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Curierul de Fizicã îºi propune sã se adreseze întregii comunitãþi ºtiinþifice/universitare din þarã ºi diaspora !
IFA în fostul regim

Curierul de Fizicã a încercat în decursul timpului sã
stimuleze publicarea de articole despre destinul ºi
problemele IFA în anii fostului regim de pînã la
schimbãrile din 1989. Am constatat cã nu este chiar
simplu. Existã oameni care au fãcut rãu ºi existã victime
care preferã sã tacã. Mulþi încearcã sã uite trecutul
considerînd cã aºa e mai simplu, urmînd o îndelungã
tradiþie româneascã de a uita cu riscul de a re-trãi rãul.
Probabil cã existã persoane care ezitã sã îºi facã publice
amintirile descurajaþi de aspectele dezagreabile ale
tranziþiei româneºti. Uitarea a fost predicatã ºi încurajatã
mai mult sau mai puþin discret de la cel mai înalt nivel.
Viaþa politicã ºi economicã a României a fost sufocatã de
reprezentanþi ai vechiului regim (ºi clonele lor) care au
dobîndit o influenþã considerabilã iar acum sînt dornici de
respectabilitate. Principalele teze propovãduite de aceºtia
sînt: (a) sistemul ºi nu oamenii au fost de vinã; (b) ei nu
au fãcut rãu; (c) cineva trebuia sã conducã ºi în locul lor
ar fi venit alþii mai rãi; (d) privilegiile de care s-au bucurat
au fost în cea mai mare parte justificate de competenþele
lor; (e) nici regimurile post-schimbãrii nu se pot lipsi de
competenþele lor; (f) încercarea de a fi daþi la o parte este
o discriminare, o încãlcare a drepturilor omului, analogul
cadrismului din anii regimului comunist. Nu cred cã este
nevoie de a pierde prea mult timp pentru a demonstra
ipocrizia acestor teze. Ceea ce este alarmant este
agresivitatea cu care este cãutatã respectabilitatea. Au
apãrut cazuri în care victimele au fost date în judecatã de
foºtii oameni ai puterii comuniste pentru cã au îndrãznit sã
le facã publice porcãriile. Pot înþelege un fost coleg care
încearcã sã îºi trãiascã zilele de pensionar în liniºte ºi nu
prin tribunale ca urmare a unor dezvãluiri imprudente. Ce
poate sã facã în aceste condiþii o publicaþie ca CdF ?
În primul rînd sã nu ezite sã facã public rãul. Pentru
anumite gesturi nu existã scuze. Sã dau un exemplu
relativ inocent din anii mei de studenþie. Ca urmare a unor
indicaþii preþioase studenþii nu mai aveau voie sã poarte
barbã ! Am asistat personal la o scenã grotescã în care
rectorul ºi decanul facultãþii vînau pe holurile facultãþii pe
bãrboºi avertizîndu-i asupra sancþiunilor cãrora se expun.
Nu cred cã se pot gãsi scuze pentru aºa ceva. Ar fi fost
destul de simplu ca într-o discuþie cu superiorii din
minister sã se argumenteze penibilul situaþiei iar în caz de
presiuni sã se depunã demisia sub un pretext oarecare.
continuare în pag. 2 Ü

Anul 2005 este anul mondial al fizicii. Se aniverseazã o
sutã de ani de la apariþia celebrelor articole ale lui Albert
Einstein. Recomandãm cititorilor CdF o serie de articole în
care se pot urmãri puncte de vedere legate de istoria acestor
articole, aspecte mai delicate legate de stabilirea prioritãþilor
ºtiinþifice, etc:  I. T. Todorov, "Einstein and Hilbert:
the Creation of General Relativity", physics/0504179;
 N. Straumann, "On Einstein's Doctoral Thesis", physics/
0504201  Primul nr. pe acest an al revistei "Physics Worlds"
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Ar fi urmat o întoarcere onorabilã la catedrã. Sã dau un alt
caz cu o mizã mult mai mare. Se ºtie cã timp de cîþiva
ani specializarea în Fizicã Teoreticã s-a putut face doar
prin bunãvoinþa colegilor de la alte catedre (în principal de
la Fizicã Atomicã ºi Nuclearã) deoarece aceastã
specializare a fost desfiinþatã; aceasta în condiþiile în care
Catedra de Fizicã Teoreticã avea nume prestigioase ca
profesorii Þiþeica, Gravrilã, etc. O demisie ar fi fost mult
mai onorantã decît sã se accepte desfiinþarea unor secþii
de specialitate cum a fost cazul cu cea de Fizicã
Teoreticã.
Iatã un alt exemplu, de aceastã datã din primii ani de
dupã angajarea în IFA. Tot ca urmare a unor indicaþii
preþioase cercetãrile fundamentale nu mai erau agreate.
Nu cred cã ideea a apãrut din senin conducerii politice a
þãrii. Mai mult ca sigur cã a fost sugeratã de membri ai
comunitãþii ºtiinþifice, dar pînã acum nimeni nu ºi-a asumat
responsabilitatea ºi nu a încercat sã se justifice. În orice
caz îmi aduc aminte foarte bine cã membrilor departamentului de fizicã teoreticã li se aducea aminte cu orice
prilej cã sînt inutili, toleraþi datoritã unor circumstanþe
bizantine ºi cã de fapt greul cercetãrii îl duc cei care
aduc contracte economice. Iatã o justificare apãrutã în
presa vremii: Cercetarea a depãºit de mult stadiul unei
fiozofii de laborator, al unei arte pentru artã, viaþa
cerîndu-i azi produse finite, tehnologice, uzine-pilot,
produse noi, valorificarea superioarã a resurselor naturale.
Cel care a scris aceste rînduri ignora cu premeditare ceea
ce se petrecea în Europa de vest ºi SUA (este instructiv
sã se reciteascã ce spunea despre cercetarea fundamentalã Vannevar Bush  consilierul pentru ºtiinþã al
preºedintelui Roosevelt  v. articolul dlui Apostol din nr.
precedent al CdF) ºi ce se petrecea chiar în vecinãtatea
noastrã în fosta URSS ºi celelalte þãri ale lagãrului
comunist. (Recentul document al EU publicat în CdF 50
susþine aceeaºi filozofie a cercetãrii fundamentale care
trebuie sã urmãreascã alte scopuri decît aplicaþii
imediate.) Am constatat cu neplãcutã surprindere cã
argumentul citat mai sus este încã folosit. Într-un articol
recent din suplimentul Aldine al României libere unui
distins teoretician i se aduce aminte cã a putut trãi doar
pentru cã alþii s-au sacrificat ºi au ajutat economia (cea
socialistã) cu ajutorul cercetãrii.
Mã întreb în ce mãsurã aceastã politicã de implicare
a întregii cercetãri în viaþã economicã a fost onestã ºi a
dat rezultate. Cei care au susþinut public aceastã politicã
ar avea obligaþia de a face o analizã a rezultatelor
obþinute. Este la ora actualã IFA o citadelã a proiectului
de implementare a cercetãrii în economie ? Am vãzut cã
IFIN-HH este printre primele patru institute din þarã ca
productivitate ºtiinþificã cu 128 de lucrãri ISI pe anul trecut
(a se vedea pagina de web Ad-Astra). Ce ar mai rãmîne
din prestigiul IFIN-HH dacã am renunþã la aceste articole
publicate în majoritate de membrii Departamentului de
Fizicã Teoreticã, cei mult mustraþi înainte de 1989 pentru
cã nu ajutau economia ? Roadele acestei politici de
desconsiderare a cercetãrii fundamentale le culegem ºi

azi: fonduri imense din bugetul ºi aºa mic al cercetãrii sînt
alocate pentru mii de transferuri tehnologice de nimeni
verificate.
În sfîrºit dau un exemplu de mistificare a trecutului.
Am mai scris în CdF despre practica dezonorantã a unor
ºefi de a se trece ca autori pe lucrãri ale unor colaboratori
fãrã a avea vreo contribuþie. Pot înþelege jena celui care a
cedat de a mãrturisi faptul în public. Cunosc chiar cazuri
de colegi care pînã la un moment dat s-au plîns cã sînt
exploataþi iar apoi, devenind persoane importante, au
susþinut dimpotrivã, cã autorlîcul a fost pe merit. Mai
recent, apar diverse forme de omagiere publicã a celor cu
liste de lucrãri prea lungi. Personal cred cã în astfel de
cazuri tãcerea este de aur.
Ideea pe care vreau sã o susþin prin cele de mai sus
este cã în vechiul regim exista posibilitatea de a spune
NU. Evident, trebuia spus cu oarece diplomaþie, dar se
putea spune NU, singurul risc fiind pierderea unei poziþii
în ierarhia administrativã. Îmi imaginez cum ar fi evoluat
România dacã toþi profesioniºtii nu ar fi acceptat ingerinþa
politicului în chestiuni de strictã specialitate. La modul
ideal, orice sistem represiv ar fi avut de ales între douã
scenarii: ori sã se foloseascã numai de nepricepuþi (cu
riscul de a colapsa într-un an) fie sã relaxeze controlul
ideologic (caz în care ne-am fi apopiat de evoluþia unor
þãri ca Ungaria, Polonia, Cehia, etc.) Din acest motiv nu
pot scuza pe acei profesioniºti care au acceptat sã
colaboreze în mod nedemn cu fostul regim, girînd cu
numele lor inepþiile sistemului. (Cei care au fãcut porcãrii
din proprie iniþiativã sau din exces de zel, sînt cu mult mai
vinovaþi). Cred cã cea mai bunã metodã de apãrare
împotriva unor astfel de situaþii este sã îi facem sã
înþeleagã pe cei dispuºi sã colaboreze în orice condiþii cã
nu vor fi uitaþi ºi nici iertaþi. Evident, ceea ce spun ar
trebui aplicat ºi în condiþiile de azi cînd multe din vechile
nãravuri ale vechiului regim se pãstreazã iar scuzele aratã
cam tot la fel.
Cred cã este clar din exemplele de mai sus cã CdF
nu îºi propune sã încurajeze uitarea. Iar dacã nu avem
martori ai unui trecut prea puþin onorant, mãcar sã nu dãm
certificate de respectabilitate. Cei care au avut funcþii de
rãspundere în vechiul regim sînt bineveniþi în CdF doar
dacã vor sã mãrturiseascã (ºi) relele pe care le-au fãcut.
Dan Radu Grigore
Joi, 9 iunie 2005, ora 17.00, în cadrul Facultãþii de
Geologie ºi Geofizicã a Universitãþii din Bucureºti, Amfiteatrul
Lãzãrescu, din Str. Traian Vuia nr. 6, Sector 1, Bucureºti,
s-a desfãºurat o masã rotundã intitulatã Calitatea în
învãþãmântul superior.
Întâlnirea a fost organizatã de Solidaritatea Universitarã,
Asociaþia Ad-Astra ºi Asociaþia Romanian Fulbright Alumni.
Detalii despre întâlnire se pot gãsi la
http://mepopa.com/su.htm.
Vom reveni cu o relatare detaliatã în numãrul urmãtor al
CdF.

Solidaritatea Universitarã poate fi contactatã la email: soliduniv@yahoo.com
sau la numãrul de telefon (021) 346-7231 sau fax (021) 346-8299;
http://suniv.org
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Solidaritatea Universitarã a iniþiat trei dezbateri pe teme legate de cercetarea ºtiinþificã. Prezentãm mai
jos relatãri despre primele douã întîlniri aºa cum ne-au fost transmise de cãtre colaboratorul nostru
Mircea IGNAT.

