
proporþie de 15 % ºi urmeazã sã furnizeze cca 10 % din
producþia anualã de electricitate a României. Lucrãrile de
construcþie sunt programate a fi finalizate în 2012. Pentru
continuarea lucrãrilor la aceast unitate sunt necesare fonduri de
748 milioane euro.
Fasciculele de combustibil nuclear ºi apa grea vor fi furnizate
de aceiaºi producãtori din þarã care au fost menþionaþi la
Unitatea 2. Pentru restul echipamentelor se cautã investitori,

ministerul de resort anunþând cã realizarea acestei unitãþi se va
face printr-un parteneriat public privat în care investitorilor li se
cere sã aibã capacitatea de a atrage ºi gestiona sumele necesare
ºi sã aibã capacitatea tehnicã de a realiza lucrãrile pentru a cãror
finalizare s-au angajat.
Conform foii de parcurs în domeniul energetic, convenitã de
þara noastrã cu Uniunea Europeanã, punerea în funcþiune a
Unitãþii 3 de la CNE Cernavodã este programatã cel mai târziu
pentru anul 2015.
Nota. Cu privire la cuantumul de energie electricã furnizatã prin
fisiunea nuclearã, în actualii reactori nucleari din lume, trebuie
precizat cã randamentul este 30 %. Restul energiei nucleare se
transformã în cãldurã folositã în parte pentru încãlzirea locuinþelor
din oraºul Cernavoda, în parte pentru cerinþe industriale, dar o bunã
parte este eliminatã prin apa de rãcire.
Cu privire la producþia de apã grea ºi alte echipamente
nucleare, regia de profil (RAAN) a semnat cu o societate de profil
din China un memorandum prin care s-a stabilit continuarea
cooperarii In domeniul energiei nucleare, atat In ceea ce priveste
exportul de apã grea, cât ºi de echipamente, cercetare, proiectare
etc., RAAN a exportat în anul 2002, în China, 16 tone de apã grea,
dupã ce, în 2001, a exportat 20 de tone în Coreea de Sud, acesta
fiind primul export românesc de apã grea. (MO)
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Interviu cu dr. Nicolae-Victor ZAMFIR,
director general al IFIN-HH
1. Ce fapte semificative ne puteþi relata din cariera dvs. ºtiinþificã
americanã ? Ce vã lipseºte cel mai mult ? Cam în cît timp credeþi
cã vom ajunge la o stare de normalitate în viaþa ºtiinþificã
româneascã ?
 Fapte semnificative ? Rãspunsul depinde de cine defineºte
ce este faptã semnificativã. Cercetarea ºtiinþificã este în general
presãratã de satisfacþii ºi am avut multe de-a lungul anilor
petrecuþi în Statele Unite. Sigur cã unele din rezultate sunt mai
apreciate decât altele. Nu aº vrea însã sã intru în amãnunte care
ar implica un jargon mult prea specializat. Ce îmi lipseºte ? În
primul rând studenþii ! ªi nu mã refer neapãrat la calitatea lor ci mai
ales la sistemul educaþional ºi de cercetare care îi integreazã total
ºi rapid în viaþa grupului de cercetare. Cred cã ar merita sã
discutãm cu altã ocazie mai mult despre asta. În al doilea rând 
rãspuns sugerat de fapt de urmãtoarea întrebare  normalitatea
vieþii de cercetãtor. În cât timp cred cã vom ajunge ºi aici la o
stare de normalitate ? Greu de raspuns ! Eu sunt optimist ºi sper cã
odatã cu eventualul nou sistem de finanþare. Mai sunt multe
probleme însã legate de relaþiile interumane care au fost
deteriorate de perioada de tranziþie. Cred cã lipsa de toleranþã,
pe care unii o justificã prin spiritul de competiþie este produsul
frustrãrilor generate de deficienþele sistemului de finanþare ºi odatã
cu îmbunãtãþirea acestuia ºi relaþiile colegiale vor deveni normale.
2. CdF militeazã pentru ca cercetarea ºtiinþificã din România sã
aibã consilii ºi comisii  la vârf ºi în institute  formate din
cercetatori recunoscuþi de comunitatea ºtiinþificã. Recunoaºterea cercetãtorilor mai este astãzi o problemã în lume ?
 Aici voi raspunde strict la întrebare: Nu ! Comunitatea
ºtiinþificã din lume a ajuns la o maturitate care nu permite
schimbãri în scara valorilor iar autorecunoaºterea este relativ
ignoratã.
3. Am început o selectare a elitelor în domeniul ºtiinþelor exacte,
expunînd 24 cazuri din probabil citeva sute (matematicã, fizicã,
chimie, biologie). Va fi încã mult de muncit. Cum vedeþi o astfel de
încercare ?
 Rãspunsul la aceastã întrebare este de fapt legat de
rãspunsul precedent. Sigur cã încercarea este bunã însã consider
cã trebuie mers cu foarte multã grijã pentru a se evita clasamente
ºi (auto)ierarhizãri care ar atomiza ºi mai mult comunitatea noastrã
ºtiinþificã.
4. Activitatea ºtiinþificã  în cercetarea fundamentalã sau
orientatã (aplicativã de vârf)  conduce la rezultate publicabile.
Revistele în care apar articolele produse de cercetatori sunt...
ierahizate de ISI. Consideraþi cã existã un punct obiectiv în
aceasta ierarhizare ? CdF a început din 1994 prezentarea
posibilitãþilor de folosire a informaþiei cuprinse în baza de date ISI.
Vi se pare oportunã aceastã conduitã ? Cele mai contestate
scrieri despre scientometrie din CdF sunt cele care se referã la
colective mici (100 ± 30 %) ºi care încearcã ierahizãri ale
membrilor unui astfel de colectiv. Meritã sã continuãm ?
 Sigur cã factorul de impact ºi alte asemenea mãrimi obþinute
cu formule mai mult sau mai puþin complicate îºi au semnificaþia
lor, însã cred cã nu trebuie sã le privim strict ca niºte contabili.
Trebuie sã ne amintim ºi subiectivitatea inerentã unei analize
ºtiinþifice. În industrie sau agriculturã poate merge o ierarhizare
strictã a rezultatelor. Cred cã în cercetarea ºtiinþificã aceste
numere trebuie sã fie doar orientative. Problema apare când
evaluarea e fãcutã de birocraþi care nu au cum sã aprecieze
activitatea ºtiinþificã. Cred cã aprecierea trebuie fãcutã de
comunitatea ºtiinþificã  ºtim foarte bine cã de cele mai multe ori
ºtim cine este un bun profesionist ºi cine nu.
5. Dacã pentru cercetarea fundamentalã metodele
scientometrice pot constitui un instrument deosebit de util, cum
vedeþi evaluarea performanþelor în domeniul cercetãrii pur
Curierul de Fizicã / nr. 52/ Martie 2005

aplicative ? Se argumenteazã cã deocamdatã economia
româneascã nu poate sã absoarbã acest tip de cercetare. Credeþi
cã are sens o cercetare pur aplicativã în ideea cã se va aplica
eventual peste 10 ani ºi meritã finanaþatã ? Cum vedeþi viitorul
acestui tip de cercetare ?
 Dacã prin cercetare aplicativã înþelegem applied physics
atunci evaluarea poate ºi trebuie sã se facã la fel ca în cercetarea
fundamentalã. Cred cã aceastã cercetare aplicativã îºi are rolul ei
chiar dacã beneficiile nu par imediate. În lume viitorul acestor
cercetari este legat de cel al cercetãrilor fundamentale iar la noi
sper sã se adopte abordarea vesticã.
6. Þinînd seama de colectivele extrem de mici de cercetãtori pe
diverse domenii, evaluãrile de tip peer review veritabile doar cu
comisii interne sînt problematice. Ce pãrere aveþi ? Ce ºanse
credeþi cã existã pentru a putea efectua evaluãri de tip peer
review cu comisii externe ?
 Da, ºi eu consider cã, în multe privinþe, din cauze multiple,
aceste evãluari la nivel naþional sunt problematice. Cred cã
folosirea unor comisii externe este necesarã ºi este ºi realizabilã.
Componenþa poate fi secretã (tragere la sorþi dintr-o listã posibilã ?)
iar efortul financiar ar fi minim (voluntariatul se practicã în aceastã
privinþã). Singurul obstacol ar fi stilul pompieristic în realizarea
competiþiilor.
7. În cei 15 ani de apariþie a CdF am contat pe astfel de abordãri
revoluþionare (cum este reconsiderarea valorilor) din partea
unui segment restrîns al societãþii civile ºi anume acela al
comunitãþii ºtiinþifice. Componenþii acestui segment continuã sã
lupte, nu s-au plictisit ºi sperã ca România sã ajungã la
standarde... mai bune. Îi credeþi îndreptãþiþi ? Cît de important
credeþi cã este spiritul civic în cercetarea ºtiinþificã ?
 Cred cã CdF are un rol extrem de important în formarea
conºtiinþei civice, în dialogul de idei ºi în sudarea comunitãþii
fizicienilor. Cred cã spiritul civic este foarte important în formarea
unei atmosfere normale ºi de competitivitate constructivã.
8. Cum apreciaþi organizarea cercetãrii româneºti prin
comparaþie cu lunga experienþã americanã ? Dacã zîna din
poveste v-ar acorda posibilitatea de a îndeplini trei minuni în
privinþa organizãrii cercetãrii româneºti, care le-aþi cere ?
 Organizarea în institute naþionale în România, la scara
respectivã, nu este foarte diferitã de cea în laboratoare naþionale
în Statele Unite. Finanþarea este însã total diferitã. În Statele Unite
se vizeazã maximizarea rezultatelor ºi aceasta se realizeazã întrun mod foarte simplu: un peer review competent ºi eficient, o
finanþare nefragmentarã a grupurilor de cercetare, ºi o birocraþie
practic inexistentã, atât atribuirea contractelor cât ºi evaluarea
rezultatelor facându-se pe baza articolelor publicate.
9. Cum vedeþi interacþia cu administraþia din forul tutelar
(MEdC) ? Aveþi o listã de mãsuri pe care aþi refuza sã le giraþi
preferînd demisia ? Puteþi face publicã aceastã listã ?
 Am deocamdatã numai o experienþã limitatã, cu unele pãrþi
bune, însa ºi cu unele... mai puþin bune. Consider cã deciziile
MEdC ar trebui luate prin consultarea institutelor ºi nu prin decizii
birocratice mai mult sau mai puþin arbitrare. Nu mi-am fãcut
asemenea listã însa ea ar cuprinde mãsuri care sã atenteze la
integritatea institutului sau la independenþa sa ºtiinþificã.
10. Actul din 1996 de reorganizare, prevede printre sarcinile IFINHH ºi editarea CdF. O întrebare de esenþã pentru conducerea
institutului ar fi: cît (trebuie sã) se implice IFIN-HH în editarea
buletinului ? Un rãspuns la aceastã întrebare este de mult aºteptat
de cãtre redacþia CdF.
 Consider cã IFIN-ul, ca ºi celelalte institute de fizicã trebuie sã
sprijine total editarea buletinului.
Vã mulþumim ºi vã dorim succes !
A consmnat D. R. Grigore, red. ºef. CdF
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Consultaþie: Ciclul Carnot Inversat
Rãspundem unei solicitãri asupra uneia din aplicaþiile
termodinamicii: Ciclul Carnot Inversat (CCI) adecvat unei
demonstraþii imediate ºi uºor deduse din principiile acestei
discipline.
CCI  ca ºi cel direct CCD  constituie un instrument de studiu
pentru principiul al doilea al termodinamicii. Reamintim cã
principiul al doilea are o mare importanþã practicã pentru cã
stabileºte modul în care se transformã cãldura în lucru (mecanic),
adicã în energie disponibilã ºi, mai precis, aratã proporþia în care
are loc aceastã transformare. Conform acestui principiu nu este
posibilã transformarea integralã a cãldurii în energie disponibilã.
Sã reamintim cã pentru studiul Ciclului Carnot  direct ºi
inversat  este necesarã maºina termicã (MT)  evident idealã
(reversibilã)  care funcþioneazã cu ajutorul a douã surse
(rezervoare) de cãldurã: una la temperaturã mai joasã (sursa
rece), Tr, a doua la temperaturã mai ridicatã (sursa caldã), Tc. Între
cele douã surse circulã un agent  abur sau gaz  care permite un
schimb de cãldurã între acesta ºi sursa de cãldurã (sau între sursa
de cãldurã ºi agentul de schimb). Se noteazã cu Qr cãldura
schimbatã de MT cu sursa rece ºi cu Qc cãldura schimbatã de MT
cu sursa caldã. Evident, cãldura  ca orice energie  se mãsoarã
în joule iar temperatura în kelvin. Se demonstreazã cã
Qr /Tr = Qc / Tc
(1)
adicã raportul între cãldura schimbatã de gaz cu o sursã de
cãldurã ºi temperatura acelei surse rãmâne constant pentru Ciclul
Carnot direct ºi inversat, evident reversibil. Egalitatea (1) constituie
esenþa termodinamicii ºi constituie de fapt exprimarea matematicã
a principiului al doilea la care ar trebui sã adãugãm douã
formulãri:
1. Într-un proces ciclic reversibil în care are loc transformarea
cãldurii în lucru (CCD), aceasta nu se transformã integral, ci
totdeauna o parte din cãldura preluatã de la sursa caldã trece la
sursa rece fãrã a fi utilizatã.
2. Într-un proces ciclic reversibil în care o cantitate de cãldurã
trece de la o sursã rece la una caldã (CCI) este absolut necesar
sã se consume lucru care trece ca energie caloricã la sursa
caldã.
Încheind noþiunile introductive, reamintim semnificaþia
importantã a diferenþei Qc  Qr (este vorba de valoarea absolutã a
acestora). În CCD diferenþa menþionatã reprezintã lucrul efectuat
(energia disponibilã) pentru maºina termicã (care funcþioneazã cu
abur sau gaze din arderea unui combustibil). În CCI diferenþa
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Qc  Qr, la care ne referim, este egalã cu energia necesarã pentru
preluarea cãldurii Qr de la sursa rece ºi transferul acesteia la sursa
caldã cu ajutorul agentului de schimb.
CCI  pentru aplicaþia cãreia îi dedicãm nota de faþã  se
aplicã maºinilor termice care preiau cãldurã de la sursa rece ºi o
transferã celei calde. Este vorba de frigider ºi aparatul de aer
condiþionat, sau de o pompã de cãldurã care încãlzeºte un spaþiu
(de exemplu de locuit) preluând cãldurã de la o sursa mai rece,
agentul termic fiind un gaz adecvat, de exemplu freonul. Cu alte
cuvinte, frigiderul ºi aparatul de aer condiþionat rãcesc sursa rece
iar pompa de cãldurã încãlzeºte sursa caldã. O astfel de maºinã
termicã are nevoie de energia E preluatã de la reþeaua electricã.
E are expresia
E = Qc  Qr
(2)
Dacã folosim relaþiile (1) ºi (2) se poate scrie
E = Qr ( Tc  Tr) / Tr
(3)
Relaþia (3) aratã cã energia E preluatã din exteriorul
sistemului (de la reþea) este dependentã în principal de diferenþa
Tc  Tr..
Exemplul nostru îl constituie frigiderul sau instalaþia pentru aer
condiþionat, care sunt destinate menþinerii temperaturii Tr a sursei
reci. Astfel acest aparat funcþioneazã la o temperaturã datã, Tr, dar
la o temperaturã Tc dependentã de condiþiile în care este
amplasat. Cu cât temperatura Tc este mai mare cu atât energia E
necesarã este mai mare.
Aplicaþia pe care o prezentãm  credem ineditã  îºi propune
sã calculeze creºterea energiei, mai precis factorul de
multiplicare al energiei, dacã aparatul respectiv trebuie sã lucreze
la o temperaturã Tc mai mare, de exemplu lãsând frigiderul sau
aparatul de aer condiþionat sã lucreze în soare, adicã ridicând
temperatura Tc.
Astfel aparatul pentru aer condiþionat lucreazã între Tr ºi Tc ºi
energia necesarã, datã de relaþia (3), va fi E1 dacã sursa caldã are
temperatura Tc1 ºi E2 pentru temperatura Tc2. Scriind expresiile 
conform relaþiei (3)  pentru energiile E1 ºi E2 se obþine raportul
acestora
(4)
E2 / E1 = ( Tc2  Tr ) / (Tc1  Tr )
Din relaþia (4) se constatã cã factorul de multiplicare al
energiei, E2 / E1, este funcþie numai de diferenþa temperaturilor Tc2
ºi, respectiv, Tc1 faþã de Tr. Creºterea acestui factor cu creºterea
temperaturii Tc este foarte importantã din punct de vedere practic
pentru cã exprimã creºterea costului energiei consumate (de la
reþea).
Sã calculãm factorul de creºtere al energiei pentru aparatul
care lucreazã cu Tr = 22 °C = 295 K considerând starea de bazã
(a sursei calde) cu Tc1 = 32 °C = 305 K ºi luând diferite valori
pentru Tc2. Acordând valorile 42 °C, 52 °C ºi 62 °C, pentru Tc2,
factorul de multiplicare al energiei are valorile din tabelul care
urmeazã.
Sursa rece
Sursa caldã
Factorul de
Tr
Tc2
multiplicare
°C
K
°C
K
22
295
42
315
2
22
295
52
325
3
22
295
62
335
4
În concluzie, maºina termicã de care ne-am ocupat ºi anume
pentru menþinerea unei temperaturi date a sursei reci, Tr, are
nevoie de energia (electricã) de la reþea care este cu atât mai
mare cu cât temperatura Tc a mediului ambiant, la care este
eliberatã cãldura Qc, este mai mare. Factorul de multiplicare al
energiei necesare creºte puternic cu temperaturã Tc ºi anume se
dubleazã în exemplul considerat pentru fiecare zece grade (Tr
este dat). Creºterea energiei înseamnã ºi creºterea costului plãtit
pentru energia consumatã (de la reþea).
Calculul efectuat se referã la maºina idealã (reversibilã). În
realitate existã pierderi de cãldurã ºi frecãri care conduc la costuri
ºi mai ridicate decât cele calculate.
(MO)
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Despre elitele cercetãrii
româneºti
Ne face plãcere sã semnalãm apariþia lucrãrii Elitele
cercetãrii româneºti a colaboratorului nostru prof. Petre T.
Frangopol. Lucrarea are (n) pagini ºi a apãrut la editura (e). Este
vorba de prezentarea unor cercetãtori valoroºi din matematicã (x),
fizicã (y) ºi chimie (z) cu elemente din biografia acestora precum
ºi cu prezentarea operei ºtiinþifice. Pentru aceste prezentãri se
utilizeazã date scientometrice preluate din baza de date ISI
(lucrãri ºi citãri) precum ºi alte elemente cum ar fi colaborãri
ºtiinþifice de prestigiu, invitaþii la congrese internaþionale
importante, cãrþi apãrute la edituri din strãinãtate cunoscute, etc.