Dezbatere privind problemele tinerilor
din cercetare [i din înv\]\m^ntul superior
Trei dintre asociaþiile nonguvernamentale preocupate de
problemele din cercetarea ºtiinþificã ºi învãþãmântul superior
românesc  Solidaritatea Universitarã, Ad Astra ºi Asociaþia
Foºtilor Bursieri Fulbright din România  au iniþiat pe data
de 7 martie 2005 la Universitatea Bucureºti, Facultatea de
Geologie ºi Geofizicã, poate cea mai interesantã dezbatere
din ultimii ani asupra situaþiei tinerilor din învãþãmântul
superior ºi din cercetare. Reþeta dezbaterii: prezentarea
unor referate deosebit de tranºante în ceea ce priveºte
opinia tinerei generaþii asupra situaþiei din România, urmate
ºi de soluþii, la început ºi apoi dezbaterile propriu-zise.
De menþionat cã moderatorul evenimentului a fost un
reprezentat de seamã al tinerei elite intelectuale româneºti:
Ion Stanomir.
Primul referat susþinut de lectorul universitar Dr. Mihai
Popa (Facultatea de Geologie ºi Geofizicã, Laboratorul de
Paleontologie), a evidenþiat încã de la început situaþia
existentã: Tinerii care aleg o carierã universitarã sau de
cercetare în România îºi asumã o condiþie marcatã de
sacrificii, renunþãri ºi eforturi neobiºnuite, de multe ori aceastã
condiþie ducând în cele din urmã la renunþare, ratare sau
emigrare. În prezent, brain-drain-ul românesc a atins cote
alarmante, în condiþiile în care productivitatea ºtiinþificã
româneascã atinge cote tot mai scãzute. Expunerea a
inclus o analizã privind salarizarea ( dublarea salarialã
selectivã, numai pentru categoria profesorilor universitari, a
fost încã o loviturã datã moralului ºi motivaþiei personalului
tânãr), finanþarea cercetãrii ºtiinþifice (tinerii însã resimt mai
acut lipsa finanþãrii, din postura dependenþei ridicate în
raport cu cadrele didactice mai în vârstã), evaluarea
profesionalã (pericolul letal în cadrul universitãþilor ºi
institutelor de cercetare din România îl constituie criteriul de
vârstã înglobat în sistemul de evaluare profesionalã ºi
evaluare arbitrarã a performanþelor ºtiinþifice), democraþia ºi
autonomia universitarã ( în acest sens, se formeazã
grupuri de promovare a intereselor comune, grupuri ce pot
uºor deveni majoritare sub aspect electoral la nivel de
unitate de învãþãmânt sau de cercetare ºi care pot impune o
ierarhie de valori proprie, nu neapãrat aceeaºi cu cea a
performanþei profesionale. În acest fel, criteriile de
performanþã pot fi uºor eludate sub umbrela democraþiei ºi a
autonomiei universitare, în defavoarea celor care nu subscriu
la obedienþã), situaþia doctoratelor ºi perspectivelor de viitor
ale tinerilor în România. Dl. Mihai Popa comenteazã douã
soluþii (sau mai sigur douã scenarii):
- prima, simplã ºi fãrã echivoc: emigrarea în þãrile în care
cercetarea ºi învãþãmântul superior permit o evoluþie
profesionalã pe mãsura motivaþiei personale concomitent cu
un trai decent;
- a doua, Soluþia instituþionalã prin care statul ar trebui
sã înþeleagã în mod sincer cercetarea ºtiinþificã ca o prioritate
naþionalã iar promovarea academicã trebuie diferenþiatã în
special pe baza evaluãrii corecte a performanþei ºtiinþifice
care va garanta proporþional ºi remunerarea, pe un suport de
transparenþã în ceea ce priveºte contribuþia ºtiinþificã a
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fiecãruia dar mai ales a conducãtorilor ºi a evaluatorilor.
Are România nevoie de tineri universitari ºi de cercetãtori
de valoare ? Rãspunsul de pânã acum este simplu: nu,
pentru cã dacã ar fi avut, tinerii din þarã ar fi simþit-o singuri.
Este una din concluziile simplu expusã de autor privind
starea de profundã crizã. Totuºi încheierea lasã loc pentru o
posibilã deschidere optimistã, dacã ar exista o voinþã
politicã la noi guvernanþi: În martie 2005, guvernul României
are pârghiile necesare efectuãrii reformei învãþãmântului ºi
cercetãrii, cu atât mai mult cu cât se bucurã de sprijinul
societãþii civile, trebuie numai sã demonstreze ºi voinþa unui
asemenea act necesar ºi indispensabil viitorului României.
Un alt reprezentant al tinerei generaþii Dl. Lector Dr. Virgil
Iordache (cadru didactic la Universitatea din Bucureºti 
Facultatea de Biologie) a propus în referatul sãu cãi de
restructurare a sistemelor informale din spaþiul academic
românesc. Definirea problemei ar fi urmãtoarea: mulþi tineri
creativi au plecat sau urmeazã sã plece din þarã (creativi
pragmatici), mulþi tineri mediocri au rãmas în spaþiul
academic românesc (necreativi pragmatici), iar tinerii creativi
rãmaºi nu se simt prea bine (creativi idealiºti). A fost citat
discursul din data de 3 martie 2005 al directorului Raffaelle
Liberali din cadrul Comisiei Europene, cu ocazia zilei de
informare Marie Curie organizatã de MEdC la Universitatea
Politehnica Bucureºti. Referindu-se la situaþia europeanã a
tinerilor din cercetare ºi învãþãmântul superior Dl. Liberali a
spus:
- Creativitatea este cu predilecþie apanajul tinereþii.
- La aceastã vârstã tinerii europeni trebuie sã alerge de
colo-colo pierzându-ºi timpul în cãutarea de burse ºi job-uri
temporare pentru cã,
- Toate poziþiile stabile sunt ocupate de seniori indiferent
dacã le-a secat potenþialul creativ sau nu, iar
- La nivelul tinerilor existã o volatilitate prea mare a
poziþiilor.
Acestea fiind, dupã directorul din Comisia Europeanã,
mentalitãþi ºi chestiuni de organizare ale comunitãþii academice europene ºi nu implicãri politice, ºi banii publici de
cercetare intrã astfel într-un sistem ineficient. De aici
necesitatea restructurãrii obiceiurilor (structurilor informale) comunitãþii academice europene. Se adaugã în cazul României
ºi cauze specifice (comenteazã Dl. Iordache într-o notã:
ele sunt de de fapt specifice în spaþiul est european, în
special a celui puternic influenþat de mentalitatea sovieticã),
în sensul în care structurile informale din comunitatea
româneascã au câteva trãsãturi în plus faþã de cele
europene, date de faptul cã sunt menþinute de oameni
formaþi în perioada comunistã cu caracteristici cunoscute:
autoritarism extrem, acapararea de fonduri fãrã rezultate
ºtiinþifice recunoscute de comunitatea internaþionalã, cu efecte
cum ar fi starea deplorabilã a cercetãrii ºi universitãþilor cât
ºi asupra stãrii de spirit.
De reþinut din referat:
- Atunci când structurile informale neproductive nu sunt
pur mafiote ºi doresc sã îºi legitimeze raþional poziþia
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dominantã ºi eventuala implicare în conducerea þãrii ele
apeleazã la variate retorici, dintre care cea a rolului
fundamental al ºtiinþei joacã un rol important.
- La ora actualã reþelele informale din spaþiul academic
sunt dominate de personaje neinteresate realmente de
creaþia ºtiinþificã, ci doar de menþinerea puterii personale ºi
atragerea fondurilor publice de cercetare. Sumele deturnate
pot pãrea derizorii comparativ cu jafurile asociate privatizãrilor
(Gallagher T. Furtul unei naþiuni Ed. Humanitas, Bucureºti,
2004), dar în raport cu bugetele de cercetare obiºnuite în
spaþiul academic românesc, ele sunt impresionante.
Riscul major evidenþiat de autor este periclitarea
proiectului European deoarece structurile informale reprezintã
un cancer în reþeaua de cercetare ºi educaþie europeanã.
La fel ca în cazul primului referat se propun ºi soluþii:
- De jos în sus, prin iniþiativã privatã, prin crearea de
sindicate ale doctoranzilor ºi tinerilor doctori care sã le apere
interesele, implicarea societãþii civile în comunitatea
academicã dar mai ales sensibilizarea statelor europene în
condiþiile difuziei valorilor informale est-europene actuale.
- De sus în jos, prin iniþiativã publicã, prin reducerea
puterii establishment-ului (creºterea mobilitãþii poziþiilor de
Conferenþiar ºi Profesor, prin reevaluarea periodicã ºi
scoaterea la concurs a poziþiilor persoanelor cu rezultate
nesatisfãcãtoare, reducerea avantajelor formale date de
poziþiile de Conferenþiar ºi Profesor în competiþia pentru
resurse, alocarea aleatoare a evaluatorilor tezelor de doctorat
ºi a dosarelor de promovare a cadrelor didactice ), întãrirea
puterii tinerilor (susþinerea ºi pe plan naþional a formãrii de
centre conduse de tineri promiþãtori, emerging new leaders
în limbajul Comisiei Europene ), susþinerea structurilor
informale creative.
Conf. Dr. Cristina Vidulescu (Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie) a prezentat un referat privind Renaºterea valorilor
instituþionale ºi etice în învãþãmântul ºi cercetarea din
România  deºi cu titlu foarte optimist  evidenþiind
aceleaºi probleme spinoase ale tineretului, comparativ cu
aspecte din învãþãmântul ºi cercetarea americanã.
Lectorul Dr. Carol Capita (Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Istorie) a accentuat pe calitãþile pedagogice la
fel de importante ca ºi performanþa ºtiinþificã a cadrelor
didactice din învãþãmântul superior. În sensul în care
excelenþa ºtiinþificã fãrã calitãþi pedagogice este insuficientã
pentru un cadru didactic.
Despre neajunsurile, obstacolele ºi scepticismul tinerilor
cercetãtori din institutele naþionale a vorbit în referatul sau Dr.
Marius Echim (Institutul de ªtiinþe Spaþiale).
Ultimul referat a fost elaborat de trei elevi de liceu
(Alexandra Sajin  Colegiul Mihai Viteazu, Mihai Marcu, care
a ºi prezentat referatul, ºi Valentin Mãnescu de la Colegiul
Naþional Cantemir Vodã) sub deviza Tinerii din România
meritã mai mult !!!. Referatul a debutat cu o declaraþie de
credinþã, bãnuim, a tinerei generaþii preuniversitare: Ne
aflãm aici pentru cã dorim sã schimbãm ceva în România,
pentru cã dorim sã ducem o viaþã mai bunã aici, pentru cã
nu vrem sã plecãm ca niºte laºi în strãinãtate, ca sã ducem
o viaþã decentã în mod cinstit, pentru cã visãm ca România
sã fie un stat normal ghidat dupã regulile democraþiei în
toate institutiile sale.
Workshop-ul a fost onorat de prezenþa unor persoane
oficiale cum este cazul D-lui Conf. Dr. Daniel David, consilier
ministerial MEdC, D-lui Prof. Dr. Ioan Dumitrache, director
CNCSIS, D-lui Prof. Adrian Curaj, director adjunct CNCSIS,
D-nei Barbara Nelson, directoarea Comisiei Fulbright din
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România ºi a Domnului Mark Tauber, ataºat cultural al
Ambasadei SUA la Bucureºti. Din partea Academiei Române
au participat Acad. Prof. Theodor Neagu ºi Prof. Nicolae
Anastasiu, Membru Corespondent.
Au fost prezente ºi tinere cadre didactice de la
Universitatea Bucureºti, Universitatea Politehnica Bucureºti,
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila,
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de
Vest din Timiºoara, din universitãþi particulare dar ºi tineri
cercetãtori din institutele din Bucureºti.
Din pãcate, deºi invitat, Dl. Secretar de Stat pentru
cercetare ºtiinþificã, Dl. Prof. Anton Anton nu a participat ºi
nici un alt reprezentant al secretariatului nu a fost prezent. Ne
întrebãm unde ºi cum pot fi organizate astfel de dialoguri
între societatea civilã ºi structurile de guvernare în aceste
condiþii. Mai menþionãm ºi prezenþa mai mult decât timidã a
mass media: doar Radio România Cultural (reporter Cristina
Sãvescu) ºi, surprinzãtor, ziarul Atac. Ne întrebãm de ce nu
au rãspuns invitaþiei periodice importante cum ar fi România
Liberã, Adevãrul sau Jurnalul Naþional care declarativ sunt
alãturi de problemele tineretului dar Totuºi în Cotidianul a
apãrut o notã superficialã care nu a evidenþiat în mod clar
scopul dezbaterii.
Pe aceeaºi linie de pudoare se inscrie ºi PNL care,
deºi invitat, nu a fost prezent. Încet-încet, este posibil ca
tinerii cercetãtori ºi cadre didactice sã fie dezamãgite ºi de
actuala guvernare. Mereu apar motive mult mai importante
decât cele ale electoratului ! Nici mãcar din necesitatea unui
alibi de simulare a dialogului
Ü continuare din pag. 7: Dezbatere privind evaluarea
performanþei ºtiinþifice
Faþã de cele prezentate au fost ºi opinii contrare, în
ideea cã sistemul ISI nu scoate în evidenþã adevaratele
produse ale cercetãrii (vezi cazul Domnului Iulian Iordache 
cercetãtor ºtiinþific în cadrul INCDIE  Cercetãri Avansate), în
timp ce Dl. Prof. Dr. Ing. Vasile Nicolae  din conducerea
patronatului român al cercetãrii a declarat cã dezbaterea nu
a atins adevãratele probleme ale cercetãrii, sistemul ISI
având numai un rol stilizator... desigur cu reacþiile altor
invitaþi: cazul D-lui Profesor Ioan Daniel adeptul comentariilor
la obiect.
Se poate considera cã dezbaterea a fost o reuºitã din
mai multe puncte de vedere:
· Reprezentare bunã ºi la vârf, cu un bun dialog între
comunitate ºi guvernanþi (care sperãm sã continuie), desigur
ºi prin deschiderea acestora de a participa;
· Referate ce au evidenþiat probleme din mai multe
domenii, dar toate în rezonanþã cu un set de criterii care
trebuie sã fie fundamentate prin imaginea în revistele de
impact (ISI);
· Iniþierea unor potenþiale viitoare dezbateri specifice, de
exemplu pe umanioare.
· Din pãcate a evidenþiat ºi un alt lucru: în ciuda
invitaþiilor fãcute prezenþa cercetãtorilor a fost una
nesatisfãcãtoare. Sã fim în faþa unei comunitãþi (cea
ºtiinþificã) blazatã ºi fãrã exprimare ?
· Consolidarea ca iniþiatori de astfel de dezbateri reuºite
(cum a fost ºi cea despre problemele tineretului) a axei
Solidaritatea Universitarã  Ad Astra - Fundaþia Fulbright.
NR: Dr. Ing. Mircea Ignat este vicepreºedinte al
Solidaritãþii Universitare; este CP I la ICPE-Lab. Cercetãri
avansate.
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Dezbatere privind evaluarea
performan]ei [tiin]ifice
Iniþiativa celor trei asociaþii Solidaritatea Universitara, Ad
Astra ºi Asociaþia Foºtilor Bursieri Fulbright din România
(triumvirat botezat original de cãtre Prof. Ioan Daniel,
SUAAFF), începutã pe 7 martie 2005 cu o dezbatere asupra
tinerilor din învãþãmântul superior ºi cercetare a continuat pe
data de 21 aprilie la Amfiteatrul Lãzãrescu al Universitãþii
Bucureºti cu o dezbatere asupra performanþei ºtiinþifice.
Problema legatã de evaluarea în cercetarea ºtiinþificã nu
este deloc o noutate.
Cel puþin la nivelul Solidaritãþii Universitare un istoric al
acestei tematici include iniþierea unor ateliere ºi dezbateri
începând cu 1995, reluate la o perioadã de 2 ani. Ateliere
care au fost nuanþate în sensul în care au fost separat
dedicate cercetãrii ºtiinþifice fundamentale, cercetãrii
ºtiinþifice aplicative sau chiar unor domenii: fizicã, inginerie,
cercetare medicalã sau umanistã.
Se poate adãuga ºi menþiona principala preocupare a
Curierului de Fizicã (amintind aici rolul decisiv al Domnilor
Mircea Oncescu ºi Dan Radu Grigore) revista ce a cultivat în
fiecare numãr ideea cã fãrã o ierarhie obiectivã în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice nu se poate vorbi de rezultate
semnificative, paginile revistei gãzduind în multe cazuri
dezbateri critice ºi poziþii diferite ale cercetãtorilor. Din acest
punct de vedere revista poate fi consideratã o revistã ce
pledeazã în favoarea unei reforme în domeniu.
Aceste iniþiative au fost însã tratate de cele mai multe
ori cu destulã superficialitate, indiferenþã de cãtre guvernanþi
sau chiar cu accente rudimentare (dupã o conferinþã de presã
a Solidaritãþii Universitare din anul 2003 privind situaþia
cercetãrii ºtiinþifice, Secretarul de Stat pe problemele
cercetãrii  la acea datã  Dl. Valeca a considerat
organizaþia ca pe o asociaþie de locatari).
Nu a fost cazul ultimei întîlniri, la care au fost prezenþi
Secretarul de Stat pentru Cercetare, Dl. Prof. Anton Anton,
Consilierul Ministrului Învãþãmântului: Dl. Dr. Daniel David,
Preºedintele Patronatului din Cercetare: Dl. Dr. Ing Ion
Stãnciulescu, Dl. Prof. Nicolae Vasile, directori de institute de
cercetãtori; ex. Prof. Dr. Fiz. Wilhelm Kappel  INCDIE 
Cercetãri Avansate, cercetãtori din institute ºi cadre
didactice.
Au fost prezentate un numãr de cinci referate:
· Evaluarea performanþei cercetãrii ºtiinþifice din
România. Nota 6 pentru CNCSIS  Prof. Dr. Ing. Daniel Ioan
(UPB  Facultatea de Electrotehnicã, Solidaritatea
Universitarã).
· Asupra situaþiei privind ierarhiile din cercetarea
româneascã  Dr. Alexandru Corlan  Spitalul Universitar
municipal, AdAstra
· Evaluare ºi scientometrie  Dr. Dan Radu Grigore 
IFIN  Solidaritatea Universitarã,
· Criterii de evaluare în cercetarea ºtiinþificã aplicativã 
Dr. Ing. Mircea Ignat  INCDIE  Cercetãri Avansate,
Solidaritatea Universitarã.
· Cercetarea în domeniul umanioarelor  Marin Mihai
Bãlaºa  Institutul de Etnografie ºi Folclor  (FulbrightAlumni).
Referatul Domnului Profesor Ioan Daniel a debutat cu
întrebarea Evaluare sau nu ? referitor la contribuþiile
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legislative în domeniu, atât în cercetare cât ºi în învâþãmânt,
dar în legãturã cu cercetarea din învãþãmântul superior,
acþiunile naþionale, iniþiativele europene preluate, cât ºi
implicarea societãþii civile prin organizaþiile neguvernamentale. Nimeni nu poate contesta transformãrile petrecute
în învãþãmântul superior ºi cercetare în ultimii 15 ani în
România, dar problema este cã bunele intenþii ºi progresele
firave nu au putut þine piept procesului de depreciere a
calitãþii în domeniu spune Dl. Daniel Ioan în finalul primului
capitol. Urmeazã apoi o analizã privind starea actualã a
cercetãrii din care menþionãm: în România la un milion de
locuitori sunt 84 de lucrãri publicate, în Europa 673 de
exemplu, finanþarea ajunge în Romania la 0,39 % din PIB (de
comentat aceastã cifrã chiar prea bunã), în Europa 1,9 % în
medie.
Traficul «gri» de influenþã rãspândit în sistemul de
alocare prin competiþie este creaþia CNCSIS ºi tot acest
organism are menirea sã-l elimine. Nu este suficient sã
constate deficienþe majore de mentalitate... remarcã autorul,
ba chiar introduce o notã de optimism; constat cã în
raportul pe 2003 existã ºi o veste bunã, CNCSIS promite cã
din 2005 va evita conflictul de interese ! Sã-l credem ?. În
continuare sunt analizaþi ºi comentaþi indicatorii CNCSIS ºi se
face chiar, critica raþiunii CNCSIS. Dintre deficienþele
evidenþiate:
· Nu se pune accentul pe rezultatele ºtiinþifice (în
procesul de cercetare ºtiinþificã, granturile ºi contractele sunt
instrumente ºi nu finalitãþi),
· Sunt stimulate individualismul ºi atomizarea ºi nu
sinergia sau interdisciplinaritatea,
· Tezele de doctorat care nu au publicat sau valorificat
rezultatele ºtiinþifice în literaturã, respectiv prin brevetare nu
aduc contribuþii la progresul ºtiinþei sau ingineriei, deci în sine
nu sunt relevante
· Este încurajatã birocraþia ºi nu structurarea (centrele
sunt punctate doar în anul recunoaºterii, deci înþelegem cã
se apreciazã scrierea dosarului);
· Este favorizatã gerontocraþia (un premiu conteazã
pentru CNCSIS numai în anul primirii, pe când ocuparea unui
fotoliu de academician este bonificatã în fiecare an).
Dupã ce se recunoaºte cã orice sistem de evaluare
cantitativã a unei activitãþi complexe genereazã discuþii
interminabile, marcate inevitabil de interese individuale sau
de grup, apare întrebarea ce caracteristici ar trebui sã aibã
un sistem perfect de evaluare ? ºi se spune: el ar trebui sã
fie: simplu, uºor de verificat, stabil, transparent, coerentuniversal (sã se poatã aplica ºi unui individ, dar ºi unei
catedre, facultãþi sau universitãþi, fãrã ca aceasta sã
presupunã intervenþie umanã, exceptând introducerea datelor
primare), flexibil iar calitatea lui trebuie judecatã dupã
efecte... din moment ce situaþia cercetãrii ºtiinþifice este
proastã, este posibil ca ºi sistemul de evaluare pe care l-am
folosit sã fie prost... ºi continuã autorul: mi-e teamã cã el a
fost construit în mod deliberat sau instinctiv în acest fel
pentru a pãstra spaþiu de manevrã unor interese neºtiinþifice
sau ambiþii personale pseudoºtiinþifice. Considerând criteriile
CNCSIS ºi cele ISI ca pe doi vectori rezultã un indicator
original: cosinusul unghiului de obiectivitate în apreciere care
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este corespunzãtor notei 6 ! De acolo subtitlul.
Dl. Prof. Ioan ne evidenþiazã apoi o listã a problemelor
româneºti referitoare la evaluarea ºi finanþarea cercetãrii:
sãrãcia (subfinanþarea cronicã); îmbãtrânirea; incorectitudinea
în alocare, promovare sau remunerare; neperformanþa, în
absenþa unui sistem care sã o promoveze; delãsarea ºi
comoditatea datoritã lipsei de competiþie autenticã;
impostura ºi chiar cinismul din partea oligarhiei.
Printre soluþii romantic-naive propuse: revoluþia în
stradã, revoluþia din interior (rezultatul fiind sintetizat de
Postelnicu ºi Militaru în sintagma; am fost un dobitoc), sã
aºteptãm Americanii (sau mã rog în cazul nostru pe
Europeni).
Alte soluþii; modelul european (recomandarea CE 251/
2005), Carta Europeanã a Cercetãtorilor, codul de
conduitã pentru selecþia cercetãtorului, procedura de
evaluare a performanþei ºtiinþifice. Devin interesante
concluziile: alãturi de soluþiile politice (sporirea alocaþiei
bugetare pentru cercetare conform temeiului legal, reformarea
procedurilor de eficientizare a cheltuirii banului public, pentru
a schimba stilul trebuie schimbaþi managerii), sunt necesare:
solidaritate împotriva mediocritãþii, monitorizarea activitãþii
guvernamentale ºi administrative în domeniu, stabilirea
regulilor jocului, prin implicarea activã în construirea
sistemului naþional de evaluare ºi apreciere a performanþei
ºtiinþifice solicitat de UE.
Al doilea referat a reprezentat o contribuþie referitoare la
evaluarea în domeniul cercetãrii fundamentale ºi a fost
elaborat de Dr. Dan Radu Grigore.
Autorul declarã la începutul referatului cã o reformã în
cercetarea ºtiinþificã nu se poate face fãrã a intra în conflict
cu diverse grupuri de interese, prin analogie cu ceea ce se
întâmplã în justiþie unde atacurile furibunde împotriva Dnei
ministru Monica Macovei care încearcã sã zdruncine din
temelii sistemul mafiot; reacþia în ceea ce priveºte reforma
în cercetare va fi una de acelaºi tip. Se remarcã cã toþi
miniºtrii de resort de dupã 1989 au încercat sã acrediteze
ideea cã în apus cercetarea fundamentalã se face numai în
universitãþi, de aici decurgând cã structuri de tipul Institutelor
Naþionale din cadrul MEdC sau Academiei Române ar fi
niºte moºteniri din trecutul de tip sovietic; aceastã premisã
fiind complet falsã, singurul scop al acestei pseudo-alinieri
la modelele europene a fost de a justifica fonduri nejustificat
de mari pentru sistemul hipertrofiat al Universitãþilor.
Sunt prezentate câteva principii în favoarea simplificãrii
radicale a sistemului de finanþare ºi evaluare:
· Apartenenþa unui cercetãtor sau a unui laborator la
sistemul de cercetare fundamentalã trebuie dovedit prin
evaluãri periodice;
· Evaluãrile trebuie sã þinã seama numai de criteriile
internaþionale ale comunitãþii ºtiinþifice;
· Este extrem de important ca panelurile de evaluatori
sã cuprindã cât mai mulþi experþi din UE ºi SUA;
· Cercetarea cu impact economic trebuie supusã unui
regim special ºi anume existenþa unor beneficiari din
economia realã dispuºi sã investeascã în respectivele
proiecte;
· Pentru implementarea unei legislaþii în acord cu
principiile de mai sus este nevoie de o serie de comisii de
specialitate care sã cuprindã doar acei specialiºti care au
rezultate ºtiinþifice comparabile cu cele din þãrile avansate.
Se fac apoi consideraþii generale privind scientometria
(bazatã pe ISI), de remarcat: doar printr-o evaluare corectã
fondurile de la buget vor ajunge la cercetãtorii performanþi
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ºtiinþific ºi se va evita risipa. Se comenteazã cã sistemul
peer-review este utilizat în þãrile occidentale bazate pe
tradiþii interne, încât cei care evalueazã sunt în marea lor
majoritate cercetãtori de valoare ºi cu standarde morale
înalte ºi cu toate acestea se folosesc ºi comisii externe
ceea ce ar fi foarte util ºi pentru România pentru a elimina
suspiciunile. Este necesarã însã evitarea unor capcane
specifice scientometriei; compararea de domenii diferite,
ignorarea citãrilor, considerarea autocitãrilor...
În referat sunt prezentaþi factorul de impact individual ºi
factorul citãrilor (din care pentru evaluãrile veritabile se
exclud autocitãrile), ca principali indicatori ai scientometriei.
O evaluare obiectivã, þinând seama de estimarea
parametrilor scientometrici în Europa de vest ºi în SUA, este
necesarã pentru compararea diferitelor domenii. Se vorbeºte
ºi de analize scientometrice fine în care este de evidenþiat
leader of the team ºi member of the team.
Devine deosebit de interesantã constatarea autorului
referitor la rezultatele obþinute prin evaluãri scientometrice:
de exemplu la facultatea de fizicã Bucureºti din cca. 160 de
cadre didactice, doar cca. 20 intrã în categoria celor cu
performanþe similare cu ale cercetãtorilor din þãrile avansate.
Þinând seama cã aceastã facultate este totuºi peste medie
se poate imagina situaþia din multe facultãþi nou apãrute în
provincie.
De menþionat câteva concluzii ale referatului:
· Obiectivitatea metodei (scientometriei) nu poate fi uºor
contestatã ºi contrabalanseazã toate imperfecþiunile care i se
pot gãsi.
· Datele oficiale ale programelor de tip RELANSIN care
vorbesc de mii de transferuri tehnologice nu sunt credibile
(dacã le-am considera reale, prin raportare la numãrul de
locuitori, am depãºi multe þãri dezvoltate). Aº propune în
acest domeniu o transparenþã totalã ca ºi în cazul cercetãrii
fundamentale; afiºarea temelor de cercetare, sumele cheltuite
ºi a impactului economic obþinut ar tempera sensibil irosirea
fondurilor. Un ordin al ministrului ar putea rezolva de
asemenea problema transparenþei.
· Credem cã metodele de evaluare obiective propuse
(în particular scientometria) ar rezolva simplu ºi criza cronicã
de fonduri.
· Importanþa programelor FP6 ºi FP7 nu poate fi
minimalizatã dar trebuie sã se porneascã de la faptul cã în
toate þãrile UE, mai bine de 90% din fondurile bugetare
pentru cercetare, se utilizeazã pentru programe interne; doar
restul se foloseºte pentru cercetarea dirijatã de la Bruxelles.
Reprezentantul asociaþiei Ad Astra, Dr. Alexandru Corlan
a adus lãmuriri asupra modului în care au fost efectuate
situaþiile, privind cercetarea ºtiinþificã româneascã raportate
la institutele Academiei, institutele naþionale, la universitãþi,
de fapt o imagine realã asupra situaþiei din þarã (în care
existã institute fãrã lucrãri ISI în 2004 sau institute ale
Academiei ºi Universitãþi cu o activitate de publicare în fluxul
principal de reviste nesemnificativã).
O parte importantã a referatului a fost reprezentatã de
situaþia cercetãrii în domeniul medical ºi a unor comentarii
privind brevetele ca indicator al produselor cercetãrii.
Evaluarea în cercetarea aplicativã, cu studiul de caz
asupra cercetãrii inginereºti, a fost subiectul referatului
prezentat de Dr. Ing. Mircea Ignat.
Au fost comentate evoluþii ale personalului ºi
cercetãtorilor din cercetarea ºtiinþificã aplicativã.
De remarcat urmãtoarele aspecte:
· scãdere semnificativã a numãrului de cercetãtori în
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perioada 1995-2001 (tendinþã sesizabilã ºi în perioadele
1990-1995 ºi 2002-2005) în cinci domenii din ºase clasificate,
cu o singurã excepþie; ºtiinþele sociale cu o creºtere dublã
de la 904 la 1842 de cercetãtori.
· Numãrul total de cercetãtori în 2001 a fost de 23 597.
Se observã cã domeniul de cercetare inginereascã este
cel mai bine reprezentat dacã nu chiar supraponderal, asta
în condiþiile în care începând cu 1990 numãrul cercetãtorilor
este în scãdere sensibilã. Astfel în 2001 numãrul cercetãtorilor în ºtiinþele inginereºti era de 13 987 iar în ºtiinþele
fundamentale de 3781.
Este evidenþiat faptul cã nu existã o clarã delimitare între
cercetarea aplicativã ºi proiectare, o interferenþã care face
posibilã finanþarea multor proiecte care nu aduc nici un efect
notabil pentru comunitatea ºtiinþificã (a se vedea mai sigur
implicarea unor grupuri de interese în referatele prezentate).
Nimeni nu contestã importanþa proiectãrii dar este de dorit
sã nu existe o suprapunere majorã în finanþarea unui
domeniu ºi aºa sãrac.
Autorul prezintã ºi alte criterii privind evaluarea cercetãrii
aplicative. Alãturi de publicaþiile în revistele cotate ISI (criteriu
obligatoriu), faþã de cercetarea fundamentalã se adaugã în
comunitãþile tradiþionale:
· Brevetele (în cazul nostru brevetele europene);
· Perioada de validare în regim economic a unui proiect
de cercetare aplicativã (inclusiv transferul tehnologic);
· Raportul între suma alocatã cercetãrii aplicative ºi
suma rezultatã din aplicarea acestei cercetãri.
Este vorba de un set de indicatori de evaluare introduºi
de marile firme pentru cercetarea aplicativã ºi mai precis
cercetarea inginereascã (atenþie nu în proiectare), ceea ce
face ca o cercetare aplicativã în cadrul unei firme sã fie cu
mult mai dinamicã ºi mai exigent judecatã.
Un comentariu aparte a fost efectuat referitor la anumite
victorii facile ale cercetãrii aplicative prin medaliile obþinute
la saloanele de la Geneva ºi Bruxelles, unde delegaþia
româneascã (foarte bine reprezentatã de reprezentanþi, nu
întotdeauna de autorii de brevete) vine cu foarte multe
medalii (în majoritatea cazurilor medaliile de aur sunt mai
multe decât celelalte medalii !), fãrã ca opinia publicã sã ºtie
cine a participat la competiþie. Sigur cã ar fi îmbucurãtor ca
România sã câºtige medalii de aur în domeniul brevetelor în
competiþie cu institute europene sau cu mari firme. Niciodatã
însã, nu am aflat cine au fost competitorii ºi dacã aceºtia au
fost din prima linie a cercetãrii aplicative. Nu este clar de
cine sunt iniþiate ºi dacã sunt luate în calcul aceste saloane
de forurile cercetãrii europene.
Mai mult, se pune întrebarea ce fel de comisii decid
aceste premii ºi medalii când aflãm cã multe sunt date pe
brevete ce aparþin unor persoane mai degrabã din zona
imposturii decât a cercetãrii validate internaþional. Acest lucru
compromite atât criteriul de brevetare în sine (drept criteriu
de validare a cercetãrii aplicative) cât ºi pe autorii care
participã cu brevete onorabile la astfel de competiþii. Altfel
fondurile se scurg pe protocol, reprezentari etc.
Se accentueazã cã evaluarea la nivel de þarã europeanã
implicã urmãtoarele criterii la care trebuie sã devenim
competitivi (fãrã a le mai comenta, cercetãtorii ºtiind de ce):
· Numãrul total de cercetãtori acreditaþi;
· Cheltuieli / cercetãtor (în Euro);
· Cheltuieli cu cercetarea din PIB [%];
· Brevetele aplicate pe milionul de cercetãtori;
· Numãrul de lucrãri publicate (ISI);
· Publicaþii (ISI);
Curierul de Fizicã / nr. 53 / Iunie 2005