Am constatat cu plãcutã surprindere cã, în mare parte, aceste
prezentãri au apãrut în Curierul de Fizicã excepþiile fiind ultimile
trei (N. V. Zamfir, C. Borcea ºi G. Musa).
ªi acum cîteva observaþii critice:
 Utilizarea datelor scientometrice impune separarea citãrilor
în citãri propriu-zise ºi auto-citãri (pentru definiþiile precise a se
vedea editorialul acestui numãr CdF). Avem motive sã credem cã,
mãcar în unele cazuri, s-au dat toate citãrile înregistrate în baza de
date ISI (deci cu auto-citãrile incluse). Deoarece numai citãrile
propriu-zise sînt cele relevante ar fi util ca într-o viitoare ediþie sã se
remedieze aceastã imprecizie.
 Pentru cercetãtorii din domeniul experimental, lucrãrile au
de regulã mulþi autori între care doar unul-doi sînt cei care au
iniþiat experimentul ºi au contribuit în mod hotãrîtor la realizarea
lui. De regulã acest lucru se poate deduce urmãrind invitaþiile la
congresele internaþionale de prestigiu (deoarece rareori va fi
invitat doar un membru oarecare al echipei de experimentatori).
De aceea este extrem de util sã se ºtie care sînt lucrãrile
experimentale din CV-ul unui autor care intrã în aceastã categorie.
Precizãrile de acestã naturã apar rar ºi ar fi relevante într-o nouã
ediþie.
 Lista elitelor din cartea dlui Frangopol se opreºte la porþile
altui for de consacrare ºi anume Academia Românã. Credem cã
aceastã sfialã este nejustificatã ºi ar fi bine sã ºtim mai multe ºi
despre performanþele ºtiinþifice ale membrilor AR. O comparaþie cu
lista dlui Frangopol nu poate fi decît bine-venitã.
 Dacã înþelegem bine demersul dlui Frangopol, lucrurile stau
cam aºa: în cadrul comunitãþii ºtiinþifice româneºti existã o elitã
în sens larg al cuvîntului în care intrã acei cercetãtori cu CV-uri
comparabile cu cele ale omologilor din þãrile avansate. Este vorba
de o clasã de mijloc care nu depãºeºte cu mult cifra de 1000.
(O micã fracþie din zecile de mii de oameni care lucreazã în
învãþãmîntul superior ºi cercetare). Dintre aceºtia existã o micã
minoritate care au ajuns la o consacrare internaþionalã reuºind sã
clarifice o serie de probleme care au preocupat comunitatea
ºtiinþificã o perioadã de timp mai îndelungatã fãrã a-ºi gãsi
rezolvarea. Cu alte cuvinte, cei o mie au avut o prestaþie onorabilã
iar dintre aceºtia cîteva zeci au spart nuci tari. Dl. Frangopol se
ocupã în mod evident doar de acestã ultimã categorie pe care o
numeºte elitã. ªtim sigur cã existã cercetãtori care fac parte din
aceastã categorie privilegiatã ºi care nu apar în cartea dsale.
Pentru a nu-i nedreptãþi, acest lucru ar fi trebuit precizat apãsat.
Mi-ar fi fãcut plãcere ca autorul sã se hazardeze ºi sã estimeze
cam cît la sutã din acestã elitã crede cã a reuºit sã cuprindã în
cartea dsale. În sfîrºit, în cadrul elitei (în sens PTF) se gãsesc ºi
cîþiva care se vor bucura de privilegiul ca opera lor sã reziste
timpului ºi sã fie citatã ºi peste 50 de ani. Avem oare posibilitatea
de a bãnui de pe acum care vor fi aceºtia?
(DRG)
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Cercetarea ºtiinþificã
româneascã:
încotro în 2005 ?
În CdF nr 47 din decembrie 2003, în articolul ...Ce mai
freamãt, ce mai zbucium ! ne manifestam speranþa pentru
cercetarea ºtiinþificã româneascã a numirii unui cercetãtor pentru
cercetare în persoana prof. dr. Gheorghe Popa de la Universitatea A. I. Cuza din Iaºi. Anul 2004 ne-a arãtat cã activitatea sa în
cadrul forului pentru cercetarea ºtiinþificã din România nu a putut
schimba starea acestui important domeniu al societãþii româneºti.
« Era de aºteptat ! » au spus mulþi dintre noi pentru cã domnia sa
nu a lucrat singur ci s-a ajutat de un staff bine cunoscut nouã (!!!)
de mulþi ani de zile: acela al Departamentului de cercetare din
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Starea cercetãrii ºtiinþifice
româneºti din cele trei zone cunoscute (Academia Românã,
Departamentul de cercetare din MEC ºi Învãþãmântul Superior)
este judicios analizatã în CdF nr 51 (decembrie 2004) de cãtre
prof. dr. Vladimir Þopa, membru corespondent al Academiei
Române în articolul Cercetarea ºtiinþificã din România între a fi
sau a nu fi. Articolul menþionat se terminã cu Concluzii ºi
mãsuri. Meritã sã amintim prima dintre acestea:
« Reînfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Tehnologie
în coordonarea directã a primului ministru, ceea ce ar permite o
coordonare mult mai eficientã a sistemului Cª din România ».
Este interesant cã presa ne-a anunþat în ianuarie 2005 cã
Autoritatea Naþionalã pentru Cercetarea ªtiinþificã va trece în
subordinea Guvernului ºi în coordonarea primului ministru, prin
Cancelaria primului ministru, conform Hotãrârei nr 2200 publicatã
în Monitorul Oficial nr 16 din 6 ianuarie 2005.
Ceea ce aºteptãm acum este numirea conducerii acestei
autoritãþi precum ºi a membrilor Consiliului ºi Colegiului prevãzut
de aceastã hotãrâre. De aceºtia va depinde în bunã mãsurã
strategia naþionalã în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei.
Cu privire la aceºti membri este interesant de semnalat cã
primele declaraþii ale noilor membri ai Guvernului se referã la
faptul cã trebuie sã primeze calitatea de personalitate ºtiinþificã.
Iatã un anunþ din presã sub titlul Mircea Miclea, ministrul
Educaþiei ºi Cercetãrii, promite cã viitorii secretari de stat vor fi
personalitãþi ºtiinþifice.
« Salut iniþiativa organizaþiilor din mediul universitar ºi de
cercetare ºi vreau sã îi asigur pe membrii acestora cã singurele
criterii care vor sta la baza numirii secretarilor de stat pentru
învãþãmânt superior ºi cercetare vor fi competenþa ºi performanþa
ºtiinþificã, ambele probate prin lucrãrile publicate, deci personalitãþi cu valoare ºtiinþificã recunoscutã », spune ministrul Miclea.
Declaraþia ministrului vine ca urmare a solicitãrii Forumului
Academic Român, Asociaþiei Ad Astra ºi portalului independent
România liberã în viitor. Cele trei organizaþii au transmis sãptãmâna trecutã o scrisoare deschisã, în care solicitau ca secretarii
de stat sã fie persoane cu valoare ºtiinþificã recunoscutã. În
scrisoare, semnatarii ºi-au exprimat dorinþa unei reforme
adevãrate în domeniul educaþiei ºi cercetãrii.
La sfârºitul lunii ianuarie 2005 presa ne-a anunþat cã prof. dr.
Anton Anton a fost numit secretar de stat pentru cercetare.
Domnia sa ºi-a propus sã scoatã la suprafaþã cercetarea
româneascã, s-o încurajeze ºi s-o finanþeze.
Noi  cei de la CdF  adãugãm: Rãmâne ca timpul sã
probeze bunele intenþii profesate de noul ministru ºi de noul
secretar de stat pentru cercetare. Este vorba în special de
comisiile de specialiºti ai MEdC, de competenþele lor precum ºi de
regândirea întregului sistem de alocare a fondurilor. Actualul
sistem bazat pe programe de tip CERES, RELANSIN, etc. este
extrem de birocratic ºi netransparent. Nu credem cã specialiºtii
români recunoscuþi de comunitatea ºtiinþificã internaþionalã au fost
consultaþi la elaborarea acestui sistem de finanþare (sau poate
doar o micã parte  bine aleasã de vechea guvernare  ºi-a dat
acordul) ºi ar fi bine ca noua guvernare sã dovedeascã aceasta.
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Starea cercetãrii ºtiinþifice în România, cauzele ei,
ºi mãsuri ce se impun pentru redresarea situaþiei
Cercetarea ºtiinþificã din România se aflã într-o stare dezastruoasã, ca urmare a politicii profund greºite, dezastruoase, anti-ºtiinþifice
ºi anti-sociale, practicate de România în acest domeniu socio-profesional. Cauzele profunde ale acestei stãri dezastruoase rezidã în
completa inadecvare a politicienilor ºi managerilor de cercetare români la natura cercetãrii ºtiinþifice, în mentalitatea retrogradã ºi
regresivã frecventã în România, ºi cultivatã de politica României. Mãsurile necesare pentru stoparea dezastrului în cercetarea ºtiinþificã
din România sînt exclusiv de naturã politicã.
Starea
Starea cercetãrii ºtiinþifice în România în toamna anului 2004
este dezastruoasã. Acest dezastru este provocat de politica
profund greºitã, anti-ºtiinþificã, anti-economicã ºi anti-socialã, pe
care România a practicat-o ºi o practicã în acest domeniu. În
profundã discordanþã cu politica statelor dezvoltate ale lumii,
România înþelege sã-ºi distrugã sistematic ºi cu metodã
cercetarea ºtiinþificã.
Bugetul. Conform legii bugetului, cercetarea ºtiinþificã din
România are un buget anual de 0,2% din PIB. Acest buget este cu
totul insuficient. În România existã cca 15-20 000 de cercetãtori
ºtiinþifici, la o populaþie de bugetari de cca 2 milioane. Aceastã
proporþie de 1:100 trebuie, echitabil, sã se reflecte în bugetul
cercetãrii. Prin urmare, cercetarea ºtiinþificã din România ar fi
intitulatã la un buget de cca 1%. Disproporþia de la 1% la 0,2%
este o gravã nedreptate socialã ºi un abuz cu urmãri dezastruoase
în starea cercetãrii ºtiinþifice din România.
Regimul ilegal. Cercetarea ºtiinþificã din România se
desfãºoarã într-un regim ilegal. Prin legea cercetãrii, adoptatã
recent, cercetarea ºtiinþificã din România ar fi intitulatã la un buget
de 0,8%, în conformitate aproximativã cu o distribuþie echitabilã a
bugetului. Aceastã lege a cercetãrii este anulatã în fapt de legea
bugetului, ce prevede numai 0,2%. Reciproc, legea bugetului este
anulatã ea însãºi la rîndul ei de cãtre legea cercetãrii. Aceste
douã legi contradictorii, împreunã cu multe alte situaþii de acest fel,
aruncã cercetarea ºtiinþificã româneascã în regim de ilegalitate, ºi
blocheazã în fapt derularea oricãrei activitãþi de cercetare
ºtiinþificã.
O þarã ºi douã sisteme. În chestiunea cercetãrii ºtiinþifice
România este o þarã cu douã sisteme.
Sistemul institutelor naþionale de cercetare ºtiinþificã nu are,
conform legii, salariu. Aceste institute sînt declarate, prin lege,
agenþi economici ce trebuie sã facã afaceri pe piaþã ºi sã-ºi
deruleze activitatea pe baza acestor afaceri. Veniturile salariale în
aceste institute se obþin procentual ºi fãrã ritmicitate din aºa-zisele
competiþii pe proiecte de cercetare, prevãzute de planul naþional
de cercetare ºi de aºa-zisul program nucleu. Conform legii,
aceste institute, aflate în gravã dificultate bugetarã, sînt privite de
ministerul de finanþe al României ca gãuri negre ale economiei,
ºi, prin urmare, sînt intitulate numai la subvenþii ocazionale,
precum cele provenite din aºa-zisul program nucleu. Acest
program nucleu prevede un procent de maxim 50% din cifra de
afaceri a ultimului an, aºa încât, aceastã cifrã scãzând în timp,
subvenþia de la programul nucleu dispare în cîþiva ani, în regresie
geometricã. Nu existã nici un exemplu în lume, nici în istorie, unde
salariile în cercetarea ºtiinþificã ar fi obþinute exclusiv prin
competiþie. În aceastã privinþã, politica cercetãrii ºtiinþifice a
României este absolut singularã, prin aberaþia ce o profeseazã ºi
prin dezastrul pe care îl provoacã.
Pe de altã parte, România încearcã sã dezvolte un sistem
artificial de cercetare ºtiinþificã în institutele diverselor academii ºi
în universitãþi, în care fondurile de cercetare sînt atribuite ca
venituri suplimentare faþã de salarii. Acest sistem de cercetare are
salarii bugetare, ºi, adiþional, venituri importante provenite din
bugetul cercetãrii.
Acest sistem dublu, pe care România îl practicã în privinþa
cercetãrii ºtiinþifice, are profunde consecinþe negative asupra
domeniului: pe de o parte, un sistem fals în universitãþi ºi
academii, în care se face foarte puþinã cercetare ºtiinþificã ºi de
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proastã calitate, este subvenþionat excesiv; pe de altã parte,
institutele naþionale, unde s-a produs ºi încã se mai produce, cu
mari dificultãþi, cercetarea ºtiinþificã de cea mai bunã calitate ºi
eficienþã a României, sînt distruse prin lipsa finanþãrii.
Blocajul legilor. Conform legilor României, institutele
naþionale de cercetare ºtiinþificã din România sînt proprietatea
statului român, dar în acelaºi timp, statul român este ºi principalul
beneficiar (sau client) al rezultatelor acestei cercetãri ºi, totodatã,
este ºi executantul activitãþilor de cercetare în aceste instituþii.
Aºadar, proprietarul este ºi beneficiar ºi executant, o situaþie
juridicã imposibilã, ce blocheazã total activitatea de cercetare
ºtiinþificã. Într-o falsã, ºi imposibilã prin aberaþia ei deplinã, situaþie
juridicã ºi legalã, documentele ºi normele contractuale sînt
stabilite de stat în calitatea lui de proprietar, acceptate tot de stat în
calitatea lui de beneficiar, ºi prevederile lor sînt suportate tot de
cãtre stat în calitatea lui de executant. Aceasta este imaginea
fidelã a unui blocaj total, legislativ, administrativ, juridic, legal ºi
managerial, în activitatea de cercetare ºtiinþificã din România. Ea
dã mãsura viziunii politice ºi a capacitãþii administrative a
politicienilor ºi managerilor de cercetare din România.
Falsificarea. România declarã oficial cã ar avea cca 37 000
de salariaþi în cercetare, 23 000 de cercetãtori, 8 000 de
cercetãtori atestaþi ºi 5 000 de doctori în ºtiinþe. Este complet neexplicitat conþinutul diferenþei dintre 37 000 ºi 23 000, al diferenþei
dintre 23 000 ºi 8 000, este necunoscut termenul de cercetãtor
atestat (existã oare cercetãtori cu delegaþie ?). Cu o cifrã de
23 000 România este aproape de media Europei, sau a SUA,
unde existã cca 1 cercetãtor în medie la mia de locuitori, dar cu
cifra de 8 000 România se aflã sub mijlocul acestei medii, ceea
ce ar indica o sub-dimensionare importantã a cercetãrii în
România. Pe de altã parte, alte cifre oficiale, probabil mai realiste,
dau cca 15 000 de cercetãtori, sau salariaþi ai cercetãrii, în
România, aºa încât cifra realã rãmîne în bunã mãsurã
necunoscutã. Pe lîngã cei 37 000 de salariaþi în cercetare,
România pretinde cã ar mai înregistra cca 20 000 în aºa-numita
cercetare departamentalã, al cãror buget (alte 0,2 procente) se
înregistreazã însã, în mod fals, de douã ori, odatã în bugetul
ministerelor ºi a doua oarã în bugetul cercetãrii. Dacã e adevãrat,
cercetarea ºtiinþificã în România este supra-dimensionatã în raport
cu media þãrilor dezvoltate cu un factor mai mare de 2. Astfel de
date, cu totul contradictorii ºi imprecise, aratã totala ignoranþã a
politicienilor ºi a managerilor cercetãrii ºtiinþifice din România în
acest domeniu, sau lipsa lor de transparenþã într-o chestiune ce
þine de gestionarea fondurilor publice. În ambele cazuri, situaþia
este inacceptabilã.
Distrugerea capacitãþii de cercetare. România nu mai
investeºte de mult în cercetarea ºtiinþificã. Infrastructura cercetãrii
ºtiinþifice în România este degradatã în proporþii majore, clãdirile,
laboratoarele, instalaþiile utilitare, cãile de acces ºi comunicare,
dotãrile specifice ºi instalaþiile tehnologice, patrimoniul cercetãrii
ºtiinþifice româneºti, sînt distruse, în mare parte jefuite de o aºa-zisã
privatizare, valorificate în beneficiul unor aºa-ziºi manageri de
cercetare, sau al clanurilor de putere social-politicã pe care
aceºtia le reprezintã. Prin lege, cercetarea ºtiinþificã în România
este obligatã, în mod imposibil, sã-ºi plãteascã utilitãþile ºi
întreþinerea infrastructurii din costurile cercetãrii. Echipamentele
de cercetare ºtiinþificã, aparatura, instrumentele, materialele,
instalaþiile tehnologice de cercetare sînt de mult uzate moral ºi
material, dar politica României în cercetarea ºtiinþificã a renunþat
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de mult la astfel de cheltuieli structurale. În acest peisaj dezolant
au apãrut, ici ºi colo, cîteva camere, cîte o sãliþã, cîte un culoar,
cîte o halã, recondiþionate, zugrãvite ºi prevãzute cu aer
condiþionat, termopan ºi încãlzire, dotate cu aparaturã modernã
primitã cadou de la partenerii internaþionali generoºi ai
României, construite prin atribuire directã de fonduri competitive
unor cadre de nãdejde, de încredere, adevãrate sanctuare ale
cercetãrii moderne din România, muzee þinute sub cheie ºi date
(nu întîmplãtor) în grija unor cercetãtori de imagine, unde nu se
lucreazã, unde se fac numai fotografii pentru pliantele politice
circulate la expoziþiile, simpozioanele ºi mesele rotunde
naþionale ce slãvesc succesele cercetãrii româneºti, în special
produsele conro, adicã produsele concepute în România. Sub
acest cinism politic, suprastructura cercetãrii ºtiinþifice din
România, adicã cercetãtorii ºtiinþifici, salariaþii din cercetare, nu au
dreptul, conform legii, la salarii.