· Premianþi NOBEL.
Referatul Domnului Marin Mihai Bãlaºa a inclus aspecte
ºi comentarii privind evaluarea ºtiinþificã a umanioarelor. Este
încã un domeniu al cercetãrii ºtiinþifice româneºti cam izolat
în ceea ce priveºte imaginea în fluxul principal de reviste.
Dl. Bãlaºa a analiza situaþia evidenþiind unele cauze
obiective: cum ar fi un anume specific românesc în
umanioare cu prea puþin interes din partea altor comunitãþi
similare sau subiective, o indiferenþã sau chiar o situaþie
premeditatã în conducerea unor institute sau conducãtori de
doctorat sau cadre didactice de a nu promova ºi impune
revistele cotate ISI ca pe un criteriu de validare ºtiinþificã. De
fapt numai pe acest capitol meritã iniþiat un atelier de
dezbatere.
Contribuþia Dlui Prof. Drãgulãnescu (UPB) a fãcut referire
la relaþia dintre evaluarea ºtiinþificã ºi calitatea prestaþiei din
învãþãmântul superior.
Dl. Secretar de Stat Prof. Anton Anton a considerat drept
juste multe aspecte critice. Comentariul principal a fãcut
referiri la ceea ce va urma. E vorba de crearea unor echipe
de evaluatori aleºi pe bazã de competenþã ºtiinþificã (criteriile
ISI fiind de referinþã) dar ºi de o evaluare necesarã a
cercetãrii româneºti de la nivel de institute ºi pânã la nivel de
cercetãtor. Dl. Profesor a prezentat ºi modul de desfãºurare
al competiþiilor de proiecte naþionale unde se intenþioneazã
prezenþa unor evaluatori occidentali care sã asigure
neutralitatea ºi competenþa necesarã. A insistat cã proiectele
de anul acesta trebuie racordate la cele europene din FP7,
de aceea domeniile vor fi similare cu cele europene (în plus
proiectele se vor scrie în limba englezã, datoritã faptului cã
vor fi evaluate de comisii externe dar ºi pentru un exercitiu
necesar).
De menþionat cã este de dorit ca printre salariaþii
ministerului sã existe oameni cu un CV foarte bun dar cã în
general aceºtia preferã sã rãmânã în institute (a se vedea ºi
salarizarea din cadrul secretariatului cercetãrii).
Remarcabil este faptul cã Dl. Prof. Anton a fost foarte
deschis la discuþiile care au urmat (cu mult peste prestaþiile
celorlalþi guvernanþi din perioadele când SU iniþia ateliere de
dezbatere) ºi a insistat cã va veghea ca ierarhizarea ºi
evaluarea sã se facã dupã criterii obiective având la bazã
recunoaºterea comunitãþii internaþionale, adicã publicaþiile
cotate ISI. Din acest punct de vedere trebuie sã
supravieþuiascã institutele merituoase.
Sigur o problemã delicatã a constituit-o finanþarea
cercetãrii, în continuã suferinþã, dar cum Dl. Prim Ministru
Tãriceanu a declarat cã singurul domeniu care va beneficia
de fonduri la rectificare este cercetarea, nu am cum sã mã
plâng chiar dacã primesc ºi un leu în plus  a declarat Dl.
Anton.
Aceleaºi probleme care au fost semnalate ºi în referate
au fost accentuate ºi recunoscute de Dl. Consilier Daniel
David care a mai adãugat cã sunt foarte mulþi membrii în
comunitatea ºtiinþificã ºi universitarã care nu doresc o
evaluare occidentalã acesta fiind principalul obstacol al unei
reforme.
Moderatorul dezbaterii, Dr. Ing. Mircea Ignat, a mulþumit
Domnului Secretar de Stat Prof. Anton pentru prezenþa la
aceastã dezbatere ºi pentru cele declarate, menþionând cã
totuºi prin rolul lor de organizaþii neguvernamentale SUAAFF
(triumviratul celor trei asociaþii: Solidaritatea Universitara,
AdAstra, Fulbright), va monitoriza ºi va face bilanþuri asupra
aspectelor legate de cercetare ºi învãþãmânt superior.
continuare în pag. 4 Ü
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De la Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii
Nr. 10784 din 11 aprilie 2005
NOTÃ privind constituireaRegistrului Naþional al
Experþilorîn învãþãmântul superior ºi cercetare adresatã
universitãþilor ºi comunitãþii ºtiinþifice
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii demareazã
constituirea unui Registru Naþional al Experþilor în
învãþãmântul superior ºi cercetare.
Aceastã iniþiativã este parte componentã a preocupãrii
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii de asigurare a calitãþii
în educaþie ºi cercetare.
Acest proces este necesar deoarece s-au constatat
disfuncþii în activitatea mai multor comisii de evaluare a
performanþelor din învãþãmântul superior ºi din cercetare.
Persoanele din Registrul Naþional al Experþilor vor fi
puternic implicate în activitatea comisiilor ºi consiliilor
consultative ale Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, vor
asigura transparenþã ºi implementarea politicilor
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
Persoanele care vor intra în Registrul Naþional al
Experþilor trebuie sã satisfacã urmãtoarele criterii de
eligibilitate:
(1) doctor în ºtiinþe sau arte;
(2) angajat într-o instituþie de învãþãmânt superior sau
de cercetare-dezvoltare-inovare din þarã sau strãinãtate;
(3) gradul didactic minim de lector sau echivalent în
institutele de cercetare;
(4) reputaþie ºtiinþificã naþionalã ºi internaþionalã
doveditã prin publicaþii, distincþii (premii) ºtiinþifice ºi
granturi de cercetare.
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii încurajeazã puternic
înscrierea cercetãtorilor români din strãinãtate în Registrul
Naþional al Experþilor.