Relaþia oneroasã cu Uniunea Europeanã (UE). România
cotizeazã anual cca 20% din propriul ei buget de cercetare
ºtiinþificã la cercetarea ºtiinþificã comunitarã a UE, în vreme ce
statele membre cotizeazã numai 5% în medie. Aceastã proporþie
reprezintã cca $15 milioane din bugetul anual de cca $80
milioane al cercetãrii ºtiinþifice din România. Numai cca 9% din
aceste fonduri se întorc în þarã. Aceastã cotizaþie este stabilitã pe
baza procentului de 5% din 0,8% buget, declarat de România ºi
acceptat de UE, în mod fals. Într-adevãr, 5% din 0,8% fac cca 20%
din 0,2%. Aºadar, o politicã de fals în documente oficiale, pe care
o practicã atît România cît ºi UE, pãgubeºte cercetarea ºtiinþificã
româneascã de cca 1/5 din bugetul ei.
Relaþii Internaþionale politizate. O risipã importantã face
România cu fondurile ei de cercetare ºtiinþificã prin plata cotizaþiilor
politice de asociere formalã la diverse instituþii ºi organizaþii
internaþionale de cercetare ºtiinþificã, precum Dubna-Rusia (cca
$600 000 anual), CERN-Europa-Geneva (cca $3 milioane anual),
etc. Aceste cheltuieli nu sînt justificate de o participare efectivã a
României la cercetãrile ºtiinþifice derulate în astfel de instituþii ºi
organizaþii, ele reprezentînd costuri disimulate ale unor relaþii ºi
angajamente de naturã politicã, sau de altã naturã, nedeclaratã.
Birocraþia. Cheltuielile implicate de cercetarea ºtiinþificã din
România sînt rezultatul multiplicãrii costului real al cercetãrii cu un
factor de aproape 3. Acest factor este unul de naturã socialã ºi
politicã, ºi provine, în principal, din birocraþia ºi administraþia
excesive practicate, conform legilor, în cercetarea ºtiinþificã
româneascã, precum ºi din sistemul contabil-financiar al României
(stabilit de legea contabilã-financiarã), sistem ce este mult depãºit
de activitãþile din România, în special de cele din cercetarea
ºtiinþificã. Conform unor astfel de legi, de exemplu, cercetarea
ºtiinþificã din România este consideratã serviciu, ºi, ca urmare,
costurile sînt stabilite prin devize contabile contractuale ºi achitate
dupã execuþie, în sistem post-calcul, o situaþie complet inadecvatã
naturii acestui domeniu.
Corupþia. În sistemul de cercetare bugetar al României,
specific academiilor ºi universitãþilor, se practicã, prin lege, venituri
salariale suplimentare, alte venituri pecuniare, cumulul de salarii
bugetare (absent în orice stat din Europa ºi în SUA), sporuri
salariale de doctorat, de conducere de doctorat, de fidelitate, de
stres, etc, discriminãri uriaºe între salariile cadrelor universitare, în
vreme ce institutele naþionale de cercetare ºtiinþificã din România
nu au salarii, nu au astfel de sporuri, iar dreptul de conducere a
doctoratului le-a fost anulat de o politicã abuzivã în favoarea
universitãþilor. Institutele naþionale de cercetare lucreazã în
România pe bazã de contract, rapoarte de execuþie, competiþie,
rezultate ºtiinþifice ºi publicaþii ºtiinþifice, în vreme ce sistemul
bugetar din cercetarea româneascã este salarizat fãrã nici un fel
de obligaþii contractuale. Aceastã situaþie dublã, stabilitã de legile
României, genereazã abuzuri, falsuri ºi corupþie în sistemul
universitar, în academii ºi în cercetarea ºtiinþificã din România.
Oamenii politici din România sînt frecvent profesori universitari la
mai multe universitãþi simultan, foste cadre ale unei ideologii
retrograde ºi-au confecþionat cu maºina politicã româneascã
adevãrate fiefuri universitare sau aºa-zise instituþii de cercetare
ºtiinþificã, membrii politici ai Academiei Române ºi-au adjudecat
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recent, în mod abuziv, salarii de aºa-zis merit, toate acestea în
dauna unor relaþii sociale oneste, echitabile, funcþionale.
Cercetarea ºtiinþificã ºi învãþãmîntul universitar din România sînt
invadate, sufocate ºi manipulate de impostori politici, oneroºi,
abuzivi ºi frauduloºi, aflaþi cu precãdere în rîndurile aºa-ziºilor
manageri, care sînt instrumentele politicii de distrugere sistematicã
a acestui domeniu socio-profesional.
Risipa, frauda ºi dezorganizarea. Prin lege, România îºi
risipeºte bugetul de cercetare ºtiinþificã pe aºa-zise programe de
cercetare ºtiinþificã ce nu au nici o legãturã cu cercetarea
ºtiinþificã, ºi nici o relevanþã intelectualã, economicã sau socialã.
Astfel, în numele cercetãrii ºtiinþifice din programele naþionale de
cercetare, România finanþeazã aºa-zise cercetãri în domeniul
inventarierii pietrelor funerare din cimitirul Bellu ortodox, în
menopauza la ºobolani, în piatra de sculpturã, în istoria
monumentelor funerare pictate, în chestiunea ajutorului de
stat, în problema competitivitãþii economiei româneºti, în
chestiunea spaþiului virtual de învãþare a terminologiei europene
(CERES, Competiþia C4-2004). Situaþii ºi mai grave existã în
celelalte programe de aºa-zisã cercetare ºtiinþificã în România,
precum RELANSIN, MATNANTECH, VIASAN, etc. Promovarea,
prin aºa-zisã competiþie, a unor astfel de proiecte de cercetare
aberante se face pe baza unui lobby abuziv, prin trafic de
influenþã, prin practici oneroase ce fraudeazã grav cercetarea
ºtiinþificã româneascã ºi conduce la extincþia ei. Aºa-ziºii
manageri ai cercetãrii româneºti, adicã directori, universitari, ºefi
de programe de cercetare, conducãtori, coordonatori,
responsabili, monitori, evaluatori, juriºti, economiºti, etc, sînt
incapabili sã gestioneze situaþia, ºi pentru cã situaþia este practic
imposibil de gestionat, dar ºi pentru cã aceºti aºa-ziºi manageri
nu sînt profesioniºti ai cercetãrii ºtiinþifice, nu au competenþã
profesionalã necesarã oricãrei poziþii de autoritate, de
responsabilitate, de respectabilitate ºi de onorabilitate. Cu
obstinaþie, România promoveazã în funcþii de conducere din
cercetarea ºtiinþificã româneascã exclusiv cadre compromise
profesional, moral ºi politic, provocînd în acest fel o uriaºã
dezorganizare a domeniului, ºi, în fapt, distrugerea lui sistematicã.
Este relevant în aceastã direcþie lipsa de inventariere a cercetãrii
ºtiinþifice din România, necunoaºterea datelor principale de
analizã a sistemului, precum instituþiile de cercetare, misiunea
lor, obiectivele, rezultatele, bugetul, finanþarea, resursele umane,
orientarea, etc, indicatori absolut necesari pentru o eventualã
încercare de gestionare a acestei situaþiei dezastruoase. Printr-o
politicã profund anti-ºtiinþificã ºi anti-socialã, România nu reuºeºte
astãzi sã producã decît pseudo- ºi anti-ºtiinþã, ne-, meta-, para- ºi
cuasi-ºtiinþã ºi -ºtiinþifici, falsã educaþie, ocultism, misticã, magie,
agresivitate, deranjamente psihice, retardare mentalã, subculturã, lipsã de civilizaþie, un climat cu un imens potenþial antisocial, ilegalitate, mizerie, primitivism, conflicte sociale ºi pericol
social. Toate acestea, din pãcate, în numele cercetãrii ºtiinþifice,
ceea ce pune într-o situaþie umilitoare ºi înjositoare cercetarea
ºtiinþificã în România, ºi constituie cauza principalã a plecãrii
masive a tinerilor cu profil de cercetare ºtiinþificã din România în
statele dezvoltate ale lumii, ºi a depopulãrii institutelor de
cercetare de cercetãtori consacraþi.
Rãsturnarea valorilor. Cu excepþia României, toate statele
ex-comuniste care au suferit schimbãrile social-politice de la
sfîrºitul deceniului al 9-lea din secolul trecut au avut o
componentã predominant reformatoare. Spre deosebire de
aceastã caracteristicã generalã, regimul comunist (sau pecerist)
din România s-a prãbuºit în 1989 sub greutatea propriei
ineficacitãþi, a colapsat prin implozia propriei incapacitãþi de a
continua, prin auto-blocare, sub efectul propriilor disfuncþionalitãþi
majore. În vreme ce toate celelalte state ex-comuniste au încercat
o continuare reformatoare, un oarecare control conºtientizat al
acestor schimbãri majore, România s-a lasat în voia soartei,
suferind o profundã discontinuitate social-politicã. ªi în aceastã
privinþã România este atipicã, singularã, neîncadrabilã în nici un
curs politic enunþabil, ceea ce aratã încã o datã starea profundã
de înapoiere a societãþii româneºti. În consecinþã, în situaþia de
cartã complet albã, de nou total ºi deplin, urmãtoare
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evenimentelor din 1989, diverse puteri politice au încercat sã-ºi
legitimizeze autoritatea în România prin singurele metode naturale
în astfel de situaþii, anume provocarea, intimidarea populaþiei,
diversiunea de naturã teroristã, ºantajul, forþa, ceea ce explicã
evenimentele sociale tragice din România anilor 1990. Încercãrile
de legitimizare a diverselor noi puteri nu s-au sfîrºit, ele continuã ºi
astãzi în România, ºi nu vor înceta, foarte probabil, pînã cînd
societatea româneascã nu-ºi va conºtientiza ºi raþionaliza cursul
ei social-politic, nu-ºi va asuma corect istoria pentru a-ºi putea
identifica opþiunile viitorului.
Forþele social-politice dominante astãzi în societatea
româneascã sînt fostele structuri de conducere politicã ºi de
control secret al societãþii, fragmentate pînã la dimensiunile unor
mici companii private rivale, companii aflate în competiþie pe o
piaþã liberã a cãrei pradã este populaþia României, mici formaþiuni
aproape patriarhale, clanuri legate prin trecutul lor subversiv, care
au reuºit sã-ºi însuºeascã în mod ilicit averi importante, care
deruleazã o luptã fratricidã de tip mafiot, ºi a cãror armã
principalã este ºantajul reciproc cu propriul lor trecut compromis
de cadre peceriste, uteciste, sindicaliste, securiste, etc. Puþinele
personaje independente care au reuºit sã facã averi în societatea
româneascã dupã 1989 (probabil legal în raport cu noile legi, dar
ilegal în raport cu legi corecte) sînt supuse atacurilor abuzive, de
tip mafie organizatã la nivel social, din partea acestor sereleuri
de foste cadre ale regimului politic trecut, turnãtori,
supraveghetori sociali, manipulatori, diversioniºti, provocatori,
ceea ce amplificã instabilitatea ºi insecuritatea socialã în
România. Acest perpetuu rãzboi civil din societatea româneascã
blocheazã complet orice ºansã de redresare a României. În
aceste condiþii, România nu are ºansa niciunei clase politice
responsabile, nici a unei clase de mijloc puternice, nici a vreunei
functionalitãþi sociale. Cu valorile rãsturnate, România încearcã
zadarnic sã se legitimizeze în proprii ochi.
Aceastã rãsturnare a valorilor a afectat substanþial cercetarea
ºtiinþificã româneascã dupã 1989. Politica de cadre a regimului
comunist din România a practicat mult anti-selecþia (sau selecþia
negativã) în cercetarea ºtiinþificã, învãþãmîntul universitar ºi viaþa
academicã, dar fenomenul de rãsturnare a valorilor în aceste
domenii s-a generalizat în România, a cãpãtat proporþii
incontrolabile, dupã 1989. Cercetarea ºtiinþificã, instituþiile
academice ºi învãþãmîntul universitar au fost intens politizate în
România comunistã, au fost împînzite cu cadre politice la
vedere ºi cu cadre de supraveghere ºi control ascunse, sub
acoperire, în încercarea, poate acceptabilã, de a controla
gîndirea independentã a acestor medii intelectuale (falsificarea
valorilor ºtiinþifice ºi profesionale practicate de regimul comunist în
România în aceastã întreprindere nu este acceptabilã). Dupã
1989 aceste cadre s-au simþit culpabile, ºi au încercat sã-ºi
confecþioneze o nouã identitate, respectabilã, care sã le punã la
adãpost de o eventualã mînie proletarã. Foarte probabil, o astfel
de logicã nu existã decît în capul lor, dar sperietura acestor
personaje ar putea sugera dimensiunile, rãmase necunoscute
marelui public, a daunelor ºi prejudiciilor sociale ºi umane
produse de aceste cadre în activitatea lor subversivã de-a lungul
anilor. Singura armã la îndemîna lor a fost ºantajul politic reciproc,
ºi, în lunile ºi anii imediat urmãtori, ca urmare a liberalizãrilor
produse în România, mita. Prin santaj politic ºi prin mitã România
ºi-a confecþionat imediat dupã 1989 o serie de aºa-zise cadre
academice, universitare, manageriale, etc, cu totul false
profesional, ajunse însã în poziþii cheie în conducerea cercetãrii
ºtiinþifice, a invãtãmintului universitar ºi a diverselor academii, care
s-au baricadat în aceste buncãre instituþionale blindate. Odatã
aflate la putere, maºina politicã, alimentatã în special cu mijloace
pecuniare ilicite, a fost pusã în miºcare de cãtre astfel de
personaje de hîrtie (nici mãcar de carton !), în direcþia
confecþionãrii altor ºi altor cadre de acelasi tip, la fel de false ºi la
fel de pãgubitoare, care urmau sã consolideze noile structuri, ca
niºte armãturi de încredere. În anii ce au urmat acestui fenomen
primordial, acestui mit originar în viaþa noii Românii, s-a
produs o reacþie serioasã la aceastã acþiune anti-socialã (de-abia
acum s-a ridicat poporul, în urma unor astfel de acte



provocatoare), ºi cercetarea ºtiinþificã din România ºi învãþãmîntul
universitar românesc s-au umplut de o mulþime imensã de
cercetãtori ºtiinþifici principali aproximativi, profesori semi- ºi
sferto-universitari fracþionari, etc, promovaþi sub presiunea
maselor. Toþi foºtii secretari de partid pecerist, toþi funcþionarii
utecisti ºi sindicaliºti, toþi colaboraþioniºtii minori ai regimului
comunist din România ºi-au valorificat acum capitalul lor de foste
cadre de bazã loiale, contribuþia lor la manoperele politice ale
regimului trecut, ºi au promovat în funcþii profesionale importante
în cercetarea ºtiinþificã, academii ºi universitãþi, fãrã sã aibã
capacitatea profesionalã adecvatã unor astfel de poziþii.
Cercetarea ºtiinþificã, instituþiile academice ºi universitãþile din
România cunosc acum ºi se bucurã de o inflaþie serioasã de
cadre false promovate pe criterii social-politice, sindicaliste, de
ºtiinþã socialistã, de consens subteran de conivenþã, pe criterii
de comitet, comisii ºi tot felul de alte ºi alte consilii.
Aceastã rãsturnare generalizatã a valorilor în cercetarea
ºtiinþificã din România, în instituþiile universitare ºi academice ale
României, a distrus aceste domenii din interior. Rezultatul instalãrii
noilor ºtiinþifici, academici ºi universitari în posturi ºi funcþii a fost
fuga tinerilor cercetãtori de acasã (tinerii fug de urîtul acestor
personaje dezagreabile ºi de dezastrul pe care astfel de
personalitãþi îl produc în jurul lor), trecerea în anonimat a celor
cîtorva profesioniºti rãmaºi în aceste domenii, înlãturarea ºi
eliminarea lor treptatã. Aceste personaje false, ajunse la
conducerea cercetãrii ºtiinþifice din România, a instituþiilor
academice ºi universitare româneºti, se simt în permanenþã
contestate de cei cîþiva profesioniºti rãmaºi în activitate în aceste
domenii, deºi cu totul întîmplãtor, ºi foarte arareori, aceºtia îi
contestã explicit. Dar activitatea ºtiinþificã, universitarã ºi
academicã autenticã constituie o permanentã ameninþare prin
ea însãºi la adresa acestor impostori. O astfel de situaþie delicatã
riscã sã fie vãzutã ºi înteleasã uºor în special de cãtre cercetãtorii
ºi universitarii tineri, aºa încît un punct politic major al impostorilor
din ºtiinþa româneascã îl constituie sloganurile referitoare la
mobilitatea tinerilor ºi la cooperãrile internaþionale. Pentru a-ºi
proteja poziþiile ilicite aceºti impostori alungã tinerii ºtiinþifici de
acasã, în mod explicit, ºi apoi se plîng fariseic pe la diverse mese
rotunde înalt patronate cã România îºi pierde creierele.
România îºi pierde însã creierele pentru cã ºi-a pierdut, din
nefericire, sufletul, tinerii fug exact de mizeria pe care aceste
personaje o creeazã în jurul lor acasã, mizerie ce sufocã definitiv
cercetarea ºtiinþificã ºi viaþa academicã ºi universitarã din
România. Traficul de creier ºtiinþific, de organ inteligent, sau
pur ºi simplu de carne tînãrã de tun ºtiinþific, practicat de
personajele false din aºa-zisa cercetare ºtiinþificã din România ºi
din aºa-zisele universitãþi româneºti, în conivenþã ºi strînsã
cooperare internaþionalã cu omologi la fel de falºi de peste
hotare, este o mare afacere ilicitã ce doboarã cercetarea
ºtiinþificã. Una dintre cele mai eficiente cãi de a confecþiona astãzi
numeroase publicaþii ºtiinþifice maculate în reviste de prestigiu
internaþional, cu referenþi interesaþi, ºi cotate la bursa ISI, este
traficul de tineri ºi manipularea numelor de tineri pe aceste
publicaþii. Cu aceastã afacere ilicitã îºi confecþioneazã impostorii
ºtiinþei româneºti, cu febrilitate ºi frenezie, maculatura publicisticã
ce le-ar putea justifica, în naivitatea lor, poziþiile ilegitime. Este bine
sã se ºtie totuºi cã nimeni nu poate fi cercetator de duzinã, nici
cadru ºtiinþific sau universitar de mîna a treia, a patra, etc, la
faimoasele centre ºtiinþifice ale vestului dacã nu are în jurul lui
cel putin un tînãr (sau o tînãrã), în falsa idee politicã a infuziei
de sînge proaspat. Orice tînãr constituie, din pãcate, un pretext
valabil în cercetarea ºtiinþificã minorã a statelor dezvoltate, tînãr ce
motiveazã, într-un cerc vicios ºi auto-alimentat, ºi finanþarea
precarã, ºi publicaþiile ilizibile, ºi proiectele inconsistente, ºi
produsele finite precum masteratele, doctoratele, postdoctoratele ºi multe alte profesorate. Totul, din nefericire, sub un
complex dracula de disperatã mentalitate democraticã. Tinerii
din aceste state dezvoltate au vãzut mai repede ºi mai bine
falsitatea unor astfel de poziþii, ºi sînt tot mai reluctanþi în a intra în
acest joc fals ºi pãgubos, aºa încît rãmîn de exploatat terenurile
virgine, Africa inteligentã, teritoriile negre, ca singurã sursã de
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alimentare a acestor aberaþii ºi nefericiri politice. Echipe de
recrutori dezvoltaþi strãbat teritoriile universitare ºi ºtiinþifice ale
României în razii inopinate pentru a prinde tineretul nativ cu
arcanul la oastea ºtiinþificã. Este justificarea existenþei lor false
de cercetãtori ºi universitari.
Impostorii din cercetarea ºtiinþificã româneascã, din
academiile ºi universitãþile României, atît cei din poziþiile
importante de conducere, confectionaþi politic, cît ºi corul antic
al celor manufacturaþi social, sînt într-o continuã disperare de a-ºi
legitimiza totuºi existenþa, de a intra în legalitate. În vederea
împlinirii acestei nevoi adînci, aceste personaje false sînt într-o
continuã cãutare de a stabili criterii obiective de promovare, de
legitimizare a poziþiilor lor, o continuã cãutare de aparate
automate care sã le acorde dreptul la astfel de poziþii, cãutare de
oglinjoare fermecate care sã le arate cã sînt juºti, ºi cã sînt
legitimi. Umbletul zgomotos ºi febril dupã aceastã himerã este
probabil ultima activitate pe care o mai desfãºoarã cercetarea
ºtiinþificã româneascã, universitãþile ºi academiile româneºti, în
existenþa lor zbuciumatã, ºi într-un fel eroicã, pe teritoriul României.
Cauzele
Cauzele acestei situaþii dezastruoase din cercetarea ºtiinþificã
româneascã rezidã în mentalitatea retrogradã ºi anti-socialã a
politicienilor ºi managerilor de cercetare români, în incapacitatea
lor de a interpreta statutul acestui domeniu în contextul epocii
actuale, în completa lor inadecvare la realitate, în incapacitatea
lor de a avea o gîndire pozitivã, aplicatã, empiricã, de tipul metodei
ºtiinþifice, în lipsa lor de exerciþiu intelectual, ºi, în final, în deplina
lor incompetenþã ºi ignoranþã. Toate aceste caracteristici
regretabile îºi fac efectul în aºa-zisa politicã a României în
cercetarea ºtiinþificã, ce duce consecvent la distrugerea
domeniului.
Confuzia cercetare-producþie. Politicienii României ºi
managerii lor confundã pe deplin cercetarea ºtiinþificã cu
producþia industrialã, manufacturierã, agricolã, etc, precum ºi cu
activitãþile comerciale ºi serviciile de tot felul. Cercetarea ºtiinþificã
este activitatea specificã, distinctã ºi bine determinatã prin care se
produce ºtiinþa la nivel social. ªtiinþa este suma cunoºtinþelor
pozitive, adicã a acelor cunoºtinþe ce sînt atît de probabile încît pot
fi considerate, practic, ca fiind sigure, garantate. O cantitate uriaºã
de astfel de cunoºtinþe a pãtruns de mult, în cursul istoriei, ºi
continuã sã pãtrundã, în uzul larg social, astfel de cunoºtinþe au
devenit ºi devin cunoºtinþe populare, în special prin activitatea
inginerilor, tehnicienilor, practicienilor, a popularizatorilor ºi
vulgarizatorilor de ºtiinþã. Restul de cunoºtinþe, rãmase încã în
corpul tradiþional al ºtiinþelor, precum ºi noile cunoºtinþe dobîndite
în încercãrile ºtiinþifice recente, sînt cunoscute sub numele
specific de cunoºtinþe ºtiinþifice. Aceste cunoºtinþe sînt
fundamentale, sau de bazã, în mãsura în care ele se referã la
principiile ºi legile ºtiinþifice, sînt aplicative sau aplicate, în mãsura
în care ele vizeazã situaþii de naturã ºtiinþificã particulare, ºi sînt
tehnice sau tehnologice, în mãsura în care sînt suficient de
maturizate pentru a prezenta un potenþial de transfer tehnologic
cãtre producþie. Ca urmare, ºi cercetarea ºtiinþificã este de naturã
fundamentalã (sau de bazã, sau avansatã), aplicativã sau
aplicatã, ºi tehnicã (sau tehnologicã, sau care vizeazã dezvoltarea
tehnologicã). Cercetarea ºtiinþificã este o resursã imensã de
cunoºtinþe ce ºi-au dovedit ºi îºi dovedesc în continuare utilitatea
socialã, pe cînd producþia, comerþul, serviciile constituie realizarea
practicã a bunurilor fizice ºi a produselor de utilitate socialã.
Aceste douã activitãþi fundamentale în viaþa socio-economicã a
oricãrei colectivitãþi umane, cercetarea ºtiinþificã ºi producþia, în
sens larg, sînt profund distincte.
Este absolut necesar, datã fiind confuzia gravã ce se face în
România în aceastã privinþã, sã se conºtientizeze cã cercetarea
ºtiinþificã înseamnã cunoºtinþe ºtiinþifice, pe cînd producþia
înseamnã produs fizic în sens larg (adicã produs industrial,
manufacturier, agricol, comercial, serviciu, etc). Cunoºtinþele
ºtiinþifice sînt produse de cercetarea ºtiinþificã prin experimente
ºtiinþifice de laborator, prin imaginarea de teorii ºtiinþifice ºi testarea
lor, ºi sînt oferite liber publicului larg prin publicaþii ºtiinþifice în
cazul cercetãrii ºtiinþifice publice, sau angajatorului, în cazul
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cercetãrii ºtiinþifice private, sau cu regim de diseminare limitat.
Producþia, în sens larg, se face pe bazã de proiecte de execuþie,
plan de afaceri, ºi este oferitã pe piaþã de cãtre agenþi economici.
Confundarea lor conduce la blocarea ambelor activitãþi.
Introducerea, larg practicatã de politica României, a termenilor
economici în cercetarea ºtiinþificã, precum cifrã de afaceri, marfã,
capital, preþ, cerere ºi ofertã, plan de afaceri, plan managerial,
profit, impact economic, social, devize, facturi, etc, nu este numai
profund improprie, întrucît astfel de termeni nu se aplicã la
cercetare, prin natura lor ºi prin natura cercetãrii ºtiinþifice, dar
este profund dãunãtoare, întrucît blocheazã atît cercetarea, ce nuºi poate derula activitãþile specifice în astfel de termeni, cît ºi
producþia, care, în faþa unei astfel de politici aberante, poate
încerca sã aºtepte, în mod eronat, ca cercetarea ºtiinþificã sã îi
îndeplineascã misiunea.
Transfer tehnologic. Transferul tehnologic este activitatea
prin care resursele oferite de cercetarea ºtiinþificã sînt folosite ca
ingrediente de bazã în producþia bunurilor materiale de utilitate
socialã. Transferul tehnologic se face de cãtre agenþi economici,
care preiau resursele de cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice din
cercetarea ºtiinþificã ºi le dezvoltã în sensul încorporãrii lor în
produse fizice, finite, comerciale, de piaþã. Transferul tehnologic
este o activitate specificã a agenþilor comerciali cu interes în
tehnologiile avansate în special, implicã investiþii, analize de piaþã,
eficientizare a costurilor, etc, toate acestea fiind activitãþi de
naturã economicã, iar nu de natura cercetãrii ºtiinþifice. Transferul
tehnologic se face de cãtre agenþi economici, iar nu de cãtre
cercetarea ºtiinþificã. Acest fapt fundamental în dezoltarea socioeconomica a unei þãri nu este înte,les, acceptat sau promovat în
România. În principal, transferul tehnologic se face prin
privatizarea cercetãrii ºtiinþifice, prin dezvoltarea propriei cercetãri
ºtiinþifice de cãtre agenþii economici, sau prin tranzacþionarea
brevetelor de cercetare.
În mãsura în care România doreºte sã se angajeze sincer pe
drumul dezvoltarii socio-economice, atunci ea trebuie sã înþeleagã
cã este necesar sã cultive, promoveze ºi sã dezvolte cercetarea
ºtiinþificã, prin asigurarea infrastructurii, a echipamentelor
(structurii) ºi a fondurilor de salarii (suprastructurii) de la buget, ºi
sã cultive ºi sã promoveze agenþii economici în direcþia preluãrii
de cãtre ei a resurselor de cunoºtinþe tehnico-ºtiinþifice oferite de
cercetarea ºtiinþificã. Legile României trebuie sã fie pozitive
pentru agenþii economici ai României, iar nu îndreptate negativ
împotriva cercetãrii ºtiinþifice din România. O politicã ce distruge
cercetarea ºtiinþificã, precum cea practicatã de România, distruge
implicit ºi transferul tehnologic, ºi producþia ºi dezvoltarea
tehnologicã, prin eliminarea resurselor de cunoºtinþe ºtiinþifice din
care aceste activitãþi economice se alimenteazã.
Politicienii României abuzeazã frecvent de sloganul
relansarea economiei româneºti. Economia româneascã nu
mai existã de mult, sectorul economic de stat este tot mai redus în
România, tendinþa naturalã este cãtre accentuarea sectorului
economic privat, România este o þarã deschisã economiilor
planetei, are o piaþã liberã, iar afacerile economice ce se
deruleazã pe teritoriul României, în mãsura în care au nevoie de
încorporarea cercetãrii ºtiinþifice din România, ºi-o încorporeazã
singure, nu cer de la cercetarea ºtiinþificã sã se auto-încorporeze
în ele. Prin relansarea economiei româneºti politicienii
României nu se adreseazã, din pãcate, nici cercetãrii ºtiinþifice, nici
agenþilor economici. Prin aceastã formulã goalã ei vorbesc în gol.
Acest slogan este gol de orice conþinut, întrucît nu se aplicã la
nimic, nu are nici o aplicabilitate. Este o formulã pur teoreticã,
ideologicã ºi demagogicã. În acest context, tot ce ar putea face cu
sens politica României în cercetarea ºtiinþificã ar fi cultivarea
cercetãrii ºtiinþifice astfel încît aceasta sã fie capabilã, pe lîngã
propria ei dezvoltare, sã ºi genereze cît mai multe firme, de stat
sau private, de afaceri de tehnologie avansatã, ºi sã sprijine
apariþia ºi dezvoltarea unor astfel de firme, astfel încît ele sã
lucreze profitabil. Din pãcate, politica României este îndreptatã
exact în direcþia opusã unui astfel de curs raþional, România
distrugîndu-ºi ºi cercetarea ºtiinþificã, ºi blocînd totodatã ºi apariþia
afacerilor de tehnologii avansate.



Motivaþia. Cercetarea ºtiinþificã trebuie finanþatã de la buget,
în principal prin instituþii guvernamentale, deoarece ea produce
cunoºtinþe ºtiinþifice ce sînt valori de utilitate socialã generalã, ele
constituie resursele prin care se alimenteazã tehnologiile
avansate ºi economia tehnologicã avansatã, ele sînt substanþa
educaþiei, instrucþiei ºi învãþãmîntului ºtiinþific, prin care se obþin
stabilitate ºi superioritate sociale; tehnicile, metodele ºi procedurile
specifice de naturã ºtiinþificã (metoda ºtiinþificã) oferã capacitatea
de a gestiona crize sociale, economice, financiare, militare, ºi, în
fine, cu relevanþã în epoca de astãzi, cunoºtinþele ºtiinþifice
asigurã baza superioritãþii militare ºi a protecþiei sociale în lupta
anti-teroristã. Este absolut necesar sã fie subliniat cã mijloacele de
luptã teroristã sînt în fond bazate pe produsul cercetãrii ºtiinþifice
scãpat de sub control, incluzînd atît rezultate ºtiinþifice ºi tehnice cît
ºi personal tehnic ºi ºtiinþific de înaltã calificare, ºi cã, în
consecinþã, singura ºansã de a contracara atacurile teroriste în
aceastã epocã este apelarea la cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice
adecvate, ºi la resursele umane calificate din cercetarea ºtiinþificã.
Este important de asemenea de subliniat în acest context cã
marile puteri ale lumii, precum SUA, motiveazã explicit finanþarea
cercetãrii ºtiinþifice prin supremaþia militarã ºi intelectualã. Mult
prea adesea, sincer sau nu, dar eronat sigur, politicienii României
invocã decalajul enorm ºtiinþific ºi tehnologie în raport cu aceste
mari puteri pentru a justifica renunþarea la cercetarea ºtiinþificã în
România. Aceastã poziþie politicã este profund dãunãtoare,
întrucît, dacã România doreºte sã trãiascã în continuare, sã
supravieþuiascã, într-o lume dominatã de mari puteri industriale,
financiare ºi militare, este absolut necesar ca ea însãºi sã
profeseze mijloacele ºtiinþifice ºi tehnice pe care se bazeazã
aceste mari puteri, pentru a avea cel puþin un limbaj comun, o
orientare comunã, o poziþie adecvatã, pozitivã ºi constructivã, în
acest context politic mondial. Renunþarea la ºtiinþã ºi tehnologie
ar însemna pentru România renunþarea la existenþa pe aceastã
planetã. Cercetarea ºtiinþificã condusã adecvat, propriu ºi
corespunzãtor naturii ei, este vitalã pentru România.
Este de asemenea de subliniat cã marile puteri se orienteazã
în cercetarea ºtiinþificã nu numai cãtre supremaþia militarã, dar ºi
cãtre supremaþia intelectualã, o direcþie în care au ºanse bune
chiar ºi statele mici, inclusiv România, cu condiþia sã conducã o
politicã adecvatã în cercetarea ºtiinþificã. Este de asemenea de
notat, pentru politicienii României, cã superioritatea intelectualã,
iar nu forþa militarã, este aceea ce guverneazã negocierile. Pe de
altã parte, politicienii României trebuie sã înþeleagã cã
parteneriatul cu NATO este viabil ºi profitabil, atît pentru România
cît ºi pentru NATO, în condiþiile în care România vine în acest
parteneriat ºi cu valori tehnice, ºtiinþifice ºi intelectuale, nu numai
cu o eventualã pozitie geo-strategicã ºi loialitate politicã. Similar,
asocierea României cu UE îºi creºte valoarea, dacã România
prezintã un potenþial tehnic, ºtiinþific, intelectual superior, ce
constituie o garanþie pentru, ºi din care pot deriva, o administraþie
raþionalã, o gestionare a cursului economic, un control social ºi o
stabilitate socialã, valori europene esenþiale. Finanþarea cercetãrii
ºtiinþifice nu este lãsatã în grija agenþilor economici particulari
nicaieri în þãrile dezvoltate ale lumii, deoarece astfel de agenþi
economici nu sînt, ºi nu pot fi, interesaþi în dobîndirea de
cunoºtinþe ºtiinþifice, întrucît astfel de cunoºtinþe nu sînt, ºi nu pot fi,
o marfã pe piaþã. În þãrile dezvoltate ale lumii cercetarea ºtiinþificã
este finanþatã practic în totalitatea ei de cãtre stat, avîndu-se în
vedere dezvoltarea ei superioarã, astfel încît ea sã prezinte
atractivitate ºi pentru astfel de agenþi economici, ce ar putea
deveni atunci interesaþi în cumpãrarea ºi valorificarea în comun a
rezultatelor unei astfel de cercetãri. Din pãcate, politica României
în aceastã chestiune este opusã acestor practici curente, raþionale
ºi adecvate, a cãror eficacitate este pe deplin confirmatã.
Formule goale. Comanda sociala. În privinþa cercetãrii
ºtiinþifice politicienii României vorbesc ºi actioneazã impropriu,
neadecvat, contradictoriu, nesincer, demagogic ºi agramat. Dacã
unii, adesea, deplîng decalajul tehnico-ºtiinþific dintre România ºi
restul dezvoltat al lumii, ca un pretext pentru renunþarea la
cercetare ºtiinþificã în România, mulþi a,ltii, sau chiar aceiaºi, la fel
de adesea, formuleazã cerinþe aberante cercetãrii ºtiinþifice,



precum implicarea ei în economie, în societate, învãþãmînt, artã,
sport, culturã, politicã, cercetare orientatã, competitivã, precompetitivã, industrialã, inovativã, inventicã, etc. Toate acestea
sînt formule goale, sau cel mult locuri comune, triviale, menite sã
ascundã incompetenþa ºi lipsa de sinceritate, ºi sã mãreascã
costurile social-politice false ale birocraþiei ºi administraþiei
aberante. Cercetarea ºtiinþificã se implicã în toate acestea în
mod natural, ea are o uriaºã relevanþã socialã, economicã,
intelectualã, culturalã ºi civilizatorie, implicarea aceasta nu
poate fi punct de program politic, decît dacã nu se doreºte cu orice
preþ sã se facã exerciþii de nesinceritate, de zãdãrnicie, o
gimnasticã superfluã, aºa cum fac politicienii ºi managerii de
cercetare români.
Politicienii României trebuie sã înþeleagã cã ei distrug
cercetarea ºtiinþificã din România printr-o politicã profund greºitã,
cã trebuie sã înceteze de urgenþã derularea unei astfel de politici,
cã trebuie sã renunþe la formule ideologice goale, sau cel mult
banale, ne-efective, inoperante, de felul celor de mai sus, cã
trebuie sã cultive, promoveze ºi dezvolte cercetarea ºtiinþificã în
România în conformitate cu natura acestui domeniu, iar nu sã o
distrugã, trebuie sã înþeleagã ºi sã accepte cã, odatã lucrurile
îmbunãtãþite, presupunînd cã se vor redresa vreodatã, nu putem sã
cerem cercetãrii ºtiinþifice din România mai mult decît nivelul ei,
decît posibilitãþile ei reale, cã lucrurile, în aceasta privinþã, trebuie
privite în conformitate cu starea lor realã, ºi cã tot ce putem face
este sã încercãm reaºezarea cercetãrii ºtiinþifice în România pe
fãgaºul ei normal ºi sã aºteptãm sã dea roade, aºa cum a dat ºi în
trecut, în condiþii favorabile, ºi aºa cum dã în alte pãrþi ale lumii
unde condiþiile favorabile sînt asigurate.