Înscrierea se face în urmãtoarele modalitãþi:
a) autopropunere;
b) propunere din partea instituþiilor de învãþãmânt
superior sau a institutelor de cercetare;
c) propunere din partea asociaþiilor ºtiinþifice sau
profesionale.
Aplicaþia de înscriere va conþine:
1. Cerere simplã de înscriere din partea persoanei sau
instituþiei propunãtoare.
2. Date de identificare: numele ºi prenumele, instituþia
la care este angajat, gradul didactic / cercetare,
specializarea ºi domeniul de expertizã.
3. Publicaþii ISI (ultimii 5 ani); se pot include ºi factorul
de impact al revistelor ºi numãrul de citãri.
4. Publicaþii indexate în baze de date internaþionale
care fac un proces de selecþie al revistelor ºi/sau lucrãrilor
(ultimii 5 ani).
5. Cãrþi publicate în edituri naþionale sau internaþionale
(ultimii 5 ani).
6. Informaþii despre calitatea de membru în:
a) colective editoriale ale revistelor indexate ISI, în
baze de date internaþionale care fac un proces de selecþie
al revistelor ºi /sau lucrãrilor;
b) colective editoriale ale editurilor internaþionale.
7. Premii naþionale ºi internaþionale obþinute pe baza
unui proces de selecþie (ultimii 5 ani).
8. Granturi obþinute (ultimii 5 ani).
9. Curriculum Vitae ºi lista completã a lucrãrilor
ºtiinþifice.
Documentele vor fi transmise prin e-mail la adresa
danieldavid@mec.edu.ro, pânã la data de 16 mai 2005,
orele 17.
MINISTRU, Mircea MICLEA