O astfel de politicã, relativ economicã la prima vedere, ce
nu implicã agitaþie verbalã sau administrativã, nici retoricã
ideologicã, nici iniþiative birocratice, nici verbozitate, ar fi deja o
contribuþie enormã la statutul adecvat al cercetãrii ºtiinþifice,
întrucît principiul de evoluþie a cercetãrii ºtiinþifice, validat de
dezvoltarea istoricã, este proprietatea, adecvarea contextului
politic ºi deplina libertate de acþiune. Acest principiu este asumat
de statele dezvoltate încã din 1945, prin formularea lui explicitã
de cãtre Vannevar Bush: scientific progress on a broad front
results from the free play of free intellects, working on subjects of
their own choice, în the manner dictated by their curiosity for
exploration of the unknown (Science: the endless frontier, 1945,
report to the president of the USA). Profesarea acestui principiu a
condus aceste state la situaþia lor actualã de superioritate, aºa
încît el constituie un exemplu cardinal de urmat ºi pentru politica
României. Este de subliniat cã acest principiu nu prevede planuri,
programe, contracte, rapoarte de execuþie, cifrã de afaceri, etc,
pentru cercetarea ºtiinþificã, dimpotrivã, el accentueazã miºcarea
intelectualã liberã în explorarea necunoscutului.
Cu totul opus acestor orientãri pozitive, constructive ºi
eficiente, politicienii României profeseazã cu mult cinism
culpabilizarea continuã a cercetãrii ºtiinþifice din România, în
modul agresiv caracteristic incompetenþei, abuzului, fraudei ºi
imposturii. Dictatura democraþiei ºi teroarea democraticã pe
care politica României înþelege sã le profeseze în cercetarea
ºtiinþificã, politizarea totalã a domeniului, au dat ºi continuã sã dea
rod: rodul este distrugerea cercetãrii. Politica aberantã
practicatã de România în cercetarea ºtiinþificã în trecut este
continuatã astãzi în forme monstruoase de ideologi falºi, de
personaje peceriste, uteciste ºi securiste compromise, care nu
vor sã accepte cã, în poziþiile lor de politicieni ºi manageri de
cercetare ºtiinþificã, trebuie sã fie servitori publici, trebuie sã se
punã în slujba idealurilor democratice funcþionale ale unei
societãþi moderne, în conformitate cu aspiraþiile sociale legitime
din actuala epocã, iar nu sã fie dictatori frustraþi, revendicativi ºi
nostalgici. Din pãcate, se pare, totuºi, cã în România comunismul
a învins definitiv la oraºe ºi sate, dictatura proletariatului se
numeºte acum dictatura democraþiei, ceea ce explicã dezastrul
în care se aflã astãzi þara, ºi odatã cu ea cercetarea ºtiinþificã ºi
învãþãmîntul de ºtiinþã.
Diversiunea proiectelor ºi a competitiei. Politicienii ºi
managerii de cercetare ai României susþin adesea în mod eronat
Curierul de Fizicã / nr. 52/ Martie 2005

cã statele dezvoltate ºi-ar derula cercetarea ºtiinþificã pe bazã de
proiecte ºi competitie. Acest enunþ este fals. Cercetarea ºtiinþificã
în statele dezvoltate ale lumii se deruleazã în principal în instituþii
guvernamentale ºi de stat (numite laboratoare naþionale, institute,
fundaþii, consilii, etc), prin asigurarea bugetarã a costurilor
necesare infrastructurii, echipamentelor de cercetare ºi
manoperei (adicã a salariilor), a celorlaltor cheltuieli adiþionale.
Aceastã cercetare este publicã sau guvernamentalã, se
finalizeazã cu rezultate ºtiinþifice, care adesea (dar nu întotdeauna,
nici în mod necesar) se regãsesc în publicaþii ºtiinþifice libere, ºi
se evalueazã periodic de cãtre experþi profesioniºti ai cercetãrii
ºtiinþifice care fac recomandãri asupra cursului ei viitor. Aceastã
cercetare nu se desfãºoarã pe bazã de proiecte, nici nu implicã
vreo competiþie, alta decît competiþia naturalã profesionalã pentru
obþinerea unui rezultat ºtiinþific bun, important, valoros. Principalul
produs al acestei cercetãri este rezultatul ºtiinþific, iar nu publicaþia
ºtiinþificã, deºi rezultatele sînt practic totdeauna comunicate,
prezentate, publicate, etc, iar evaluarea acestei cercetãri nu se
face în direcþia redimensionãrii ei, ci în direcþia unei eventuale
reorientãrii, reaºezari ºi, în special, în direcþia îmbunãtãþirii
administrãrii ei. În aceste state dezvoltate, audit-urile nu se
exercitã niciodatã asupra cercetãrii în principal, ci întotdeauna
asupra administrãrii, organizãrii, finanþãrii ei, spre deosebire de
România, care vizeazã întotdeauna, în astfel de situaþii,
cercetarea ºtiinþificã propriu-zisã ºi niciodatã pe managerii ºi
politicienii ei. Preocuparea principalã a tuturor celor implicaþi întro astfel de cercetare este îmbunãtãþirea ei, asigurarea resurselor
umane de calitate superioarã, cheltuirea eficientã a fondurilor de
cercetare, totul în vederea obþinerii unor rezultate ºtiinþifice
superioare, adicã a unor rezultate noi ºi corecte în domeniul
ºtiinþific. În aceastã cercetare principalã a statelor dezvoltate ale
planetei nu existã, ºi nici nu a existat vreodatã, noþiunea ca
salariile sã fie obþinute prin competiþie, aºa cum practicã, în mod
distructiv, România în institutele ei naþionale de cercetare
ºtiinþificã.
Statele dezvoltate ale lumii mai deruleazã o cercetare de mai
micã anvergurã, dar semnificativã calitativ, în universitãþi. Cadrele
universitare în aceste locuri ale lumii au misiunea principalã de a
desfãºura un învãþãmînt, o instrucþie ºi o educatie ºtiinþificã de
calitate, ce asigurã salariul lor, ºi, adiþional, au ºi misiunea de a
derula activitãþi de cercetare ºtiinþificã. Pentru astfel de activitãþi de
cercetare nu sînt întotdeauna ºi pretutindeni prevãzute fonduri, aºa
încît, fondurile destinate acestor cercetãri sînt adesea asigurate pe
bazã de proiecte, ºi chiar de competiþie. Dar aceste proiecte ºi
aceste competiþii finanþeazã cheltuielile de echipament, de
mobilitate, sau de angajare a cercetãtorilor temporari, de obicei
studenþi doctorali, sau post-doctorali. Salariile universitarilor care
deruleazã activitãþi de cercetare sînt asigurate de la buget, pentru
activitatea didacticã, nu prin astfel de proiecte de cercetare.
Proiecte majore sînt atribuite, deseori prin competiþie, ºi instituþiilor
guvernamentale sau de stat, în care se desfãºoarã activitatea
principalã de cercetare, dar niciodatã aceste proiecte nu
contribuie la salariile cercetãrilor permanenþi, salarii ce sînt
asigurate de fonduri bugetare distincte. Fondurile obþinute pe bazã
de proiecte ºi competiþie acopera aici, în principal, cheltuielile de
echipament, de infrastructurã, etc. În toate cazurile, proiectele ºi
competiþiile de proiecte în cercetarea ºtiinþificã sînt destinate, în
statele dezvoltate, costurilor adiþionale de cercetare, ºi nicidecum
salariilor.
Politicienii României ºi managerii ei de cercetare, deºi fac
adesea cãlãtorii în statele dezvoltate ale lumii, nu sînt capabili, din
pacate, sã observe astfel de realitãþi, ba mai mult, vin în România
ºi susþin aberaþii flagrante referitoare la astfel de lucruri, ce nu au
nici o legaturã cu realitatea, ºi nu vor sã audã relatãrile corecte ale
cercetãrilor autentici care au lucrat efectiv în sistemele de
cercetare ale statelor dezvoltate, ºi care vorbesc, prin urmare, din
proprie experienþã.
Diversiunea universitarã ºi academicã. Statele dezvoltate
ale lumii cultivã o cercetare universitarã activã, cu îndelungi tradiþii
istorice. România, ca ºi celelalte þãri ex-comuniste, nu are o tradiþie
în cercetarea universitarã, din motive istorice, dar are o foarte
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bunã tradiþie de cercetare ºtiinþificã avansatã, cu rezultate
notabile, cunoscute în toatã lumea de foarte mult timp, în
cercetarea ºtiinþificã din institutele naþionale. Cercetarea ºtiinþificã
este ierarhizatã, conform disciplinelor ºi domeniilor ei diverse, în
fruntea ei aflîndu-se fizica, întrucît aceastã ºtiinþã este
matematizatã în cel mai înalt grad (garantînd astfel cunoºtinþe
pozitive asupra fenomenelor naturale) ºi avînd cel mai mare
impact social, prin energia nuclearã, electronicã, laser, materiale
avansate, tehnici spectroscopice, comunicaþii, calcul electronic,
etc. În cercetarea ºtiinþificã România este cunoscutã în lume în
special prin prioritãþi internaþionale referitoare la calculatoarele
electronice, laseri, prin contribuþii notabile aduse la tehnologiile de
comandã ºi control ale centralei nucleare de la Cernavodã, prin
contribuþii importante la cunoºtinþele fundamentale, teoretice ºi
aplicative, din domeniul fizicii atomice, nucleare, corpului solid,
etc, toate dezvoltate pe platforma de cercetare ºtiinþificã din
domeniul fizicii ºi din domenii conexe (chimie, matematicã,
inginerie) de la Mãgurele-Bucureºti. Totodatã, România a
dezvoltat în cursul anilor o cercetare ºtiinþificã importantã în
domeniul chimiei, cu rezultate remarcabile în materiale, plastice,
polimeri, în domeniul ºtiinþelor inginereºti, al ºtiinþelor tehnice, al
electronicii, al matematicii, al biologiei, etc, atît în Bucureºti cît ºi în
teritoriu, în importante centre ºtiinþifice ºi tehnice precum Cluj, laºi,
Timiºoara, etc. Toate aceste cercetãri au fost obþinute în institutele
de cercetare naþionale ale României, care însã, acum, sînt
distruse de o politicã dezastruoasã pe care România o practicã în
acest domeniu.
Printr-o politicã antagonizantã, cu tehnici tipice de provocare
ºi alimentare de conflicte sociale, România încearcã, fãrã nici un
succes, sã opunã, în mod abuziv, provocator, diversionist ºi
antisocial, cercetãrii ºtiinþifice din institutele naþionale o
cercetare universitarã pe care se grãbeºte sã o improvizeze la
repezealã, într-un mod total inadecvat, ºi fãrã nici o reuºitã
bineînþeles, în ideea ca imitînd forme fãrã fond din statele
dezvoltate, care de altfel rãmîn strãine înþelegerii ei, va reuºi sã-ºi
creeze o imagine aproximativã ºi acceptabilã în lume. Printr-o
activitate febrilã de confecþionare a unei imagini artificiale, lipsite
de substanþã, România a reuºit astãzi sã aibã mai multe
universitãþi decît universitari, ºi mai multe centre de aºa-zisã
cercetare universitarã decît cercetãtori universitari. Aceastã
activitate falsã ºi dãunãtoare nu este decît o activitate de imagine,
care poate sã înºele pe moment, dar nu poate însela în fond ºi pe
termen lung. De altfel, viclenia politicã, improvizaþia, minciuna sînt,
din pãcate, mult prea frecvente în România, ºi mult prea asumate
ºi profesate. Cercetarea ºtiinþificã universitarã este un domeniu
important, cãruia trebuie sã i se dea în România toatã atenþia
cuvenitã, trebuie cultivatã, dezvoltatã, promovatã, prin asigurarea
resurselor umane cu experienþã în cercetarea ºtiinþificã, prin
investiþii în laboratoare universitare ºi echipamente de cercetare,
prin degrevarea universitarilor de sarcini didactice excesive, etc.
În nici un caz, diferenþierea enormã de salarizare între cadrele
universitare, adoptatã recent prin lege de România, ºi nici
distrugerea institutelor naþionale de cercetare nu vor conduce la o
cercetare universitarã valabilã, din pãcate.
Mai mult, România se mai aflã ºi într-o altã situaþie curioasã. În
fosta Uniune Sovieticã cercetarea academicã era importantã.
Dar o cercetare de acest fel nu exista în România, din motive
istorice. În celelalte þãri ale fostului lagar socialist o astfel de
cercetare exista în grade variabile. O astfel de cercetare
academicã nu existã practic în statele dezvoltate. Dupã
evenimentele din 1990 România a ales, sub influenþe politice ºi
pecuniar interesate, sã dezvolte o aºa-zisã cercetare academicã,
în special în Academia Românã, urmînd strict modelul Uniunii
Sovietice, cercetare ce ºi-a înfiinþat peste noapte cca 60 de
institute, cu cca 4000 de salariaþi, ºi care, deºi aceastã Academie
este o instituþie autonomã ºi independentã, este finanþatã cu cca
25% din bugetul naþional al cercetãrii. O asemenea situaþie
artificialã, falsã, este dãunãtoare, întrucît creeazã imaginea unei
cercetãri ºtiinþifice de carton, confecþionate cu maºina politicã,
manufacturate, izvorîte prin generaþie spontanee, ca ciuperca
dupã ploaie, ceea ce falsificã complet imaginea cercetãrii
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ºtiinþifice. Multe din aºa-zisele institute de cercetare ale acestei
academii se ocupã cu chestiuni frivole, comandate ºi controlate
politic, precum calitatea vieþii, teoria revoluþiei, politologie,
inteligenþã, totalitarism, multe paralele, conduse direct de
politiceni, sau aflate sub influenþa directã a politicienilor. Aceastã
cercetare nu produce nici un rezultat notabil (nici nu ar avea cum,
fiind depaºitã, improvizatã ºi fãrã nici o legaturã cu problemele de
cercetare ºtiinþificã actuale), dar în schimb alimenteazã ºi cultivã
o imensã corupþie, abuzuri ºi fraude. Astfel, mulþi membri ai
acestei aºa-zise academii au o indemnizaþie de membru, un
salariu de merit, un salariu de director sau cercetãtor bugetar în
institutele academiei, în institute naþionale, o normã (sau mai multe)
de profesor universitar, ºi, în plus, pensia, întrucît mulþi sînt
pensionari. Toate aceste venituri provin de la bugetul de stat,
ceea ce este o risipã ºi o situaþie ilicitã de diferenþiere socialã
artificialã. În particular, nu existã nici un exemplu în lume în care un
membru al unei organizaþii independente sã fie plãtit din bani
publici numai pentru cã este membru al unei astfel de organizaþii.
Academia Românã este unicã în aceastã privinþã. ªi se declarã,
din pãcate, ºi nemuritoare.
Diversiunea UE ºi cooperãri internaþionale. Cercetarea
comunitarã derulatã în cadrul UE are un buget de numai 5% din
bugetul de cercetare ºtiinþificã al statelor membre. Ca urmare,
aceastã cercetare comunitarã este o cercetare minorã ºi
mediocrã, de amatori, aºa încît cerinþa de integrare a cercetãrii
ºtiinþifice româneºti în aceastã cercetare comunitarã este o
cerinþã pur politicã, fãrã nici o aplicabilitate. Cercetarea ºtiinþificã
româneascã este de mult integratã în cercetarea ºtiinþificã
internaþionalã ºi mondialã, prin rezultatele obþinute în decursul
timpului, prin cooperãrile dezvoltate, prin publicaþii ºtiinþifice, iar
cercetarea europeanã nu este nici ea integratã în cercetarea
comunitarã, ºi nici nu are cum sã se integreze. Este imposibil sã
se cearã unei cercetãri ºtiinþifice importante, majore, desfãºurate
cu un buget important, sã se alinieze ºi sã se integreze unei
cercetãri minore cum este cercetarea comunitarã, cu atît mai mult
cu cît aceastã cercetare comunitarã este politizatã la extrem, este
guvernatã de birocraþie, de o verbozitate goalã, de lobby ºi loterie.
Liderii cercetãrii comunitare nu sînt cunoscuþi în ºtiinþa, mulþi nici
nu au o formaþiune profesionalã de naturã ºtiinþificã, temele de
aºa-zisã cercetare comunitarã nu derivã din corpul ºtiinþei, ci, din
pãcate, dintr-o viziune politicã mediocrã, improprie ºtiinþei.
Cercetarea comunitarã este un fals derulat în numele cercetãrii
ºtiinþifice. În 2004 România a primit înapoi $5 milioane din cei $15
milioane pe care îi oferã anual cercetãrii comunitare, de unde se
poate vedea cã aceastã cotizaþie este stabilitã fãrã o analizã
realistã a unor planuri de cercetare.
Un alt slogan politic al politicienilor ºi managerilor de
cercetare din România este cooperarea internaþionalã. Cercetarea
ºtiinþificã produce în mod natural cooperare internaþionalã, ce
trebuie cultivatã, sprijinitã, promovatã, dezvoltatã, dar cooperarea
internaþionalã nu poate fi impusã, întrucît nu oricine poate coopera
cu oricine în cercetare, nici oricum, nici oricînd. Cercetarea
ºtiinþificã trebuie dezvoltatã, ºi atunci ea va produce în mod
natural ºi cooperãri internaþionale, aºa cum a produs în decursul
timpului cercetarea ºtiinþificã româneascã, dar nu se va face
niciodatã cercetare de calitate prin simpla impunere a
cooperãrilor, naþionale sau internaþionale. Cercetãtorii comunicã
în mod natural între ei, ºi, în urma acestor schimburi de idei, poziþii,
opinii, se nasc cooperãrile în cercetare. Cercetarea ºtiinþificã nu
este o muncã de rutinã, o cooperativã cu proceduri cuantificabile,
ce-ar putea fi multiplicate prin cooperare, sau devansate prin
mãrirea numãrului de muncitori (dacã 1 muncitor sapã o
groapã de 1m cub într-o orã, 60 de muncitori nu vor sãpa acea
groapã într-un minut). Accentuarea politicã a cooperãrilor în
cercetare, ºi chiar condiþionarea proiectelor de cercetare de
numãrul ºi amploarea cooperãrilor internaþionale, cum se practicã
în România, sînt menite în fapt sã ascundã turismul ºtiinþific, un
exemplu tipic fiind aºa-numitele conduceri internaþionale multiple
de doctorat, masterat, etc. Politicienii României trebuie sã accepte
cã cercetarea ºtiinþificã este un domeniu socio-profesional
distinct, bine conturat, cu propriile lui caracteristici, norme, legi, cu
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propria lui dinamicã ºi logicã, un domeniu ce nu poate fi configurat
prin politici improprii. De aici, eºecul politicienilor ºi managerilor
de cercetare din România, în comparaþie cu cercetarea ºtiinþificã
româneascã ce continuã sã existe, deºi cu enorme dificultãþi.