Plasmã quark-gluon lichidã
Un grup internaþional de fizicieni care lucreazã la
Acceleratorul de Ioni Grei Relativistici (RHIC) de la
Laboratorul Naþional Brookhaven din SUA afirmã cã au gãsit
o dovadã evidentã pentu existenþa plasmei quark-gluon 
stare a materiei consideratã ca existînd în prima milionime de
secundã dupã Big Bang. Cercetãtorii au descoperit cã în loc
sã se manifeste ca un gaz de quarci, antiquarci ºi gluoni
liberi aºa cum era de aºteptat, materia se comportã mai
degrabã ca un lichid. Rezultatele au fost prezentate la
ºedinþa din 18 aprilie 2005 a Societãþii Americane de Fizicã.
O nouã viziune privind kilogramul
Conform fizicienilor din Marea Britanie, SUA ºi Franþa,
definiþia curentã a kilogramului  care este egal cu masa unei
piese de aliaj de platinã-iridiu pãstratã într-o camerã închisã
la Paris  nu mai este actualã ºi ar trebui abolitã.
Cercetãtorii cred cã a venit timpul de a defini kilogramul în
termenii constantelor fundamentale, asemãnãtor cu celelalte
ºase unitãþi de bazã din SI. Aceasta, în ciuda faptului cã
definiþiile noi propuse sînt mai puþin precise decît cele bazate
pe prototipul internaþional de platinã-iridiu.
Microscop utilizat pentru cristalizare
Oameni de ºtiinþã din SUA au realizat o nouã tehnicã care
este capabilã sã amorseze cristalizarea de la un defect de
suprafaþã ºi apoi sã controleze ºi sã filmeze procesul aºa

cum se desfãºoarã în timp real. Chad Mirkin ºi colegii sãi de
la Universitatea de Nord-Vest din Illinois au utilizat un
microscop de forþã atomicã învelit cu un polimer pentru a
creºte cristale de polimer pe un substrat de micã. (X.Liu ºi
col., 2005 Science 307,1763)
Electroni numãraþi unul cîte unul
Fizicieni din Suedia au numãrat pentru prima datã electroni
individuali într-un curent electric. Jonas Bylander, Tim Duty ºi
Per Delsing de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din
Goteborg au mãsurat direct oscilaþiile asociate cu electroni
singulari într-un lanþ unidimensional de insule supraconductoare conectate prin joncþiuni de tunel. Tehnica ar putea
conduce la dezvoltarea unui nou standard pentru curentul
electric. (J. Bylander ºi col., 2005 Nature 434, 361)
O nouã privire asupra nanomotoarelor
Fizicieni din SUA au construit primul dispozitiv
nanoelectromecanic care exploateazã efectele tensiunii
superficiale. Oscilatorul de relaxare constã din douã
picãturi mici de metal lichid pe un substrat din nanotuburi de
carbon ºi poate fi controlat cu un mic cîmp electric aplicat.
Alex Zettl ºi colegii sãi de la Universitatea California din
Berkeley ºi Laboratorul Naþional Lawrence Berkeley afirmã cã
dispozitivul ar putea fi utilizat în diverse aplicaþii
nanomecanice, incluzînd elemente de acþionare ºi motoare.
(B.C.Regan ºi col., 2005 Appl.Phys.Lett. 86, 123119)
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Aspecte privind complexitatea proceselor de
poluare a mediului acvatic
Introducere
Apa, aºa cum se gãseºte în sursele naturale,
neinfluenþate de om, nu este o substanþã purã. Ea conþine,
dizolvate sau dispersate, diferite substanþe din rocile sau din
aerul cu care a venit în contact, substanþe care determinã
modificãri naturale ale calitãþii apei. Activitatea omeneascã
mãreºte considerabil posibilitatea ca apa sã vinã în contact
cu diferite alte substanþe ºi sã îºi modifice astfel, în mod
artificial, caracteristicile sale calitative. Unele din aceste
modificãri naturale sau artificiale nu influenþeazã posibilitãþile
de folosire normalã a apei.
Altele, pot face apa inutilizabilã pentru unul sau mai
multe scopuri, în care caz apa devine poluatã, iar aceasta
se repercuteazã asupra activitãþilor economice ºi asupra
sãnãtãþii oamenilor.
Printre modificãrile naturale ale apei, se poate aminti spre
exemplu, procesele de dizolvare a mineralelor ºi a rocilor de
cãtre apele care circulã la suprafaþã sau în subsol, care
depinde de mai mulþi factori: natura mineralelor ºi a rocilor,
suprafaþa de contact (fineþea ºi porozitatea rocilor), timpul de
contact, temperatura.
Printre modificãrile artificiale ale apei, se pot aminti:
lucrãrile de amenajare a cursurilor de apã, urbanizarea,
industria ºi transporturile, agricultura, energetica.
Fiind în general o consecinþã a activitãþii umane,
poluarea creºte (se intensificã ºi se complexificã) datoritã
creºterii numerice a omenirii ºi a creºterii necesitãþilor umane
(în ritm mai accelerat decât al creºterii numerice). De
asemeni, procesele de poluare au devenit deosebit de
complexe, iar studiul acestora a devenit, în consecinþã,
destul de anevoios ºi având adesea un caracter
interdisciplinar.
Circuitul apei în naturã ºi circuitul poluãrii
În mod obiºnuit, în naturã apa se gãseºte într-un circuit
continuu (fig. 1).
Mai mult decât atât, circuitul apei în naturã, este
autoreglat prin feed-back. Evaporarea de pe suprafaþa
bazinelor marine ºi de pe uscat, este definitã ca intrare în
atmosferã, iar precipitaþiile ca ieºire. Scurgerea asigurã prin
conexiune inversã alimentarea cu apã a bazinelor marine ºi
continentale. În acest caz se poate identifica feed-back-ul
negativ cu scurgerile, care contribuie direct la refacerea
stocului de ape marine ºi pe cel pozitiv cu apele

continentale, care îmbogãþind acest stoc cu compuºi
minerali ºi organici îl completeazã atât cantitativ cât ºi
calitativ, realizându-se astfel autoreglarea sistemului
respectiv.
Alte exemple de autoreglare:
· Procesul de infiltraþie în sol a precipitaþiilor. Saturarea
în umiditate a solului care devine impermeabil are ca efect
reglarea infiltraþiilor. Efectul acþioneazã asupra cauzei.
· Reglarea eroziunii în cadrul sistemelor denudaþionale:
acumulãrile din aval (efectul), atenueazã eroziunea din
amonte (cauza), tinzându-se spre un profil de echilibru.
Cele douã laturi ale feed-back-ului, negativã ºi pozitivã,
se fac simþite atât prin menþinerea sistemului ºi tendinþa
cãtre echilibru, cât ºi prin introducerea de elemente noi,
legate de structurile acumulative, de apariþia unor alte forme
de relief.
Echilibrul într-un sistem funcþional (care în acest caz este
hidrosfera) nu poate sã fie conceput decât ca o stare
dinamicã continuã. Ori aceastã mobilitate a echilibrului
impune în acelaºi timp ºi existenþa unor dimensiuni spaþiotemporale în limitele cãrora sunt asigurate corelaþiile forþelor
ce menþin echilibrul ºi între care orice tensiuni exterioare nu
pot sã dezorganizeze sistemul. Aºadar, limitele de toleranþã
indicã influenþele pe care un geosistem în general le poate
asimila, fãrã a fi pus în pericol echilibrul dinamic, respectiv
stabilitate acestuia. De exemplu, solul unui teren agricol în
curs de sãrãturare îºi menþine fertilitatea specificã numai în
condiþiile în care cantitatea de sare asimilatã nu depãºeºte
un anumit procent. Limitele de toleranþã sunt deservite de
capacitatea de autoreglare a sistemului, iar depãºirea acestor
limite înseamnã depãºirea capacitãþii. Prin depãºirea
capacitãþii respective, autoreglarea nu mai poate face faþã
solicitãrilor, slãbeºte sau dispare ºi ca urmare, miºcarea
scapã de sub autocontrol, reluându-ºi sensul sãu liniar, apare
discontinuitatea, dezechilibrul ºi deci dezorganizarea.
În cadrul circuitului apei, dupã cum s-a precizat, existã
apã atmosfericã, apã meteoricã, apã de suprafaþã ºi
subteranã care suferã influenþa diverºilor poluanþi (devenind
ape poluate) ºi antrenând totodatã în acest circuit diverse
substanþe poluante, astfel încât odatã cu circuitul apei se
poate vorbi ºi de un circuit al poluãrii. Un exemplu în acest
sens îl constituie aºa-numitele ploi acide. Acestea sunt
rezultatul emisiilor de dioxid de sulf ºi a oxizilor de azot;

Fig.1 Schemã simplificatã a circuitului apei în naturã
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aceste substanþe ajunse în atmosferã, pot fi transportate de
vânturile dominante la distanþe mai mari sau mai mici cãzând
apoi pe sol sub formã de precipitaþii-ploaie, ninsoare, brumã
sau prafuri acide; dacã mediul nu poate neutraliza depunerile
acide, acesta se degradeazã.
Atâta timp cât poluanþii nu depãºesc limitele de
toleranþã ale capacitãþii de autoreglare a circuitului apei, acest
circuit va funcþiona optim.
Pe de o parte, poluanþii au acþiune specificã (de
exemplu acþiunea nocivã a substanþelor radioactive, diferã de
la un radionuclid la altul, prin faptul cã radioactivitatea lor
este dependentã de o serie de factori, printre care timpul de
înjumãtãþire efectiv Tef, natura procesului de dezintegrare
radioactivã, natura chimicã a compusului radioactiv).
Pe de altã parte, poluanþii biologici, chimici ºi fizici
acþioneazã sinergic cu poluanþii naturali conducând la
stabilirea unor procese de degradare a mediului.

Un exemplu cunoscut în acest sens îl constituie efectul
de serã (dioxidul de carbon, CH4, Nox) freonii permit
radiaþiei solare sã ajungã pe Pãmânt, dar nu mai permit
reîntoarcerea energiei termice în spaþiul cosmic, ceea ce are
drept consecinþã, spre exemplu, creºterea temperaturii medii
anuale pe glob de la 140C în anul 1880 la 150C în 1980) sau
degradarea stratului de ozon (aceasta s-a atribuit unor cauze
naturale dar ºi antropice). Un alt exemplu de interacþiuni
sinergice îl constituie interacþiunea dintre acidul nitrilotriacetic
(NTA) ºi unele metale, precum mercurul ºi cadmiul sau
efectul poluanþilor organici din apã asupra riscurilor rezultând
din poluarea cu mercur (COMMONER, B., 1972).
Acþiunea contrarã a autoepurãrii, a adaptãrii ºi a epurãrii
artificiale micºoreazã aceste efecte nocive, contracarând
într-o anumitã mãsurã aceste procese de degradare. Se
ajunge de fapt la realizarea unor echilibre cvasistabile de
poluare sau poluare remanentã oscilatã (variabilã), care se
menþine un anumit timp (fig.2).

Figura 2 Circuitul poluãrii ºi poluarea remanentã
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În funcþie de amplitudinea poluãrii remanente, aceasta
poate influenþa ciclicitatea naturalã,, dinamica ºi compoziþia
hidrosferei ºi corelativ, a atmosferei, biosferei, etc. având
implicaþii social economice diverse.
Stabilitatea ºi instabilitatea ecosistemelor
acvatice
Din punctul de vedere al stabilitãþii ecosistemelor
(considerând cã mediile acvatice sunt, de fapt, ecosisteme),
se considerã cã ecosistemele lucreazã ca un fel de pompe
de entropie, care cheltuiesc o cantitate mare de energie
pentru a pompa în mediu entropia lor ºi a-ºi pãstra structura.
Starea staþionarã se realizeazã dupã ecuaþia:
Rata creº terii informaþiei
(1)
 Ä I, J X / T, F/T
=


2 2
Import de entropie negativã  Entropie negativã cheltuitã 
=
-

 Ä H / T, J1X1 / T , H / T
 (Ä S, Ä S, Ä S)


(

)

(

)

În care: J1  import de energie, asociat cu forþa X1; J2 export de energie, asociat cu forþa X2; T  temperatura
absolutã; I  informaþia; F  energia liberã; H  entalpia; S 
entropia.
În condiþiile în care asupra ecosistemului acþioneazã
diverºi poluanþi (situaþii de autopoluare sau poluare artificialã)
ºi notând cu ∆ Sp entropia poluantului, ecuaþia devine:
Rata suplimentarã a creº terii informaþiei


=
 ÄI, J X / T, F/T
2 2


supl
Import suplimentar de entropie negativã 


=
ÄH / T, J X / T , H / T
1 1


supl
Entropie suplimentarã negativã cheltuitã 
-
 ÄS, ÄS, ÄS supl

Entropia pozitivã generatã de poluanþi
- 

 ÄS p, ÄSp, ÄSp


(

)

(

)

(

(2)

)

(

)

Este de remarcat cã deºi poluantul are o anumitã ordine
internã (aºadar, o anumitã entropie mai scãzutã), totuºi,
poluantul genereazã dezordine în ecosistem sau în mediul
acvatic.
Aºadar, poluantul impune o ratã suplimentarã de
creºtere a informaþiei în ecosistem, iar dacã entropia pozitivã
generatã de poluant este cu mult mai mare decât diferenþa
dintre aceastã ratã suplimentarã a creºterii informaþiei ºi
respectiv importul suplimentar de entropie negativã ºi
entropia suplimentarã cheltuitã, atunci, ecosistemul (mediul
acvatic) devine poluat ºi prin urmare poluatul tinde sã
dezorganizeze structurile ºi procesele care au loc în
ecosistem, impunându-ºi, cel puþin pentru o perioadã de
timp, propria sa ordine (entropie).
De fãcut precizarea importantã cã, prin entropia
poluantului trebuie sã se înþeleagã de fapt, producþia de
entropie a poluantului (în conformitate cu termenii
termodinamicii ecologice a sistemelor deschise ºi a stãrilor
staþionare).
Un exemplu clasic îl constituie modificarea compoziþiei
chimice a hidrosferei ºi a atmosferei de cãtre protovieþuitoare
(alge oceanice) în era arhaicã (fig. 3).
Etapele parcurse au fost urmãtoarele:
1. Starea iniþialã a atmosferei ºi hidrosferei, când a
început evoluþia chimicã (constituia starea naturalã, nonautopoluatã).
2. S-a iniþiat procesul de poluare naturalã (autopoluare) a
atmosferei ºi hidrosferei, prin apariþia heterotrofelor, a
organismelor autotrofe, care, prin procesul de fotosintezã au
modificat lent dar continuu compoziþia chimicã a atmosferei
ºi implicit a hidrosferei.
3. Poluarea naturalã remanentã a rezultat în urma
contrabalansãrii efectelor poluãrii naturale prin procesele de
autoepurare (ºi care au constat în diferite procese, spre
exemplu în circulaþia atmosfericã intensificatã, în diferite
cataclisme care au redus numãrul organismelor, etc.).
4. Autopoluarea remanentã a evoluat rapid, odatã cu
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Fig.3 Schemã simplificatã reprezentând modificarea compoziþiei chimice a hidrosferei ºi a atmosferei de cãtre
protovieþuitoare (alge oceanice) în era arhaicã (explicaþii în text)
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creºterea organismelor vii, modificând aproape în întregime
compoziþia chimicã a atmosferei ºi hidrosferei iniþiale, astfel
încât poluarea naturalã iniþialã a devenit de fapt o nouã stare
naturalã.
Aºadar, în urma creºterii cantitãþii de oxigen, rezultat în
urma procesului de fotosintezã, care iniþial a fost un poluant
pentru atmosfera ºi hidrosfera din era arhaicã, iar aceasta a
condus la modificarea compoziþiei chimice a atmosferei,
deci, poluantul ºi-a impus propria sa ordine, încât, în ultimã
instanþã, aceasta a devenit o stare naturalã.
Riscul ºi stress-ul interacþiunii dintre
poluant ºi mediul acvatic
Activitatea poluantului depinde esenþial de sursã ºi dacã
sursa este continuã ºi/sau intensã, efectele poluantului vor fi
semnificative, iar dacã sursa este, dimpotrivã, discontinuã
ºi/sau de intensitate micã, efectele vor fi, corespunzãtor,
nesemnificative.
Notând: C - capacitatea de autoreglare a ecosistemului
(mediului acvatic); P - intensitatea poluantului; ∆t-durata de
acþiune a poluantului; A - activitatea sursei de poluare; Rm reacþia mediului la acþiunea poluantului; ∆Sm - deficitul de
entropie al mediului faþã de entropia poluantului (adicã
modificarea entropiei mediului de cãtre entropia poluantului),
atunci se postuleazã, urmãtoarea relaþie:

P×A
×∆t
(3)
C×R
Deficitul de entropie ,Sm este cu atât mai mare cu cât P,
A, ,t sunt mai mari ºi dimpotrivã, cu cât C ºi Rm sunt mai
mari iar P, A, ,t sunt mici, atunci, deficitul de entropie ,Sm
va fi mai mic, chiar neglijabil (aºadar mediul nu va suferi
modificãri majore ca urmare a activitãþii poluantului). În
general, sunt trei cazuri:
a) pentru poluanþi cu intensitãþi mici sau medii, pentru
activitãþi ale sursei mici sau medii ºi pentru reacþii medii ale
ecosistemului la acþiunea poluantului, existã timpi specifici
de revenire a ecosistemului (mediului acvatic) la starea
iniþialã (de dinaintea acþiunii poluantului) funcþie de
capacitatea de autoreglare (sau procesele de autoepurare);
b) dacã acþiunea poluantului este continuã se iniþiazã
procesul de poluare remanentã;
c) dacã ar exista un poluant având o sursã intensã ºi de
lungã duratã, acesta va impune structura sa (ordinea sa,
entropia sa) mediului, iar vieþuitoarele din acest mediu vor
avea trei posibilitãþi: fie sã se adapteze mediului poluat, fie
sã reducã sau sã neutralizeze poluantul, fie, în ultimã
instanþã, sã disparã.
În termenii cei mai generali, poluarea implicã
destabilizarea unui sistem, mai bine zis, genereazã
instabilitatea funcþionalã a unui sistem (acvatic, atmosferic,
ecologic etc.). Probabilitatea acestei destabilizãri (sau
instabilitãþi funcþionale), reprezintã riscul pentru sistem a
acþiunii poluantului asupra acelui sistem.
Aºadar, altfel spus, gradul sau mãrimea acestei
destabilizãri, reprezintã riscul pentru sistem a acþiunii
poluantului asupra acestui sistem.
Se observã cã în aceastã accepþiune, noþiunea de
poluare este mai generalã decât aceea care este acceptatã
în mod obiºnuit (unele dintre definiþiile actule ale poluare
sunt mai restrictive, au un caracter antropocentrist, respectiv,
sunt legate numai de activitatea umanã, ceea ce restrânge
considerabil sfera ºi conþinutul acestei noþiuni).
În cazurile a) ºi b) existã un risc minim sau mediu
pentru deteriorarea ecosistemului, iar în cazul c) un risc
∆ Sm =
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maxim.
Notând (Qi) un risc parþial, care este dat de produsul
dintre probabilitatea de producere a unui eveniment oarecare
(Zi) ºi efectul nociv produs de acesta (inclusiv efect letal),
atunci:
Qi = Z i x Ei
(4)
Riscul total reprezintã o însumare a tuturor riscurilor
parþiale, care sunt cauzate de diferiþi factori:
Qt = ∑ Q
(5)
Qt este minim sau mediu, când P x A ~ C x Rm ºi ∆t ~ 1
(~ înseamnã proporþional, iar 1 - unitatea de timp).
Qt este maxim când P x A >> C x Rm ºi Dt >> 1.
În cazul procesului de autopoluare amintit mai sus
(modificarea compoziþiei chimice a atmosferei ºi colateral a
hidrosferei, în era arhaicã), situaþia a fost urmãtoarea: iniþial
Qt → 0 (tinde cãtre zero, totuºi diferit de zero), iar P x A ~
C x R. Odatã cu trecerea timpului, când ∆t >> 1, atunci Qt
>> 0 ºi P x A ~ C x R, ceea ce a condus la ∆Sm >> 1,
adicã deficitul de entropie a vechiului mediu faþã de noul
mediu a fost atât de mare încât poluantul natural iniþial a
devenit stare naturalã.
Tensiunile produse în sistem de cãtre acþiunea
poluantului (modificãri diverse, eforturi de anihilare a
poluantului de cãtre sistem etc.) reprezintã stress-ul indus de
poluant asupra sistemului.
Între stress ºi risc existã o directã proporþionalitate.
Notând cu Uj stress-ul, atunci
Uj = Ksp x Qt
(6)
unde Ksp este o constantã specificã de sistem ºi poluant
(constanta de cuplaj, aratã cã un anumit sistem este
sensibil numai la anumiþi poluanþi).
Dintr-un punct de vedere mai general, poluarea este
relativã, depinde de referenþial (la ce sistem se referã),
respectiv o aceeaºi substanþã poate fi consideratã poluant
pentru un sistem, dar poate fi indiferentã pentru alt sistem
sau poate fi chiar esenþialã, vitalã.
Spre exemplu, sunt cunoscute anumite microorganisme,
metilotrofe (consumatoare de metan) care extrag carbonul pe
cale chimicã, fãrã intervenþia energiei solare, respectiv din
metan CH4, în cantitãþi considerabile, de aproximativ 20x107
tone, aºadar, pentru aceste microorganisme (biosisteme)
metanul constituie o substanþã esenþialã, vitalã, în schimb
pentru celelalte organisme, aceeaºi substanþã, metanul, este
poluant.
Controlul ºi poluarea
La interacþiunea dintre poluant ºi sistem sau mediu sunt
parcurse câteva faze:
· faza de preimpact  este reprezentatã de formarea
poluantului ºi evoluþia sistemului sau a mediului. Durata
acestei faze este variabilã.
· faza de impact  este reprezentatã de interacþiunea
propriu-zisã dintre poluant ºi sistem sau mediu. Începe sã se
genereze stress-ul ºi riscul, în funcþie de intensitatea ºi
natura poluantului. Durata acestei faze este variabilã în
funcþie de natura poluantului ºi de caracteristicile sistemului
sau mediului.
· faza de postimpact  este reprezentatã de continuarea
ºi finalizarea interacþiunii dintre poluant ºi sistem sau mediu.
Durata acestei faze este de asemenea variabilã.
Finalizarea interacþiunii poluant  sistem (mediu) va fi
reprezentatã de urmãtoarele posibilitãþi:
· fie poluantul este neutralizat de cãtre sistem sau
mediu;
· fie sistemul sau mediul este alterat, deteriorat de
Curierul de Fizicã / nr. 53 / Iunie 2005

cãtre poluant, care se instituie ca o stare naturalã ºi apoi,
un alt poluant, dupã un anumit timp, poate sã îl destabilizeze
ºi chiar îl poate înlãtura.
Pe de altã parte, considerându-se o funcþie complexã f
numitã funcþie de impact, atunci, dacã:
· f (P, A, Rm, ∆t) > 1 - sistemul sau mediul este alterat
sau deteriorat;
· f (P, A, Rm, ∆t) = 1 - situaþie staþionarã, de echilibru,
instabil, între poluant ºi sistem (mediu);
· f (P, A, Rm, ∆t) < 1 - sistemul (mediul) neutralizeazã
poluantul.
De remarcat cã sunt dificultãþi foarte mari de a formaliza
aceastã funcþie, atât din punct de vedere matematic cât ºi
din punct de vedere metrologic (este extrem de dificil de a
mãsura P, A sau Rm). Sunt necesare, în continuare, eforturi
deosebite în acest sens.
Poluarea este un proces complex care include atmosfera,
mediul terestru, mediul acvatic inclusiv sedimentele ºi
interfeþele (aer-sol, apã-sol ºi aer-apã) precum ºi biocenozele
terestre ºi acvatice ºi de asemenea omul (colectivitãþile
umane). Pe de altã parte, în aceste sisteme sau medii au
loc alte procese ºi fenomene (spre exemplu, precipitaþii,
depuneri, iradieri, dezintegrãri, difuzie, infiltraþie, evaporare,
transport, acumulãri, etc.) care trebuie modelate matematic
în mod corespunzãtor.
Un model matematic complex al proceselor de poluare
a mediului, ar trebui sã includã ecuaþii:
· de transport ºi dispersie a poluanþilor în atmosferã,
mediul acvatic (apã ºi aluviuni), în sedimente ºi în mediul
subteran (acvifere); iar în cazul când sunt poluanþi radioactivi
se adaugã ºi ecuaþii de modelare a dezintegrãrii
radionuclizilor;
· de bioacumulare (concentrare) ºi transport în biota
(organisme).
De asemenea, mai trebuie adãugate ecuaþii de cuplaj
(de interfeþe): aer-sol; aer-apã; apã-sol. În plus, trebuie
efectuate studii de evaluare de risc, însoþite de analize
contextuale.
În ceea ce priveºte controlul riscului poluãrii acesta
poate fi fãcut, pe de o parte prin: monitoring ºi monitoring
predictiv a surselor de poluare ºi a mediului, prin crearea de
bãnci de date ºi bãnci de modele, prin crearea de sisteme
de avertizare ºi prin studii colaterale (analiza hazardului,
managementul riscului). Pe de altã parte, informaþiile furnizate
de aceste studii sunt utilizate, în cadrul unui sistem
decizional (social-politic-economic-ecologic), intervenind în
cazul unui accident.
Mai departe, în urma deciziilor, se aplicã purifing-ul,
respectiv metodele ºi tehnicile de depoluare (epurare,
decontaminare, dezintoxicare), care se adaugã proceselor
de epurare naturalã (autoepurare sau autopurificare). Se
creeazã astfel, o buclã de reacþie de tip feed-back, cu efect
de control asupra riscului poluãrii, cu alte cuvinte se
realizeazã micºorarea probabilitãþii de a se produce o
poluare accidentalã ºi în general o poluare de orice fel.
Concluzii
În prezent nu se cunosc cu exactitate limitele admisibile
ale poluãrii (pentru siguranþa omului, a ecosistemelor majore
ºi a ecosferei), deoarece nu se cunoaºte capacitatea de
toleranþã a ecosistemelor ºi cu atât mai puþin a ecosferei.
Sunt situaþii când existã un decalaj în timp ºi spaþiu, adesea
considerabil, între pãtrunderea poluanþilor în mediu ºi
efectele lor ecologice.
Din studiul diverselor aspecte ale poluãrii mediilor
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acvatice se constatã cã, existã un circuit al poluãrii asociat
circuitului apei, circuit care este autoreglat prin feed-back,
prezentând anumite limite de toleranþã care odatã depãºite,
apare disfuncþionalitatea. Activitatea poluantului depinde
esenþial de sursã; dacã sursa este continuã ºi intensã,
efectele poluantului vor fi semnificative ºi de duratã; dacã
sursa este dimpotrivã, discontinuã ºi de micã intensitate,
efectele vor fi, corespunzãtor, nesemnificative.
Se poate spune cã, în termenii cei mai generali,
poluarea implicã destabilizarea unui sistem, mai bine zis,
genereazã instabilitatea funcþionalã a unui sistem. Gradul sau
mãrimea acestei destabilizãri reprezintã riscul pentru sistem
a acþiunii poluantului (asupra acestui sistem), iar tensiunile
produse în sistem de cãtre acþiunea poluantului, reprezintã
stress-ul indus de poluant asupra sistemului, care este mai
mare cu cât riscul este mai mare. Dar, dintr-un alt punct de
vedere mai general, poluarea este relativã, depinde de
referenþial (la ce sistem se referã).
O condiþie importantã pentru controlul poluãrii este
cunoaºterea aºa-numitei funcþii de impact, o funcþie
complexã, dependentã de mai mulþi parametri precum ºi de
specificul fiecãrui mediu. Sunt însã dificultãþi matematice ºi
metrologice foarte mari de stabilire a acestei funcþii, aceasta
necesitând în continuare eforturi deosebite.
Dat fiind faptul cã procesele de poluare au un caracter
remanent ºi încep sã aibã ºi un caracter sinergic (poluanþi
diferiþi interacþioneazã între ei, iar unii poluanþi sunt un fel de
catalizatori pentru alþi poluanþi), efectul asupra sãnãtãþii
populaþiei este imprevizibil ºi de aceea ar fi util sã se
amplifice, prin metode specifice, capacitatea de adaptare
sau adaptabilitatea organismului uman la stress-ul poluãrii.
Barry Commmoner, în cartea sa Cercul care se
închide scria: Trebuie sã învãþãm cum sã restituim naturii
bogãþia împrumutatã de la ea. El îºi încheia lucrarea astfel:
Cã trebuie sã acþionãm, se vede limpede. Întrebarea este
cum ? O întrebare la care se va rãspunde în viitor, într-un fel
sau altul.
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Einstein pe CD
Albert Einstein a devenit faimos înainte de apariþia mass
mediei astfel cã existã foarte puþine înregistrãri de la el.
Astfel, ca un aspect al celebrãrilor descoperirilor faimoase
ale lui Einstein din 1905 Biblioteca Britanicã a lansat un CD
care conþine diverse conferinþe ºi înregistrãri radio ale marelui
fizician. Deºi CD debuteazã cu o explicaþie de 57 de
secunde a formulei E=mc2, cea mai mare parte a
materialului este dedicatã interesului lui Einstein pentru
afaceri internaþionale ºi soarta poporului evreu.
n
13