Diversiunea scientometricã. Politicienii ºi managerii de
cercetare din România cred, în mod eronat, cã valoarea ºtiinþificã
a cercetãrii ar fi datã de cantitatea publicaþiilor ºtiinþifice ºi de
numãrul de citãri. Aceste douã note accidentale cercetãrii
ºtiinþifice sînt mãsurate de un factor numit de impact, promovat de
cãtre o companie comercialã numitã ISI Thomson din
Philadelphia, USA, ce pretinde cã îºi bazeazã teoriile pe o ºtiinþã
ipoteticã numitã scientometrie. În fapt, ISI Thomson face publicitate
comandatã de case de editurã ºi de instituþii de cercetare ºtiinþificã
interesate, ºi, totodatã, face cu aceastã ocazie ºi publicitate
nesolicitatã multor cercetãtori, instituþii de cercetare, jurnale
ºtiinþifice, prin publicarea listelor de publicaþii, ceea ce este o
activitate ilegalã. Prin aceastã activitate comercialã ISI Thomson
falsificã relevanþa cercetãrilor ºtiinþifice, confectioneazã,
manipuleazã ºi distorsioneazã imaginea publicã a cercetãtorilor ºi
a rezultatelor cercetãrii ºi practicã o agresiune neacceptabilã
asupra cercetãrii ºtiinþifice. De altfel, ISI Thomson, factorul de
impact ºi scientometria sînt folosite extrem de limitat în statele
dezvoltate, exclusiv pentru a avea un reper, de altfel discutabil,
asupra costurilor ºi eficienþei unor cercetãri ºtiinþifice. Ca în multe
alte erori grave pe care le profeseazã, politicienii ºi managerii
cercetãrii româneºti absolutizeazã ºi în acest caz o improprietate,
asumîndu-ºi încã o datã o poziþie complet singularã în lume. De
altfel, concepþia ISI rãmîne în România la nivel exclusiv
declarativ, fãrã nici o aplicaþie practicã semnificativã. Cum de altfel
ºi în cercetarea comunitarã a UE, unde nu este aplicatã de loc,
deºi comisarii politici de cercetare comunitarã ai UE o enunþã cu
multã vigoare ideologicã ºi propagandisticã, ºi cu mult
militantism. Aceºti comisari, ei înºiºi, nu au nici un ISI.
Un numãr excesiv de publicaþii ºtiinþifice demonstreazã cã
subiectul nu a fost abordat corect, sau cã rezultatele sînt greºite,
sau incomplete, în orice caz aratã o cercetare eboºatã, eºuatã în
fapt. Cazurile fericite sînt cele copiate copios, compilate asiduu,
fãrã nici o notã de originalitate, de nou ºi corect în ºtiinþã. Un
numãr excesiv de citãri aratã cã ele sînt improprii, adicã nu au
legaturã cu subiectul, sau, în cazul în care sînt proprii, aratã cã
rezultatul citat este în fond imperfect, eronat. În toate aceste situaþii,
scientometria ºi factorul de impact nu reflectã decît sub-valoarea
ºtiinþificã, ºi legitimeazã, în fapt, impostorii în cercetarea ºtiinþificã.
Vioara nu este instrumentul muzical la care se bate toba pe
spate, ci are cu totul altã logicã. Aceastã improprietate este tot ce
poate spune scientometria despre cercetarea ºtiinþificã ºi
rezultatele ei. Din pãcate, profesioniºti onorabili ai cercetãrii
ºtiinþifice din România, respectabili dar naivi, fac frecvent confuzia
scientometricã, din încercarea legitimã ºi disperatã de a opri
ascensiunea ºi invazia impostorilor în cercetare, fãrã sã vadã însã
cã blocarea impostorilor este o chestiune politicã, nu
profesionalã. (Profesional impostorii sînt blocaþi chiar de ei înºiºi.)
Statutul ilegitim. Pe impostorii ajunºi în mod ilicit în poziþii
profesionale, manageriale ºi politice importante în cercetarea
ºtiinþificã româneascã, în mediile academice ºi universitare din
România, îi roade, îi seacã, statutul lor de ilegitimitate, de poziþie
falsã, frustrãrile lor de ne-, anti- sau pseudo-ºtiinþifici. Cel mai
simplu, publicul larg poate vedea acest lucru la televizor, în
nesiguranþa cu care astfel de personaje încearcã sã vorbeascã, în
rarele, ºi nefericitele, ocazii cînd nu pot evita publicul, în
precaritatea capacitãþii lor de comunicare logicã, în afectele
sistemului lor de comunicare verbalã. Pentru a-ºi remedia boala,
astfel de personaje cautã frenetic stabilirea definitivã a unor liste
absolute de criterii obiective ce le-ar justifica poziþiile ºtiinþifice
false, ºi le-ar garanta promovãri suplimentare pe poziþii superioare.
Natural, ei cautã o himerã. Ei au auzit, au mirosit cîte ceva, dar nu
ºtiu, nu înteleg, nu-ºi amintesc ce li s-a spus, arãtat, oferit ºi au
refuzat. Profesioniºtii autentici din cercetarea ºtiinþificã, universitarii
de vocaþie autenticã, nu sînt preocupaþi de astfel de criterii de
promovare profesionalã contrafacutã, criteriile sînt chiar ei înºiºi ºi
activitatea lor. Valorile ºtiinþifice, profesionale, manageriale ºi
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politice în cercetarea ºtiinþificã, universitãþi ºi mediile academice
sînt chiar ei, aceºti profesioniºti, ºi rezultatele lor profesionale. În
general, inventarierea activitãþiii profesionale în aceste domenii se
face dupã rezultatele ºtiinþifice, dupã publicaþiile ºtiinþifice,
comunicãrile ºtiinþifice, prezentãrile publice ce conþin aceste
rezultate, curriculum vitae, iar în cazul profesorilor, dupã calitatea
produsului lor  elevul, absolventul. Este o iluzie sã se încerce
conducerea perfecþiunii în cercetare ºi învãþãmînt pînã la limitele
ei imposibile, sã fie alteratã natura unor astfel de activitãþi dupã
concepte metafizice ale unora sau altora, este hilar sã fie
confecþionate cercetarea ºtiinþificã ºi actul pedagogic dupã
propria poziþie improprie a impostorilor de ºtiinþã. Cãci, or ºtiinþificii
sînt autentici, ºi atunci ei ºtiu cã este imposibil sã se formuleze
astfel de criterii fixe, absolute ºi universale, or sînt impostori, ºi
atunci orice criteriu ar formula e viciat ºi vicios.
Desigur, cei mai însetaþi de dreptate sînt vinovaþii. Ei ar dori sã
rãstoarne actuala piramidã falsificatã a poziþiilor profesionale din
cercetarea ºtiinþificã, universitãþile ºi academiile României, ºi sã
reaºeze aceastã piramidã, de data asta cu ei în vîrf însã, sau, cel
puþin, ceva mai sus decît actualele lor pozitii. Cine judecã pe
cine ? este strigãtul de luptã în acest razboi jalnic din cercetarea
ºtiinþificã, universitãþi ºi academii, în România. Sã fiu respins, dar
pe baza unei judecãþi obiective, iar dacã sînt admis, atunci fiþi
siguri cã judecata a fost obiectivã, aceasta este formula curentã
în România în aceastã chestiune. Din pãcate, nu aceasta este
calea. Soluþia este de naturã pur politicã. Tot ce se poate face cu
sens în aceastã direcþie, ºi ar fi de un profit enorm, este sã se
elimine mãsurile politice improprii în cercetarea ºtiinþificã,
învãþãmîntul universitar ºi viaþa academicã, ºi sã se instaureze o
politicã adecvatã în aceste zone. Consecinþa imediatã ar fi
eliminarea naturalã a impostorilor, ºi aºezarea pe poziþii
profesionale naturale, acceptatã majoritar, ºi acceptabilã, întrucît
ar fi dreaptã, convingãtor de dreaptã. Impostorii din ºtiinþa
româneascã se hrãnesc, îºi trag seva, substanþa, se alimenteazã
din mizeria ºi dezastrul produse de un buget cu totul insuficient al
cercetãrii ºtiinþifice în România, din aºa-zisele legi ºi norme legale
contradictorii, inoperante, aberante, imposibile în inepþia lor, din
normele administrative ºi contabil-financiare pe care, în
agramatismul lor, nimeni nu le întelege, din corupþia, abuzurile ºi
frauda generalizate, practicate în acest domeniu în România de
cãtre aºa-zisele autoritãþi de stat, din confuziile, formulele goale ºi
sloganurile manageriale, din sistemul de competiþie ºi proiecte în
cercetarea ºtiinþificã, de absenþa, prin lege, a salariilor, din
gestionarea, administrarea, evaluarea, derularea, monitorizarea ºi
receptionarea aºa-ziselor programe de cercetare ºtiinþificã
nationale, unde înfloresc traficul de influenþã, cîºtigurile ilicite ºi
falsificarea cercetãrii ºtiinþifice. Toate aceste chestiuni sînt de
naturã pur politicã, ºi numai politica poate sã le elimine. Cînd nu
vor mai avea obiectul muncii lor, nici toate aceste surse de
venituri ilicite, impostorii din cercetarea ºtiinþificã româneascã îºi
vor pierde interesul pentru ºtiinþã, profesie, cercetare ºi
manageriat de cercetare, ºi vor cãdea de pe piramida puterii
precum uscãturile. Similar, universitarii aflaþi în funcþii ºi pe poziþii
importante în universitãþile din România se alimenteazã exclusiv
din venituri ilicite extorcate de la populaþia studenþeascã. Mãsuri
hotarîte în eradicarea acestei plãgi sînt ºi aici de naturã exclusiv
politicã. Cînd vor vedea cã nu mai pot lua mita profesoralã, ºpaga
universitarã ºi ciubucul academic, astfel de personaje vor gãsi
subit profesoratul neinteresant, învãþãmîntul obositor, ºi se vor
stinge apoteotic, lãsînd în urma lor o dîra de luminã neagrã.
România este, din nefericire, un popor teoretic. În loc sã
munceascã, românii numãrã muncile ºi fac teorii despre muncã.
În loc sã facã afaceri, românii formuleazã teorii despre cum se fac
cele mai bune afaceri. În loc sã administreze, românii dau lectii
despre care este cea mai bunã administrare ºi cea mai bunã
politicã. Frustraþi de o istorie ce nu le-a oferit nici cuceriri, nici prãzi
de rãzboi, nici construcþii socio-politice, românii, nesatisfãcuþi, se
compenseazã cu þînþarul ºi cu strategii pe hîrtie. Cu sportivii
noºtri, ºi cu tinerii cercetãtori români ce fac tot felul de ravagii
ºtiinþifice, desigur peste hotare. Cu vitejii noºtri, cu toþi cei, atîþia,
care erau cît pe-aci sã capete premiul Nobel, dar pe care i-a
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mîncat concurenþa strãinã. Învinºi, în fond, românii îºi gãsesc
debuºeul în vis. România este o þarã de vis, în sensul cã ea este
un popor oniric. Românii sînt bolnavi de boala competiþiei, a celui
mai bun, a clasificãrilor, a ierarhiilor, a pronosportului, a jocurilor
de noroc. România este un popor de premianþi, are obsesia
reuºitei. Aceastã viziune sportivã de popor de pe podul Grant a
pãtruns inevitabil ºi în cercetarea ºtiinþificã. (ªi Parisul a fost în fond
cucerit de francezi). Scientometria ºi factorul de impact oferã, din
pãcate, pseudo-cercetãtorilor români frustraþi potolirea setei lor de
absolut, de paradox, de primul între egali. Cu scientometria ºi
factorul de impact cercetãtorul român are impresia cã a reuºit
totuºi ceva, cã nu a trãit degeaba în aceastã lume. Singur
coeficientul de inteligenþã le-a rãmas românilor ºi cercetãtorilor
români încã strãin, în portofoliul lor de jocuri sportive, lucru ce
pare de înþeles. România este un popor meta-existenþial, ea
traieºte într-o lume virtualã. Românii nu trãiesc, ei cred numai cã
trãiesc.
România nu existã, existã doar ideea de România. lar
aceastã mentalitate complet inoperantã este potentatã ºi
exponenþiatã de politicienii ºi managerii României.
Mãsuri
În faþa situaþiei dezastruoase în care se aflã cercetarea
ºtiinþificã din România, ca urmare a politicii profund greºite, antiºtiinþifice ºi anti-sociale, pe care politicienii ºi managerii de
cercetare din România o practicã deliberat, cu metodã ºi
consecvenþã, se impun o serie de mãsuri ºi proceduri. Astfel de
mãsuri nu trebuie îndreptate în mod necesar ºi programatic cãtre
redresarea cercetãrii ºtiinþifice în România, deoarece o astfel de
redresare, dacã, ºi cînd, va apãrea, þine de logica internã a
cercetãrii ºtiinþifice înseºi, iar pãrerile ºi opiniile în privinþa
redresãrii cercetãrii ºtiinþifice sînt mult prea diverse ºi diferite, nu
numai în România dar ºi în alte pãrþi ale lumii, pentru a reuºi o
viziune consistentã. În particular, publicul larg, societatea,
cercetãtori ºi politicieni ai cercetãrii din statele dezvoltate ale lumii
resimt adesea o anumitã insatisfacþie cu cercetarea ºtiinþificã
proprie, ºi avanseazã adesea o serie de mãsuri ce nu par sã-ºi
dovedeascã întotdeauna roadele, ºi sã rãspundã aºteptãrilor. Cea
mai bunã, ºi eficientã, politicã în cercetarea ºtiinþificã pare a fi
existenþa unor cercetãtori activi, competenþi, care sã aibã ºansa
unui climat politic ºi managerial favorabil în cercetarea ºtiinþificã.
Dar o astfel de politicã este, din pãcate, destul de vagã în
determinãrile ei practice, aºa încît nu poate fi acceptatã decît ca
un deziderat general. Þinta principalã a unor mãsuri practice ºi
operative în organizarea ºi administrarea cercetãrii ºtiinþifice în
România trebuie sã fie eliminarea, renunþarea radicalã, definitivã,
a politicii dezastruoase în acest domeniu, încercarea sincerã,
hotãrîtã de a schimba mentalitãþile retrograde ce genereazã
cauzele politicii dezastruoase. În faþa politiciii dezastruoase a
României în cercetarea ºtiinþificã existã o singurã mãsurã: stop
dezastrul ! Într-un mod naiv, cea mai bunã politicã de cercetare
ºtiinþificã în România ar fi interzicerea politicienilor ºi managerilor
de cercetare de a se mai atinge de cercetarea ºtiinþificã, de a mai
lua decizii, de a mai impune legi, directive, norme, reguli ºi ordine
în cercetare. Lãsatã în voia unui buget chiar cu totul insuficient,
aºa cum este el acum, dar eliberatã de agresiunea ºi acþiunea
distructivã a politicienilor ºi managerilor, cercetarea ºtiinþificã din
România ar avea mult mai mult succes, în comparaþie cu
distrugerea la care este supusã acum. Un exemplu în aceastã
direcþie este aºa-numita lege a cercetãrii, adoptatã recent de
România, ce nu conþine decît vorbe goale, clasificãri inepte,
inoperante, generalitãþi inaplicabile, dar ºi prevederi precise de
distrugere a cercetãrii (precum finanþarea nucleu geometricregresivã). Nu existã nici un stat în care cercetarea ºtiinþificã sã
aibã o lege, cu excepþia României ! Datã fiind situaþia de
dezastru în România, o listã de mãsuri adecvate în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice nu ar trebui sã conþina ce trebuie fãcut, ci
mai degraba ce nu trebuie fãcut. Nimic din ceea ce se face
acum în organizarea ºi administrarea cercetãrii ºtiinþifice
românesti nu ar trebui fãcut, totul ar trebui interzis. În raport cu
situaþia existentã, cea mai adecvatã politicã în cercetarea
ºtiinþificã din România este astãzi o anti-politicã, singura ce ar
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putea asigura o oarecare supravieþuire. Mãsurile ce se impun în
faþa dezastrului din cercetarea ºtiinþificã româneascã sînt mãsuri
negative.
Suspendarea actualei legislaþii. România trebuie sã
suspende de urgenþã actuala legislaþie în cercetarea ºtiinþificã, în
particular aºa-numitul plan naþional de cercetare, nucleul
geometric-regresiv, prevederile legii contabile-financiare cu
relevanþã în cercetare, statutul de agenþi economici al institutelor
naþionale de cercetare, plata cotizaþiilor politice de cercetare la UE
ºi la celelalte organizaþii internaþionale.
Regimul normativ de urgenþã. Simultan, România trebuie sã
asigure în regim de urgenþã ºi tranzitoriu o finanþare bugetarã de
bazã, complet acoperitoare a cheltuielilor de cercetare ºtiinþificã.
Reorganizarea. Simultan, România trebuie sã procedeze în
regim de urgenþã la inventarierea precisã, completã ºi
transparentã a tuturor instituþiilor ei de cercetare ºtiinþificã,
incluzînd institute, centre, laboratoare, companii, colective, echipe,
academii, etc, chiar a cercetãtorilor individuali, în vederea
cunoaºterii exacte a capacitãþilor de cercetare, a resurselor
umane ºi materiale, a stãrii acestora, a experienþei, capabilitãþilor
ºi a orizontului de funcþionalitate. Acest inventar trebuie sã stea la
baza unei reorganizãri profunde, ce trebuie sã vizeze în primul
rînd re-valorificarea potenþialului existent în cercetarea ºtiinþificã
româneascã, încadrarea ei într-o cît mai mare mãsurã în cursul
autentic de cercetare ºtiinþificã, înscrierea cît mai apropiatã în
cursul cercetãrii internaþionale, reorientarea în direcþii funcþionale,
totul, desigur, conform cu starea naturalã posibilã. Este evident cã
o astfel de analizã organizatoricã nu poate fi facutã decît de
profesioniºti ai cercetãrii ºtiinþifice, întrucît o astfel de activitate
presupune metodã ºtiinþificã, profesioniºti care trebuie de urgenþã
convocaþi ºi asamblaþi într-o comisie naþionalã de analizã, în
vederea colectãrii propunerilor de mãsuri organizatorice ºi
administrative în cercetarea ºtiinþificã româneascã, ºi a
implementãrii practice a unei astfel de reorganizãri.
Repere fundamentale. Concluziile esenþiale ale unei astfel
de restructurãri ºi reorganizãri trebuie sã fie bugetul 0,8% pentru
cercetarea ºtiinþificã în România, eliminarea sistemului dublu în
cercetarea ºtiinþificã, eliminarea corupþiei, abuzurilor, fraudei,
birocraþiei ºi impostorilor în cercetare, eliminarea politicienilor ºi a
managerilor de cercetare ne-ºtiinþifici, contrafãcuþi, politrucaþi, o
legislaþie simplã ºi adecvatã naturii acestui domeniu, limpezirea
relaþiilor internaþionale ale României în cercetarea ºtiinþificã, ºi
trecerea de urgenþã la reedificarea învãþãmîntului de ºtiinþã în
România.
Toate aceste mãsuri sînt perfect posibile, existã în România
(mai existã !) profesioniºti ai cercetãrii ce pot formula ºi
implementa astfel de mãsuri. Trebuie însã subliniat cã o astfel de
acþiune este strict de naturã politicã, ºi reuºita ei este condiþionatã
de succesul politicii României de a ajunge la profesioniºtii
cercetãrii ºtiinþifice ºi de a-i motiva în asumarea unei astfel de
misiuni.
M. Apostol (apoma@theorl.theory.nipne.ro)
© The Antiphysical Review 2004
Nota redacþiei
Curierul de Fizicã încearcã de mult timp sã stabileascã un
dialog autentic între cercetãtori ºi decidenþii politici. Fãrã acest
dialog nu putem vorbi de o reformã a învãþãmîntului ºi cercetãrii
româneºti. Ce trebuie sã facã în cadrul acestui dialog cercetãtorii ?
În primul rînd trebuie sã producã o listã cît mai completã a
deficienþelor sistemului actual din învãþãmînt ºi cercetare. În acest
sens CdF a publicat numeroase articole iar textul de mai sus
îndeplineºte aceastã condiþie cu prisosinþã. Punctul de vedere al
CdF este cã analizele critice sînt utile ºi au ºanse de a fi luate în
considerare doar dacã sînt extrem de bine argumentate. Dacã se
afirmã de exemplu cã se distruge cercetarea româneascã ar
trebui sã ºtim cu oarecare precizie cîte laboratoare cu adevãrat
performante au dispãrut ca urmare a subfinanþãrii, cîþi cercetãtori
autentici au pãrãsit sistemul academic românesc datoritã
condiþiilor precare, cîþi tineri au preferat sã rãmînã peste hotare
(chiar în afara sistemului academic) decît sã revinã în þarã, etc.
Personal, am multe motive de nemulþumire legate de birocraþia
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excesivã ºi în mare parte inutilã, risipa ºi abuzurile asupra banului
public, etc, dar ezit sã folosesc cuvinte mari cum ar fi crizã,
distrugere deoarece îmi dau seama cã un observator
independent care îmi poate face o vizitã la birou pentru a constata
în ce condiþii lucrez (ºi care se poate uita eventual ºi pe ºtatul de
platã) va gãsi cã nu am motive sã dramatizez excesiv. Evident,
totul trebuie raportat la starea naþiunii, nu la dorinþa noastrã de a
trãi ca în vest cît mai repede posibil. De aceea CdF încurajeazã
articolele care prezintã mai cu seamã fapte ºi evitã tonul prea
patetic ºi alarmist.
Dar mai existã ceva ce trebuie fãcut de comunitatea ºtiinþificã
româneascã ºi anume sã indice ºi soluþii concrete pentru ieºirea
din impas. Nu este de ajuns sã spunem noi sîntem cei buni,
lãsaþi-ne pe noi sã facem reforma, mai trebuie sã spunem ºi ce
am avea de gînd sã facem în caz cã am deþine pîrghiile politice.
Dacã ideile de reformã sînt prea vagi nu sîntem credibili ºi motivul
este simplu. O reformã autenticã a sistemului academic nu poate
presupune doar o mãrire a resurselor financiare. În primul rînd
pentru cã nu ºtim dacã acest lucru este posibil ºi în al doilea rînd
pentru cã, chiar dacã am avea mai multe resurse financiare, risipa
banului public este imoralã. (Personal cred cã este extrem de
periculos ca sistemul academic românesc sã adopte principiul
dacã toþi risipesc, de ce sã fim noi mai cumpãtaþi ? Din potrivã,
mi se pare normal sã devenim un exemplu pentru ceilalþi prin
cumpãtare ºi bunã gestiune). Dacã admitem cã banul public este
prost cheluit atunci o reformã a sistemului academic va implica, în
ultimã instanþã, cã de la unii se va lua ºi la alþii se va da! Este
clar cã acest proces va genera multe nemulþumiri ºi poate chiar
ºi nedreptãþi. Singura cale de a minimiza aceste probleme este sã
indicãm cît mai precis care vor fi criteriile de evaluare aplicate. Nu
este suficient sã spunem: lãsaþi cercetãtorii autentici sã lucreze
pentru cã tot ce miºcã în sistemul academic românesc se va
auto-declara cercetãtor autentic.
În sfîrºit, o ultimã chestiune mai delicatã. În studiul proceselor
economice existã o abordare pe care o consider extrem de
relevantã ºi pentru sistemul de cercetare. Acestã teorie spune cã
existenþa unor legi bune este o condiþie necesarã dar nu
suficientã pentru ca lucrurile sã meargã bine. Ce poate interveni
pentru a micºora valoarea unor tabele de legi perfecte? Un
singur lucru, ºi anume lipsa unor repere etice. Cu alte cuvinte,
putem avea o anumitã þarã (sau o anumitã comunitate) în care o
proporþie semnificativã de oameni au un singur scop: sã
manipuleze legile (chiar perfecte fiind) în propriul interes, sã le
aplice cît mai pervers, etc. Dacã existã o majoritate silenþioasã
care nu opune rezistenþã încercînd sã restabileascã aplicarea cu
bunã credinþã a legilor, atunci nici un legiuitor la fel de plin de har
ca Moise nu poate face mare lucru. Economiºtii care adoptã
aceastã teorie considerã cã succesul economic al apusului este
datorat în mare mãsurã faptului cã standardele etice sînt mai
înalte. Dacã acceptãm acest model ºi pentru micro-lumea în care
trãim (sistemul academic românesc) este clar cã trebuie sã ne
preocupe abaterile de naturã eticã atît din ograda administraþiei
dar ºi din bãtãtura proprie.
CdF aºteaptã cît mai multe puncte de vedere legate de
reforma cercetãrii care sã deblocheze dialogul cu decidenþii
politici. Evident, ne-ar fãcea plãcere ca remarcile de mai sus sã fie
utile. (DRG)
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Etica evaluatorului
Scrierea de faþã se referã în special la cerinþele impuse de
« Codul de conduitã al expertului evaluator elaborat în ultimul an
de Consiliul Naþional pentru Cercetarea ªtiinþificã din Învãþãmântul Superior (CNCSIS) ºi înmânat fiecãrui evaluator-expert
când începe o astfel de treabã. Ceea ce are de fãcut evaluatorul
este bine definit la punctul 1 al Codului:
« 1. Sarcina unui expert CNCSIS este aceea de a efectua o
evaluare confidenþialã, corectã ºi imparþialã a fiecãrei propuneri
de proiect în acord cu procedurile descrise în Ghidul
evaluatorului ºi în orice document de evaluare specific.
Evaluatorul trebuie sã urmeze instrucþiunile furnizate de cãtre
CNCSIS cu privire la procesul de evaluare ºi sã depunã o muncã
constantã ºi de înaltã calitate. »
Cele scrise aici sunt un rãspuns la situaþia prezentatã de un
ziar bucureºtean în vara anului 2003 în care se arãta cã astfel de
norme de eticã au fost încãlcate. Situaþia menþionatã a apãrut în
CdF nr. 46 din 2003 ºi este reamintitã în NOTA de la sfârºit.
Datoriile morale ale evaluatorului reies cu precizie din
Declaraþia datã de acesta la începutul acþiunii sale numitã
«Declaraþie de imparþialitate, confidenþialitate ºi competenþã».
Punctele principale (1, 2 ºi 3) ale acestei DECLARAÞII sunt arãtate
în continuare.
« 1. Declar prin prezenta cã:
a) nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu niciuna dintre
propunerile de proiecte ce îmi sunt atribuite spre evaluare, cu
niciunul dintre ofertanþi, dintre experþii individuali sau subcontractorii propuºi de ofertanþi;
b) am competenþa de a evalua aceste propuneri;
c) nu voi divulga ofertanþilor sau altor persoane  cu excepþia
celor implicate oficial în selectarea programelor/proiectelor,
informaþiile referitoare la examinarea, clarificarea, evaluarea ºi
compararea propunerilor de proiecte ºi recomandãrile privind
atribuirea contractelor de finanþare;
d) prin informaþiile obþinute cu ocazia evaluãrii nu voi aduce
în nici un fel atingerea drepturilor de proprietate industrialã sau
intelectualã ce ar putea decurge din vreuna din propunerile de
proiecte.
2. Confirm cã în cazul în care eu descopãr în perioada
evaluãrii, fie o legãturã specificatã la pct. 1, aliniatul a), din
prezenta declaraþie, fie faptul cã vreuna dintre propunerile de
proiecte este în afara domeniilor mele de competenþã, voi declara
aceasta imediat ºi voi propune sã mã retrag din grupul experþilor
evaluatori pentru propunerea în cauzã. Mã voi supune deciziei
CNCSIS ºi voi accepta recuzarea mea.
3. Sunt de acord ca în cazul în care
a) o legãturã specificatã la pct. 1, aliniatul a) din prezenta
declaraþie mi-a fost cunoscutã iar eu nu am declarat aceasta, sau
b) nu am respectat vreuna din obligaþiile asumate la pct. 1,
aliniatele b), c) ºi d),
CNCSIS are dreptul, dupã începutul sesiunii de evaluare, sã
mã excludã imediat din grupul experþilor evaluatori ºi iau la
cunoºtinþã, cu aceastã ocazie, cã nu voi pute participa în
urmãtorii trei ani la sesiunile de evaluare a proiectelor sau
programelor din cadrul CNCSIS. »
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Concluzie
Aplicarea normelor eticii profesionale este de neînlãturat. Mai
curând sau mai târziu orice comunitate ºtiinþificã din orice þarã
ajunge la concluzia irefutabilã cã fãrã aplicarea standardelor
comportãrii corecte nu poate exista viaþã ºtiinþificã adevãratã.
Unele din aceste norme par severe unora dintre noi, dar
adoptarea lor este o condiþie sine qua non pentru însãnãtoºirea
vieþii ºtiinþifice din þara noastrã. Fãrã respectarea normelor eticii
profesionale nu putem convinge tinerii cã îºi pot alege locul de
activitate în România. Unii dintre colegii vârstnici se tem, fãrã
justificare, cã prin eliminarea conflictului de interese în formarea
unei comisii de evaluare (sau aprobare de finanþare) nu s-ar mai
putea constitui o astfel de comisie, din lipsã de specialiºti. Am
arãtat în CdF cã pentru multe discipline dispunem de specialiºti ºi
chiar specialiºti recunoscuþi ºi peste hotare. Existã totuºi domenii
în care numãrul de specialiºti este extrem de mic ceea ce ridicã o
serie de probleme: Cum putem face peer-review în acest caz ? Sã
folosim experþi internaþionali ? Dacã da, de ce numai pentru
aceste domenii ? Soluþionarea acestei probleme este încã
deschisã dar extrem de importantã. Prin urmare dispunem de
membri pentru comisiile de evaluare care sã satisfacã cerinþelor
impuse de « Codul de conduitã al Expertului CNCSIS ». Acestor
comisii trebuie sã le asigurãm o componenþã flexibilã pentru
eliminarea  de fiecare datã  a conflictului de interese care apare
când evaluatul este reprezentat direct sau indirect în comisie !
Încercam în CdF nr 46, pagina 18, (v. Nota) sã conving cititorul
cã ºi în comunitatea ºtiinþificã  ca în orice mulþime biologicã  se
poate gãsi ºi un element antagonic adicã o persoanã care nu
împãrtãºeºte cerinþele etice ale acelei comunitãþi. Este acesta un
om de ºtiinþã în adevãratul înþeles al cuvântului ? Iatã o întrebare
care ne preocupã  ºi pe noi ºi pe alþii de peste mãri ºi þãri  de ani
ºi ani de zile ºi care impune mãsuri specifice. « Codul de conduitã
al Expertului CNCSIS » se încadreazã în astfel de mãsuri. Cazuri ca
cel semnalat existã ºi în alte pãrþi, iar comunitatea ºtiinþificã
încearcã, peste tot,  încet ºi greu  sã elimine elementele
antagonice din comisiile de evaluare !
Mircea Oncescu
NOTA
În CdF nr 46 (sep 2003) în articolul Tinerii mã întreabã...
scriam:
Într-un ziar din mai 2003 a apãrut o relatare cã un profesor
universitar ar fi obþinut finanþarea unui contract pentru echipa sa de
la o comisie al cãrei membru era. Titlul acelui articol Arbitru ºi
jucãtor referindu-se la acea persoanã, a condus la întrebarea
care mi s-a pus: « Este posibil ? »
În ziar articolul se încheia cu declaraþia celui la care se
referea ºi anume cã el este un om de ºtiinþã de valoare deosebitã,
recunoscut în þarã ºi strãinãtate (cu cca 500 articole publicate) ºi
cã oricum nu a obþinut ca finanþare decât 50 milioane de lei.
Întrebarea tinerilor nu se referea la faptul dacã persoana este sau
nu om de ºtiinþã, sau dacã numãrul lucrãrilor este adevãrat. Ei au
aflat cã existã instrumente internaþionale de verificare a lucrãrilor
publicate de un om de ºtiinþã. Ei se întrebau dacã regulile precise
ale eticii profesionale  aplicate peste tot în lume  permit unei
comisii sã ia o decizie în favoarea unuia din membrii acesteia, cu
alte cuvinte dacã o comisie poate decide finanþarea unui proiect
propus chiar de cãtre un membru al comisiei.
Mã refer la acest caz pentru cã afirm cã de noi  cei în vârstã
 depinde climatul pe care îl pregãtim pentru activitatea tinerilor
care acum intrã în viaþã ºi care cautã calea pentru viitor. Noi
trebuie sã impunem ºi sã cerem respectarea normelor eticii
omului de ºtiinþã, norme publicate peste tot în lume ºi care au fost
publicate ºI în CdF (v. Anexa).
Anexa Iatã, în ordinea de apariþie, câteva articole referitoare
la etica profesionalã a cercetãtorului, cu numãrul CdF/pagina:
 Integritatea fizicianului, 18/13  Conflictul de interese,
M Oncescu,19/13  Codul etic al societãþii americane de
matematicã (trad) 19/14  Bunele maniere în ºtiinþã: codul etic al
academiei poloneze de ºtiinþã, 20/12  Comportament corect sau
incorect în ºtiinþã (trad, note D R Grigore), 21/11.
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Premiul Nobel pentru Fizicã  2004: libertatea
asimptoticã ºi apariþia cromodinamicii cuantice
În octombrie 2004, premiul Nobel pentru fizicã a fost a acordat
fizicienilor americani David J. Gross, H. David Politzer ºi Frank
Wilczek pentru descoperirea libertãþii asimptotice în teoria
interacþiilor tari. Distincþia continuã seria premiilor Nobel
acordate pentru crearea teoriei cuantice relativiste a câmpului ca
fundament al fizicii particulelor elementare: în 1965 Comitetul
Nobel i-a premiat pe S. I. Tomonaga, J. Schwinger ºi R. P.
Feynman, pentru lucrãrile lor fundamentale în electrodinamica
cuanticã, cu consecinþe profunde pentru fizica particulelor
elementare, în 1979 pe S.L. Glashow, A. Salam ºi S. Weinberg
pentru contribuþiile lor la teoria unificatã a interacþiilor slabe ºi
electromagnetice dintre particulele elementare, iar în 1999 pe G.
t Hooft ºi M. Veltman pentru elucidarea structurii cuantice a
interacþiilor electroslabe în fizicã. Dacã premiile anterioare au
încununat eforturile pentru construirea teoriei cuantice a
interacþiilor electromagnetice ºi slabe, cel din anul 2004 a
recompensat rezolvarea unui mister privind cea mai puternicã
dintre cele patru forþe cunoscute în naturã, interacþia nuclearã tare.
Construirea unei teorii cuantice a câmpului pentru interacþiile
tari a fost un proces lung ºi complicat, la care au contribuit, într-un
fel sau altul, numeroºi fizicieni. Teoria mezonicã din anii 50
explica potenþialul Yukawa dintre nucleoni prin schimbul unui
mezon p, dar se lovea de dificultãþi în ordinele superioare de
perturbaþie, deoarece constanta de cuplaj a interacþiei mezonnucleon este mare. Formalismul elegant al diagramelor Feynman
care a condus la predicþii uluitor de exacte în cazul
electrodinamicii cuantice, nu era aplicabil interacþiilor tari. În plus,
devenise evident faptul cã mezonii ºi barionii (pentru care se
foloseºte acum termenul generic de hadroni) nu sunt particule
elementare, ci au o structurã internã complexã. De aceea, teoria
cuanticã a câmpului nu pãrea sã fie formalismul potrivit pentru
interacþiile tari. Alte idei, precum teoria analiticã a matricii S,
ofereau alternative utile, dar nu satisfãceau criteriile unei scheme
fundamentale, care sã permitã calculul sistematic al mãrimilor
observate. În 1960, celebrul fizician F. J. Dyson, unul din creatorii
electrodinamicii cuantice, afirma cã descoperirea teoriei corecte
nu se va face în urmãtorii 100 de ani.
Din fericire, predicþia pesimistã a lui Dyson a fost infirmatã la
începutul anilor 70. Un prim pas cãtre descoperirea teoriei
corecte a fost fãcut prin studiul grupurilor de simetrie:
experimentele au relevat numeroase regularitãþi în proprietãþile
hadronilor, care sugerau cã aceºtia sunt compuºi din niºte
obiecte elementare, care au primit numele de cuarci. Barionii
sunt compuºi din 3 cuarci, mezonii dintr-un cuarc ºi un anticuarc.
Iniþial, schema cuprindea doar douã tipuri de cuarci (up ºi
down), care intrau în componenþa nucleonilor, ulterior s-au
descoperit încã patru (charm, strange, bottom ºi top).
Numãrul cuantic corespunzãtor, care ia ºase valori, se numeºte
aromã (flavour). Pentru dezvoltarea teoriei, mult mai importantã
a fost însã descoperirea unui alt numãr cuantic al cuarcilor, cu trei
valori posibile (care au primit în mod convenþional nume de culori:
roºu, verde ºi albastru). Existenþa culorii a fost sugeratã de
argumente teoretice, ºi confirmatã experimental fãrã dubiu în
procese hadronice. Cu toate aceste fapte, cuarcii pãreau a fi doar
un concept matematic, fãrã existenþã fizicã realã, deoarece toate
încercãrile experimentale de a produce cuarci liberi au dat greº.