Planul de cercetare  o formalitate
sau un instrument util?
1. Despre ce va fi vorba
În cele ce urmeazã, îmi propun sã prezint, în cât mai
puþine cuvinte, unele consideraþii rezultate din experienþa
subsemnatului de auditor pe probleme de performanþã a
activitãþii. Dupã cum precizeazã Legea nr. 672/2002 privind
auditul public intern, unul din scopurile acestei activitãþi este
sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entitãþii publice printr-o
abordare sistematicã ºi metodicã, prin care se evalueazã ºi
se îmbunãtãþeºte eficacitatea sistemului de conducere.... La
termenul eficacitate, aceeaºi Lege dã urmãtoarea definiþie:
eficacitate  gradul de îndeplinire a obiectivelor programate
pentru fiecare dintre activitãþi ºi raportul dintre efectul
proiectat ºi rezultatul efectiv al activitãþii respective.
Dincolo de limbajul specific juridic, este clar cã un
obiectiv esenþial al auditului este, în cazul nostru, de a da un
rãspuns la întrebãrile privind PLANUL DE CERCETARE: Cum
a fost elaborat? Dupã ce criterii au fost alese obiectivele?
Cum a fost pregãtitã ºi asiguratã realizarea lor? Prin ce
efecte s-au concretizat? Cum se comparã acestea cu cele
planificate?
Fãcând o trecere în revistã a realitãþilor constatate în
institute, am observat cã situaþiile se încadreazã între douã
extreme:
· Un plan formal, care enunþã anumite obiective  sã le
denumim generic teme, de fapt titluri ale unor capitole din
disciplina respectivã  fãrã sã concretizeze cu ce se
preconizeazã sã se soldeze cercetarea, care vor fi etapele
temporale ºi care vor fi resursele umane ºi materiale puse la
dispoziþia realizãrii temei.
· Un plan SMART  explicaþia urmeazã  care reprezintã
cu adevãrat un instrument util de conducere a activitãþii de
cercetare.
Nu este de mirare cã se constatã de asemenea o relaþie
între calitatea planului ºi calitatea activitãþii de cercetare, în
primul rând a managementului acesteia (eficacitatea, în
sensul definiþiei din textul legii). De aceea, am crezut cã ar
fi folositoare o discuþie pe marginea problemelor enunþate
mai sus.
În plus, planul de activitate al unitãþii de cercetare,
finanþatã din fonduri publice, este un document de lucru ºi
pentru cei care au menirea sã controleze cheltuirea acestor
fonduri. Dacã, spre exemplu, un institut ipotetic a cheltuit
într-un an câteva miliarde de lei, cum se poate afla dacã
aceste resurse au fost cheltuite cu folos sau, dimpotrivã, au
fost irosite? Numai comparând planul, aprobat de forurile de
conducere ale Academiei Române, pe baza avizului secþiei
de specialitate, cu realizãrile efective materializate în lucrãri
publicate, brevete, acþiuni de cooperare ºtiinþificã ºi alte
forme. Ca urmare, planul trebuie astfel întocmit de la bun
început pentru ca aceastã comparaþie sau confruntare a lui
Soll (ce trebuie) cu Ist (ce este), cum ar spune un contabil
neamþ, sã fie posibilã.
2. Orientarea tematicã
Alegerea temelor, respectiv a programelor ºi proiectelor
de cercetare, este sarcina Consiliului ªtiinþific al institutului/
centrului. Care sunt  sau ar trebui sã fie  criteriile de
selecþie, ºtiut fiind cã adevãrul ºtiinþific este nelimitat dar
resursele noastre sunt, vai, limitate, uneori drastic? Ars longa,
vita brevis.
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· Interesul comunitãþii ºtiinþifice pentru un subiect,
actualitatea lui, nu în sensul unei mode pasagere ci în acela
al deschiderii de perspective fertile pentru rezultate
semnificative, cooperãri etc.
· Capacitatea unitãþii, eventual împreunã cu colaboratorii
ei, de a aborda problematica la nivelul atins în prezent în
lume.
· Posibilitãþile de a focaliza interesul cercetãtorilor proprii
pe un numãr relativ mic de subiecte, astfel încât sã se
atingã masa criticã, fãrã de care se creeazã o dispersare
a forþelor, o abordare inevitabil superficialã a tematicii.
· Capacitatea de a aborda dar ºi de a finaliza lucrãri de
referinþã, care sã contribuie vizibil la îmbogãþirea domeniului
respectiv al disciplinei, cum sunt tratatele, dicþionarele,
enciclopediile, monografiile etc.
· Deschiderea cãtre cercetare aplicativã ºi/sau dezvoltare
tehnologicã, sau cãtre rezultate cu impact social ºi cultural.
Într-un cuvânt, tematica selectatã prin plan trebuie sã
aibã relevanþã, sã reprezinte o contribuþie recunoscutã de
cei competenþi ca necesarã, semnificativã.
O tendinþã contraproductivã este exprimatã concis prin
sloganul Câþi cercetãtori, atâtea teme, care pune sub semnul întrebãrii raþionalitatea grupãrii acestor cercetãtori într-o
unitate de cercetare (conotaþia denumirii e clarã). De fapt, ar
trebui sã înþelegem cã cercetãtorii sunt pentru institut, iar nu
institutul pentru cercetãtori.
Nu este vorba aici câtuºi de puþin de o restrângere a
independenþei intelectuale a cercetãtorului de a studia ce îl
intereseazã personal, ci de o înþelegere a faptului cã
resursele publice fiind atât de sever limitate, ele trebuie
orientate þinând seama de prioritãþile domeniului ºi ale
contribuabililor, în ultimã analizã.
Din cauza acestor considerente, a luat fiinþã iniþiativa
conducerii Academiei de a selecta anumite programe ºi
proiecte ºi a le evidenþia prin titulatura Program Fundamental al Academiei Române sau Proiect Prioritar al Academiei
Române. Atribuirea acestor calitãþi se face prin votul
Adunãrii Generale, cel mai înalt for de conducere al instituþiei
noastre. Scopul este de a acorda acestor programe/proiecte
un sprijin ºi o atenþie deosebite, ele rãspunzând într-un grad
mai mare criteriilor enumerate mai sus.
Managerii cercetãrii trebuie deci sã elaboreze o strategie
a domeniului, bazatã pe faptul cã numai ei cunosc cel mai
bine atât situaþia acestuia cât ºi posibilitãþile unitãþii de a se
ridica la înãlþimea cerinþelor.
3. Un plan de cercetare SMART
A venit timpul sã elucidãm acest acronim, dupã cum am
promis mai sus. SMART înseamnã în limba englezã
deºtept, isteþ, dar în cele ce urmeazã va fi vorba de
utilizarea fiecãrei litere în calitate de iniþialã a unui cuvânt
care desemneazã câte o calitate a planului.
· Specific înseamnã cu conþinut concret, precizat pentru
cazul dat.
· Measurable înseamnã cã efectele obiectivului pot fi
cumva mãsurate, cuantificate într-un mod corespunzãtor.
· Achievable înseamnã cã poate fi realizat, este realist în
raport cu resursele disponibile.
· Results oriented înseamnã cã enunþul obiectivului/temei
nu conþine numai un titlu de capitol sau subdomeniu, ci
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precizeazã ce se urmãreºte a se obþine în cazul dat.
· Time specific înseamnã cã planul conþine referiri
precise la fazele ºi datele de realizare, care sã poatã fi
urmãrite de un terþ.
În cele ce urmeazã, vom încerca sã dezvoltãm cu
comentarii fiecare calitate în parte.
4. Obiective concrete, precizate
Lipsa acestei calitãþi este poate cel mai des întâlnitã la
planurile de cercetare elaborate de unitãþi. Programul/
proiectul enunþã un capitol al specialitãþii respective, dar nu
rãspunde la întrebarea: Ce anume va fi investigat din
capitolul menþionat? Care sunt întrebãrile pe care cercetãtorul
le pune? Este poate ºi o prudenþã a cercetãtorilor care ºtiu
din propria experienþã cã o cercetare veritabilã, originalã,
avanseazã în necunoscut, într-un teritoriu necartografiat, ºi ca
atare existã întotdeauna riscul de a nu reuºi sã dea
rãspunsul cãutat.
Trebuie însã sã ne asumãm riscurile ºi sã formulãm cât
mai exact ºi complet ce dorim sã aflãm. Uneori  ba chiar de
regulã  ºi un rezultat negativ ne învaþã multe. Pe de altã
parte, lipsa de concreteþe în enunþul obiectivului cercetãrii
lasã loc improvizaþiei. Asta aminteºte de gospodina care
pune apa cu carnea ºi zarzavatul la fiert ºi uitã sã vegheze
asupra duratei procesului. Dacã rãmâne mai multã apã, iese
o ciorbã, dacã rãmâne mai puþinã, iese o tocanã, iar dacã
scade de tot sau se arde, o fripturã!
5. Obiective mãsurabile
Nu este desigur vorba de a folosi aparate de mãsurã, ci
de a cuantifica într-un fel, fie ºi estimativ, cât se doreºte sã
se realizeze în intervalul temporal dat; de exemplu, ce
procentaj din documentare sau din redactare, cam câþi
subiecþi testaþi, câte articole de dicþionar, câte probe supuse
experimentãrii etc.
Atunci când se planificã o lucrare amplã, sã zicem un
tratat, planul trebuie sã precizeze câte volume se preconizeazã, cam care va fi conþinutul fiecãrui volum (de ex. la un
tratat de istorie, epoca).
Planificarea unor obiective mãsurabile contribuie mult la
organizarea, disciplinarea ºi impulsionarea muncii unui
colectiv. Dacã este vorba de colaborarea în cadrul unui grup
mai mare, eventual între mai multe colective, sincronizarea
muncii acestora impune cu atât mai mult posibilitatea de
urmãrire cantitativã a procesului de cercetare. Mãsurarea
de care vorbim nu înseamnã câtuºi de puþin mutarea
accentului pe cantitate în dauna calitãþii, ci numai un mijloc
de a asigura o mai bunã conducere a cercetãrii, în vederea
sporirii acelei eficacitãþi pomenite la început.
6. Fezabilitatea
A þine seama de resursele (umane, materiale, financiare)
disponibile la dimensionarea planului de cercetare pare o
cerinþã elementarã. ªi totuºi, frecvenþa cu care ea este încãlcatã este uluitoare. Avem de a face cu o rãmãºiþã a mentalitãþii sã aºteptãm sã ni se dea, moºtenitã din trecutul nu
prea îndepãrtat. Conform acestei mentalitãþi, un plan foarte
încãrcat ºi ambiþios dã bine, iar pe parcurs se contureazã
o alternativã: ori cineva de sus suplimenteazã resursele în
faþa perspectivei unei iminente nerealizãri a planului, ori
existã scuza n-am avut condiþii. Citãm dintr-un raport anual:
Din cauza numãrului prea redus de cercetãtori, planul nu a
putut fi realizat în bune condiþiuni. Numai cã numãrul cercetãtorilor era cunoscut la data elaborãrii planului, iar speranþele
de creºtere a efectivelor erau, realist vorbind, nule.
Dar mai este un aspect: abordarea unei teme planificate
trebuie sã se situeze la nivelul internaþional contemporan ºi
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sã producã rezultate originale. Altfel nu meritã sã poarte titlul
de cercetare fundamentalã ºi avansatã. Acest aspect
condiþioneazã puternic necesarul de resurse. Fezabilitatea
poate fi salvatã ºi prin cooperare; unde-s mulþi, puterea
creºte, mai ales dacã printre cooperatori existã ºi colective
mai bogate din strãinãtate.
7. Orientarea cãtre rezultate
Munca de cercetare, fiind o activitate creatoare, se
bazeazã în primul rând pe calitãþile individuale ale cercetãtorilor implicaþi. Dar în epoca noastrã, ºi cu atât mai mult în
institute finanþate din fonduri publice, creaþia nu poate sã
asculte de inspiraþia, fantezia sau chiar capriciul unuia sau
altuia. Cercetarea trebuie sã producã rezultate, iar fondurile
cheltuite sã se constituie în investiþii care sã dea roade.
Desigur, aici ca ºi în alte cazuri similare, existã situaþii în
care cercetãtorul trebuie sã profite de o ºansã neaºteptatã,
apãrutã pe parcursul unei cercetãri, de a schimba cursul
planificat în favoarea unei direcþii noi, mai fertile, apãrutã din
întâmplare. Este ceea ce se numeºte în literatura problemei
serendipity. Dar asemenea cazuri fericite sunt rare. De
regulã, se recomandã orientarea cercetãrii cãtre unele rezultate clare, utilizabile ºi comunicabile, nu numai la sfârºit ci ºi
pe parcurs dacã se poate. Iar planul de cercetare trebuie sã
þinã seama de asta ºi sã fie executat cu tenacitate.
8. Faze ºi termene
Planul trebuie sã aibã pe parcurs semne de circulaþie,
faze limpede formulate ºi cu termene intermediare verificabile. Aceasta serveºte în primul rând cercetãtorilor înºiºi,
iar în al doilea rând finanþatorilor sau supraveghetorilor care
au misiunea urmãririi modului cum se cheltuiesc banii publici.
Nu trebuie sã uitãm cã, pânã la apariþia rezultatelor în formã
finitã, toate cheltuielile sunt de fapt un împrumut ºi cã orice
bancã creditoare verificã pe parcurs felul cum se respectã
condiþiile împrumutului. Planul trebuie sã fie astfel întocmit
încât o asemenea verificare sã fie posibilã ºi semnificativã,
adicã sã furnizeze rezultate care sã sporeascã încrederea cã
obiectivele finale vor fi atinse.
9. Rolul secþiilor de specialitate
Din Statutul Academiei Române, cap. 3, art. 13, rezultã
cã, printre atribuþiile secþiilor de specialitate, figureazã ºi stabilirea proiectelor ºi programelor de cercetare din domeniul
respectiv, coordonarea activitãþii unitãþilor din componenþa lor
ºi urmãrirea modului în care programele/proiectele sunt
realizate. Din acest punct de vedere, experienþa auditului
unitãþilor aratã cã nu rare sunt cazurile în care unele secþii
lasã acestora o autonomie prea largã, nu tocmai bine
înþeleasã, în care lipseºte în mare mãsurã coordonarea ºi
urmãrirea, care sunt atribuþii statutare ale secþiilor.
Trebuie ca sã devinã evidentã o disfuncþionalitate
majorã, de regulã adusã la cunoºtinþa Biroului Prezidiului, ca
secþia sã se sesizeze, sau sã fie sesizatã.
Secþiile sunt interfeþe necesare între institutele ºi centrele
dintr-un domeniu ºi conducerea Academiei sau aparatul
central de lucru. Lista atribuþiilor secþiilor este lungã, conform
art. 13 din statutul deja menþionat, iar îndeplinirea lor în bune
condiþii este dificilã. Dar fãrã ca secþiile sã-ºi joace rolul de
îndrumare, coordonare ºi control, o îmbunãtãþire realã ºi de
duratã a performanþelor rãmâne un deziderat.
Cãtre acest obiectiv, de îmbunãtãþire a performanþelor,
tind ºi cele câteva consideraþii din prezentul articol. Iar
rãspunsul la întrebarea din titlu nu poate fi decât acela cã
planul de cercetare trebuie sã devinã un instrument de lucru
util, dacã este SMART.
Iulian Panaitescu
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Colaboratorul nostru, Liviu Clejan propune publicarea unui articol din The New York Times din 30 decembrie 2003
de James Glanz interesant pentru modul de prezentare cãtre public a noilor descoperiri ºtiinþifice. Inserãm aici
traducerea în limba românã efectuatã de alt colaborator al CdF-ului, Stelian Apostolescu.