Pe de altã parte, sondând structura intimã a protonului în ciocniri
profund inelastice electron-proton, fizicienii au constatat cã în
interiorul lui existã cu adevãrat niºte constituenþi elementari. În
mod surprinzãtor, aceºti constituenþi (pe care Feynman i-a numit în
mod generic partoni) pãreau cã se comportã ca niºte particule
aproape libere, care nu interacþioneazã între ele. Teoriile cuantice
cunoscute nu puteau explica acest aparent paradox: pe de o
parte, forþele dintre cuarci pãreau a fi neglijabile la distanþe scurte,
pe de alta cuarcii rãmâneau totuºi prizonieri în interiorul
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hadronilor ºi nu puteau fi eliberaþi în nici un proces de ciocnire.
Soluþia problemei a fost furnizatã de principiul simetriei de
etalonare localã neabelianã, introdus încã din 1954 de Yang ºi
Mills. Acest principiu de simetrie a permis construirea unor teorii
de câmp cu proprietãþi remarcabile, care generalizeazã
electrodinamica cuanticã. În douã lucrãri publicate în 1973 în
acelaºi numãr din Physical Review Letters, Gross ºi Wilczek [1] ºi
separat Politzer [2] au demonstrat faptul cã în teoriile de etalonare
neabeliene constanta de cuplaj efectivã dintre doi fermioni scade
logaritmic cu creºterea energiei ºi se anuleazã când energia
tinde la infinit: aceasta este celebra libertate asimptoticã. Ea se
explicã prin efectul de anti-ecranare al fluctuaþiilor cuantice, care
fac ca forþa sã scadã atunci când distanþa dintre particule se
micºoreazã. Situaþia este exact contrarã celei din electrodinamicã,
unde ecranarea reduce sarcina electricã efectivã mãsuratã la
distanþe mari. Ulterior, Coleman ºi Gross au arãtat cã teoriile care
conþin doar fermioni ºi particule scalare nu satisfac libertatea
asimptoticã. Deci, singurele teorii care se bucurã de aceastã
proprietate sunt teoriile de etalonare neabeliene.
Pentru interacþiile tari, culoarea este sarcina care
genereazã cuplajul, echivalent al sarcinii electrice din cazul
forþelor electromagnetice. Întrucât cuarcii apar în trei culori, ei
aparþin în mod natural reprezentãrii fundamentale 3-dimensionale
a grupului format din matricile unitare 3x3. În consecinþã, grupul de
simetrie al teoriei de etalonare neabeliene este în acest caz
grupul SU(3) de culoare. Prin construcþie, teoria implicã existenþa
a 8 particule de masã nulã, cu spinul egal cu 1, ce aparþin
reprezentãrii adjuncte a grupului SU(3). Interacþia tare dintre
cuarci este generatã prin emisii ºi absorbþii virtuale ale acestor
particule vectoriale numite gluoni, la fel cum forþele
electromagnetice se explicã prin schimbul de fotoni între
particulele cu sarcinã electricã, iar interacþia slabã este generatã
de schimbul bosonilor intermediari masivi W± si Z. Teoria
interacþiilor dintre cuarci ºi gluoni bazatã pe grupul SU(3) de
culoare a fost numitã, în mod firesc, cromodinamica cuanticã
(Quantum ChromoDynamics  prescurtat QCD).
Demonstraþia prezentatã în lucrãrile [1] si [2] a constat în
aplicarea ecuaþiilor grupului de renormare în cazul teoriilor de
etalonare neabeliene. Aceste douã concepte teoretice erau în
atenþia multor fizicieni: metodele grupului de renormare au fost
dezvoltate de Wilson, Callan ºi Szymanzik, iar teoriile de etalonare
neabeliene au fost investigate, printre alþii, de Gell-Mann, Fritzsch,
Leutwyler ºi t Hooft. La Euroconferinþa QCD 98, t Hooft a relatat
chiar cã obþinuse, încã din 1972, un rezultat similar cu libertatea
asimptoticã, dar nu l-a publicat fiindcã nu oferea o soluþie ºi
pentru problema confinãrii (cf. arXiv: hep-th/9808154). Se poate
spune de aceea cã la începutul anilor 70 elementele de bazã
pentru descoperirea libertãþii asimptotice existau, iar rezolvarea
problemei nu era foarte dificilã (amintim în acest context cã doi
dintre laureaþii Nobel din 2004, Wilczek ºi Politzer, erau în 1973
doar studenþi PhD). Cu toate acestea, impactul publicãrii celor
douã lucrãri a fost uriaº. Descoperirea libertãþii asimptotice a
conferit rapid cromodinamicii cuantice statutul de teorie corectã a
forþelor nucleare tari. Momentul a marcat ºi reabilitarea teoriei
cuantice a câmpului, dupã aproape douã decenii de impas.
În cei peste 30 de ani care au trecut de la celebrele lucrãri
ale lui Gross, Wilczek ºi Politzer, înþelegerea interacþiilor tari pe
baza cromodinamicii cuantice s-a adâncit considerabil. Împreunã
cu teoria unificatã a interacþiilor electroslabe, cromodinamica
cuanticã constituie astãzi aºa-numitul Model Standard al
particulelor elementare. În comparaþie cu modelul GlashowWeinberg-Salam (bazat tot pe o simetrie de etalonare neabelianã,
dar încãlcatã spontan printr-un mecanism fenomenologic),
cromodinamica este o teorie mult mai elegantã: simetria este
Ü
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O nouã tehnologie de stocare DVD
O nouã metodã opticã de stocare care poate comprima un terabit
de date pe un disc DVD este în curs de realizare de cãtre
cercetãtorii din Elveþia, Grecia ºi Marea Britanie. Tehnologia lor de
utilizare multiplã unghiularã este necompatibilã cu DVD-urile ºi
CD-urile existente ºi ar putea, de exemplu, compacta toate cele
zece serii ale sitcomului TV Friends din SUA pe un singur disc.
Atomi pionici în numãr mare
Fizicienii din domeniul particulelor de la CERN au creat pentru
prima oarã un numãr mare de atomi pionici  atomi exotici în care
pionii pozitivi ºi negativi sunt legaþi împreunã. Permiþând mãsurãtori
mai precise ale timpului de viaþã al pionului, experimentul DIRAC
(Dimeson Relativistic Atomic Complex) va conduce la o mai bunã
înþelegere a interacþiunii puternice (B. Adeva ºi col., J.Phys.G:
Nucl. Phys. sub tipar)
Teoreticienii din domeniul forþelor tari au pus
mâna pe premiul Nobel
Trei fizicieni teoreticieni din SUA au câºtigat Premiul Nobel pentru
fizicã pentru descoperirea libertãþii asimptotice în teoria
interacþiunii tari. David Gross de la Universitatea California din
Santa Barbara, David Politzer de la Institutul de Tehnologie
California ºi Frank Wilczek de la Institutul de Tehnologie
Massachusetts au fãcut descoperirea în 1973. Lucrarea lor
teoreticã explicã de ce quarcii se comportã aproape ca ºi
particulele libere la energii înalte.
Cel care a imaginat ADN a murit
Unul dintre cei trei oameni de ºtiinþã care au primit Premiul Nobel
pentru Fiziologie ºi Medicinã în 1962, Maurice Wilkins a murit în 5
octombrie 2004 la vîrsta de 87 de ani. El a fost primul care a
realizat imagini de difracþie de raze X ale ADN  molecula din
care sînt constituite genele  imagini care au inspirat pe James
Watson ºi Francis Crick sã meargã mai departe ºi sã descopere
structura ADN.
Ü
exactã, gluonii au masã nulã, teoria conþine un numãr mic de
parametri care descriu o mare complexitate de fenomene. Teoria
perturbaþiilor a fost verificatã la nivelul fluctuaþiilor cuantice (în
particular, dependenþa constantei de cuplaj efective de energie a
fost confirmatã experimental cu mare precizie la acceleratorul LEP
de la CERN). S-au calculat corecþii radiative gluonice pentru multe
procese electroslabe, în particular pentru producerea bosonului
Higgs la viitorul accelerator LHC de la CERN. Din punct de
vedere conceptual, s-a clarificat structura teoriei în ordinele înalte
de perturbaþie ºi efectul regiunilor infraroºii din diagramele
Feynman, ºi s-a demonstrat existenþa unui sector neperturbativ
care compenseazã ambiguitãþile intrinseci ale seriei de
perturbaþie. În domeniul neperturbativ, s-au fãcut recent mari
progrese în calculul pe latici ºi în teoria efectivã valabilã la energii
joase (teoria chiralã de perturbaþie). Cu toate aceste succese, în
teoria interacþiilor tari existã încã multe probleme nerezolvate.
Amintim dintre acestea proprietãþile funcþiilor de distribuþie
partonice, explicarea proceselor hadronice soft (în particular,
deducerea Pomeronului), dependenþa puternicã de scala ºi
schema de renormare a seriei de perturbaþie în ordine finite,
precum ºi chestiuni fundamentale precum structura vidului QCD
sau comportarea la temperaturi ºi densitãþi extreme. Aceste
chestiuni, ºi multe altele, fac din cromodinamica cuanticã un
domeniu activ de cercetare, atât experimentalã, cât ºi teoreticã.
Datã fiind importanþa ºi dificultatea problemelor, nu este exclus ca
rezolvarea lor sã justifice acordarea unui alt premiu Nobel pentru
fizica particulelor elementare, într-un viitor pe care îl dorim cât mai
apropiat.
Referinþe:
[1] D. Gross, F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. !, 1343 (1973).
[2] H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett. !, 1346 (1973).
Irinel CAPRINI
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Nanotuburile se ajusteazã spre spintronicã
Oamenii de ºtiinþã din cadrul cercetãrii de la IBM din SUA au
arãtat cã nanotuburile realizate din oxid de vanadiu sunt
magnetice la temperatura camerei. Mai mult, proprietãþile
magnetice ale nanotuburilor pot fi controlate prin doparea lor cu
electroni sau gãuri. Realizarea ar putea avea aplicaþii la
dispozitivele spintronice care utilizeazã spinul electronului,
precum ºi sarcina sa pentru a realiza operaþii logice (L.KrusinElbaum ºi col., 2004 Nature 431,672)
Nanodispozitive care þintesc viruºi
Fizicienii au utilizat pentru a detecta obiecte neanimate precum
fotoni ºi particule, dar de curînd douã grupe de cercetãtori din SUA
ºi-au întors atenþia spre þinte mult mai diferite  viruºii. Harold
Craighead ºi colaboratorii sãi de la Universitatea Cornell au
utilizat un dispozitiv nanoelectromagnetic pentru a detecta
baculoviruºi de insecte, în timp ce Charles Lieber ºi colaboratorii
sãi de la Universitatea Harvard au folosit un tranzistor cu efect de
cîmp cu nanofire pentru a detecta viruºi cu influenþã singularã.
Noile metode ar putea fi îmbunãtãþite pentru aplicaþii în medicinã
sau pentru detectarea armelor biologice
Modelul amprentelor digitale încã impresioneazã
Fiecare om are un set unic de amprente digitale, iar oamenii de
ºtiinþã sînt încã nesiguri de modul cum se formeazã în realitate
aceste figuri. În prezent doi matematicieni din domeniul aplicativ
din SUA au realizat un model care este capabil sã reproducã cu
succes figurile de amprente digitale reale. Modelul sugereazã
faptul cã amprentele digitale îºi au originile în tensiunile care se
formeazã în straturile de piele încã din faza în care ne gãsim în
uter. Retultatele ar putea avea aplicaþii în ºtiinþa criminalisticã.
(M.Kücken ºi A.C.Newell 2004 Europhys. Lett. 68,141)
Cutremurul de pãmînt influenþeazã gravitaþia
Geofizicienii din Japonia au detectat pentru prima oarã o
modificare a cîmpului gravitaþional al Pãmîntului cauzatã de un
cutremur de pãmînt. Yuichi Imanishi ºi colaboratorii sãi de la
Universitatea din Tokio au utilizat aranjament de gravimetre
supraconductoare pentru a detecta o creºtere de mai puþin de
1 micro-Galileo (10-8 metri pe secundã pe secundã) lîngã
epicentrul cutremurului din Tokachi-oki, care a avut loc în
septembrie 2003. Rezultatele sînt în concordanþã cu prezicerile
teoretice ºi ar putea fi de ajutor pentru interpretarea mãsurãtorilor
de gravitaþia Rãmîntului efectuate prin satelit.
Suprastructurile se adaugã misterului
supraconductibilitãþii
Descoperirea suprastructurilor de oxigen în materiale cuprate de
cãtre douã grupuri independente de fizicieni ar putea arunca o
nouã luminã asupra originilor supraconductibilitãþii la temperaturi
înalte, care a constituit unul dintre cele mai mari mistere în fizicã de
aproape 20 de ani. Rezultatele, care sprijinã prezicerile teoretice
fãcute încã acum aproape 15 ani, sugereazã cã benzile de
sarcinã observate în cîteva supraconductoare de înaltã
temperaturã ar putea sã nu fie legate de abilitatea acestor materiale
de a conduce curent fãrã rezistenþã aºa cum s-a crezut anterior.
Senzori magnetici atacã viruºi
Oamenii de ºtiinþã de la Laboratorul Naþional Argonne din SUA au
descoperit un nou tip de senzor magnetic care poate detecta
biomolecule. Dispozitivul se bazeazã pe mãsurarea relaxãrii
Browniene a nanoparticulelor magnetice atunci cînd ele sînt
legate de biomolecule þintã. Tehnica ar putea avea aplicaþii în
medicinã ºi detecþia bacteriilor ºi viruºilor din mediul ambiant. (SH. Chung ºi col., 2004 Appl.Phys.Lett. 85, 2971)
Relativitatea trece cel mai recent test
Teoria generalã a relativitãþii a lui Einstein a supravieþuit celei mai
recente întîlniri cu experimentul. Ignazio Ciufolini de la
Universitatea Lecce din Italia ºi Erricos Pavlis de la Universitatea
Maryland din SUA au mãsurat o valoare a efectului Lense-Thirring
 cunoscut de asemenea ca frame-dragging  care este 99%
din cea prezisã de relativitatea generalã. În orice caz,
incertitudinea rezultatului ar putea fi de cel mult 10% ºi o seamã
de cercetãtori au subliniat cã ar putea exista alte surse de eroare
într-o astfel de mãsurãtoere extrem de dificilã.
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2005 Anul internaþional al fizicii
Am mai anunþat acest eveniment iniþiat de Societatea
Europeanã de Fizicã !
ARA = American Romanian Academy
(În România pentru acronimul ARA se foloseºte ºi explicitarea
Academia Româno-Americanã). ARA a þinut diferitele congrese
în diferite oraºe din þarã: ARA 2002 Oradea, ARA 2003 Tg. Jiu,
CMR 2004 Vatra Dornei. În 2005, atât ARA cât ºi CMR îºi vor þine
congresele la Chiºinãu.
Buletinul SChR
Buletinul Societãþii de Chimie din România a apãrut cu Nr XIII,
în serie nouã, pe luna septembrie 2004. SChR este fondatã în
1919. Coordonatorul colegiului editorial este prof Constantin Luca
de la Facultatea de Chimie Industrialã a Politehnicii bucureºtene
din strada Polizu nr. 1, Bucureºti, email: c_luca@chim.upb.ro
CNCSIS: Newsletter
Pe site-ul sãu  www.cncsis.ro  Consiliul Naþional pentru
Cercetarea ªtiinþificã din Învãþãmântul Superior lanseazã un
newsletter. A apãrut nr. 4, 12 ianuarie 2005.
La rubrica Periodice/ Documentaþii se anunþã Revista de
Politica ªtiinþei ºi Scientometrie (vol. II, nr. 3, 2004) pe luna
decembrie 2004 cu sumarul:
Aniversãri: lnstitutul de Fizicã Atomicã la 55 de ani - P. T.
Frangopol
Etica, elita ºi scientometrie - P. T. Frangopol
Asupra unei politici ºtiinþifice de abordare a calitãþii în
învãþãmântul superior tehnic - S.Brad
Premiile regionale Holcim - ***
ESF Exploratory Workshops - ***
Evenimente - CNCSIS - ***
Alte rubrici se ocupã de:
- Metodologie ºi proceduri pentru definirea obiectivelor ºi
prioritãþilor strategice ale cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii
tehnologice naþionale pe perioada 2005...2010;
- Documente ale Comisiei Europene;
- Lansarea competiþiei 2005 pentru identificarea, evaluarea
ºi recunoaºterea de noi centre de cercetare (17 ianuarie 2005);
- Evenimente.

Physics Web Rubricã îngrijitã de Mircea Morariu
Carbonul urcã balistic
Fizicienii din Marea Britanie ºi Rusia au demonstrat cã filmele de
carbon cu o grosime de un atom ar putea avea proprietãþi
electronice uzuale. Filmele de grafit preparate de cãtre Andre
Geim ºi colaboratorii sãi de la Universitatea Manchester ºi Institutul
de Tehnologie Microelectronicã din Chernogolovka pot fi
procesate pentru a realiza tranzistori ºi eventual pot oferi o
alternativã la siliciu pentru unele aplicaþii semiconductoare.
(K.S.Novoselov ºi col., 2004 Science 306,666)
Nanocristale de siliciu realizate uºor
Inginerii de la Universitatea din Minnesota din SUA au descoperit
o nouã tehnicã pentru realizarea nanoparticulelor de siliciu în
plasmã la temperatura camerei. Metoda depãºeºte problemele
întîlnite la concepþiile bazate pe plasmã existente ºi poate
produce nanoparticule cristaline de dimensiune uniformã. Grupul
afirmã cã aceste cristale ar putea fi utilizate pentru a realiza noi
dispozitive electronice, cum ar fi tranzistoarele cu o singurã
nanoparticulã.
Memoriile mecanice iau avînt
Fizicienii din SUA au realizat primul element de memorie
nanomecanicã de mare vitezã din foiþe de siliciu monocristaline.
Dispozitivul, descoperit de cãtre Pritiraj Mobanty ºi colegii sãi de la
Universitatea Boston, constã dintr-un fascicol vibrator care poate
fi fãcut sã comute între douã stãri distincte. Grupul afirmã cã
elementul lor de memorie ar putea rivaliza stadiul curent al tehnicii
în stocarea ºi procesarea electronicã a datelor (R.L.Badzey ºi col.,
2004 Appl. Phys. Lett., 85,3587).
Soarele mai activ
Conform unei noi metode pentru determinarea nivelului activitãþii
petelor solare în trecut, Soarele este mai activ în prezent decât a
fost acum mai bine de 8000 de ani. Sami Solanki de la Institutul
Max Planck din Kaltenburg-Lindau ºi colegii sãi din Finlanda,
Germania ºi Elveþia au descoperit o tehnicã care leagã numãrul
de pete solare cu concentraþia de carbon-14 în trei grupe. În orice
caz, grupul insistã cã acest nivel înalt al activitãþii solare este
improbabil sã fie cauza principalã încãlzirii globale. (Nature 431,
1084)
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