Cursa demol\rilor din fizic\ na[te idei
privind lipiciul subatomic
Fizicienii din domeniul particulelor elementare sunt
cunoscuþi ca echipe de demolare în microcosm, izbind
între ele pãrticele mici de materie pentru a descoperi
pãrticelele ºi mai mici din care acestea sunt fãcute. Astfel,
ar putea sã constituie o surprizã faptul cã s-a descoperit o
nouã gãselniþã foarte eficace: sã se lipeascã bucãþelele la
loc, dar în moduri mai ciudate care se petrec mai rar sau
deloc în naturã.
Lipiciul folosit în cazul acestei descoperiri este
interacþia tare, cãreia i se atribuie faptul cã þine legaþi
între ei quarcii, blocurile din care sunt zidite binecunoscutele particule precum protonii ºi neutronii. Dar teoreticienii
au bãnuit de mult cã forþa tare are ºi o parte mai puþin
ortodoxã, cã ar fi în stare sã ia echivalentul subatomic al
unui coº de cãmin de tip Tudor de ici, o faþadã de Art
Deco de colea, sã le lipeascã împreunã ºi sã creeze tipuri
total noi de particule.
Veºti despre asemenea creaturi stranii au început sã
aparã încã din cursul acestui an (2003). Deºi quarcii se
grupeazã în mod normal în perechi sau tripleþi, mai multe
laboratoare au anunþat astã varã cã ele au observat ceea
ce pãrea sã fie alcãtuiri stranii de cinci quarci.
Într-un articol ce va fi publicat mâine, Organizaþia de
Cercetare de la Acceleratorul de Energii Înalte din Tsukuba,
Japonia (numitã KEK dupã acronimul japonez) se descrie
ceea ce cercetãtorii cred cã ar fi douã perechi de quarci ce
danseazã suficient de aproape pentru a forma o nouã
singurã particulã.
Descoperirea de la KEK, care urmeazã unei descoperiri
asemãnãtoare de la Centrul Acceleratorului Linear de la
Stanford tot din acest an, ar putea, dupã pãrerea unor
teoreticieni, sã fie deasemenea o combinaþie rarã a doi
quarci numitã charmonium. Oricum ar fi, este de aºteptat
ca avalanºa de rezultate sã aducã noi informaþii referitoare
la forþa tare, consideratã de toþi partea cea mai opacã ºi
impenetrabilã a Modelului Standard pe baza cãruia fizicienii
încearcã sã explice structura de bazã a materiei.
Nu întelegem cum lucreazã aceastã forþã în realitate
atunci când devine foarte tare  de exemplu când
formeazã nucleele atomice, sau când creazã aceste
particule, spune Dr. Frank Close, profesor de fizicã
teoreticã la Universitatea Oxford din Anglia.
Dr. Close a asemãnat informaþiile dispersate asupra
modului în care lucreazã forþele tari, cu hieroglifele
nedescifrate. Avem nevoie de mai multe hieroglife pentru
a le putea decodifica a spus el. Aceste trei descoperiri
sunt niste hieroglife foarte importante.
Descoperirile sunt binevenite într-un domeniu care
este oarecum vãduvit, având nevoie de noi maºini care sã
zdrobeascã materia în bucãþele ºi mai fine. În 1993
Congresul a condamnat la moarte Super Collider-ul cu
Superconductor, un imens accelerator de particule care ar
fi urmat cã colecteze date deja în acest an. O colaborare
internaþionalã de multe miliarde de dolari de la Geneva
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numitã Marele Collider Hadronic nu va fi gata înainte de
anul 2007.
Dr. Robert Cahn, specialist în fizica particulelor de la
Laboratorul Naþional Lawrence, Berkeley, care lucreazã la
aºa numitul experiment BaBar la Stanford, a denumit
aceastã perioadã de tranziþie în domeniul particulelor: era
non-S.S.C.
Nu este greu de vãzut de ce o deplinã întelegere a
forþelor tari a scãpat teoreticienilor timp de câteva decade.
Deºi fizicienii ºtiu cã protonii ºi neutronii sunt compuºi din
grupuri de trei quarci, nici chiar aceºti experþi în demolare
nu au fost în stare sã punã în libertate un quarc. Aceasta
pentru cã forþa tare nu devine mai slabã când particulele se
depãrteazã una de alta, cum se întâmplã în cazul forþelor
electrice sau gravitaþionale. Ei nu scapã niciodatã de
îmbrãþiºarea lipicioasã a celuilalt quarc.
Roiul de particuleþe care transmit forþa tare de la un
quarc la alt quarc, ºi care se numesc gluoni, îºi schimbã
mereu forma. O parte din timp ele se deghizeazã în quarci.
Acest obicei al lor face ca particule grele precum neutronii
ºi protonii sã fie umplute cu aceºti uite-popa-nu-e-popa
quarci care apar ºi dispar încontinuu.
ªi ca sã complice ºi mai mult lucrurile, existã opt tipuri
diferite de gluoni, fiecare cu alt tip de sarcinã. ªi existã
ºase varietãþi de quarci fiecare cu numele lui care de care
mai trãsnit: up, down, top, bottom, charm, strange (în sus,
în jos, deasupra, dedesubt, farmec, straniu).
Cu o oarecare ironie la adresa ambiþioaselor eforturi
teoretice de a unifica forþele în Modelul Standard (tari, slabe
ºi electromagnetice) cu cele gravitaþionale, Dr. Chris Quigg,
un teoretician în particule elementare de la Laboratorul
Naþional Fermi de Acceleratori, Illinois, a declarat: Dacã
încerci sã explici totul, n-ai fãcut decât o teorie generalã
vagã. Experimentele însã, ne forþeazã sã încercãm sã
întelegem teoria în acele puncte unde calculele sunt
dificile. ªi a adãogat, Dacã te consideri un teoretician
care se respectã, trebuie sã accepti provocarea.
Într-un caz devenit aproape inexistent în ultimul timp
datorat colaborãrilor a sute de fizicieni lucrând cu sincron
ca furnicile, aceastã provocare a început în acest an când
un singur cercetãtor a observat ceva straniu în datele ce
proveneau de la BaBar.
Ca în multe experimente de astãzi când fizicienii nu au
speranþa sã treacã de frontiera de la energii înalte la
ciocniri, BaBar foloseºte o strategie diferitã: creazã un
numãr imens de particule, monitorizate cu atenþie în timpul
descompunerii în alþi produºi, mãsurând caracteristicile lor
ºi câutând cazuri exotice.
Cercetãtorii numesc aceasta frontiera de luminozitate, a
spus Dr. Stephen l. Ohlsen, fizician la Universitatea din
Hawaii, fãcând o analogie între fascicule de particule
intense ºi fascicule de luminã strãlucitoare. BaBar, de
exemplu, a creat circa 150 de milioane de perechi de
mezoni-B, particule formate dintr-un quarc-bottom
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(dedesubt) ºi un quarc-up (în sus) sau down (în jos).
În Ianuarie, Dr. Antimo Palano, un colaborator la acest
experiment, provenit de la Universitatea Bari din Italia, în
timp ce verifica un proces de dezintegrare, a observat o
micã gâlmã într-un spectru. El a adãogat mai multe date ºi
gâlma devenea din ce în ce mai mare. Anunþarea unei noi
particule a fost fãcutã în Aprilie.
Cãutam ceva nou în date, ºi am avut norocul sã
gãsesc, mi-a spus Dr. Palono prin telefon la un interviu din
biroul sãu din Italia. Dar ce era aceastã particulã ?
Dr. Palono ºi unii colegi cred cã era de mult discutatul
mezon-D care conþine un quarc-farmec (charm) ºi un quarcstraniu (strange). De fapt, Dr. Estia Eichten, un teoretician
de la Fermilab a spus cã el ºi alþi colegi preziseserã o
masã incorectã pentru particulã  de aceea nu fusese
gãsitã mai devreme.
Dacã aceastã interpretare se dovedeºte a fi corectã, ea
va arunca o luminã nouã asupra lucrãrilor privind forþa tare,
a adãogat Dr. Eichten: calculele lui greºite presupuneau cã
cei doi quarci se învârteau unul în jurul celuilalt precum
protonul ºi electronul într-un atom de hidrogen. Calcule
îmbunãtãþite sugereazã cã mezonii sunt priponiþi unul de
altul, ca ºi cum ar fi legaþi fedeleº cu o bandã de elastic,
cu unul din quarci comportându-se ca ºi cum ar fi aproape
lipsit de masã. Dar alþi fizicieni, printre care ºi Dr. Close de
la Oxford, au sugerat cã masa surprinzãtoare a particulei ar
putea fi explicatã mai uºor dacã ea ar fi un fel de moleculã
formatã din alte douã tipuri de mezoni care s-ar învârti unul
în jurul altuia ºi ar schimba alte particule care i-ar face sã
stea legaþi împreunã.
Dr. Close a spus cã dezbaterea rãmânea deschisã. Dar
în Iulie, de la Acceleratorul Naþional Thomas Jefferson s-au
prezentat în Newport News Virginia, date care ar fi putut
rezolva cazul, cã se observaserã aglomerãri de cinci
quarci: doi up, doi down ºi unul straniu, dãnþuind împreunã
într-un concubinaj ce n-a mai fost vãzut pânã atunci.
Pentru prezent, a spus Dr. Lawrence Cardman,
director asociat la accelerator, dupã câte ºtiu, nu existã
nici un model care sã explice toate datele experimentale.
Dupã unii, quarcii-up se leagã relativ puternic de
quarcii-down, cu un quarc-strange singur în vecinãtate, ºi
tot acest talmeº-balmeº, se rostogoleºte ici ºi colo, ca o
moleculã triatomicã. Dupã alþii, se formeazã un grup care
vibreazã, compus din asocierea a doi quarci cu trei quarci.
În sfârºit, într-un articol din ediþia de mâine a lui
Physical Review Letters, un grup de la KEK aduce o altã
gãselniþã surprizã, pe care o numesc X(3872). Un numãr de
teoreticieni cred cã particula este un fel de charmonium 
termen folosit pentru o pereche de quarci-charm care
orbiteazã unul în jurul celuilalt. Unii cercetãtori, incluzând pe
Dr. Olsen, purtãtor de cuvânt al grupului, cred cã au dat
peste o altã moleculã de quarci. De aceastã datã, molecula
ar conþine o pereche de mezoni, fiecare constând dintr-un
quarc-charm ºi un quarc-up. Aceastã fragilã adunãturã va
sta împreunã un timp suficient de lung pentru a fi
detectatã. Chiar ºi cu atâtea probleme, Dr. Olsen a spus,
acest punct de vedere molecular ne ajutã deocamdatã
foarte bine.
Punând toate cele de mai sus cap la cap, costatãm cã
cei ce se ocupã de studiul forþei tari au avut parte de o
activitate febrilã, a spus Dr. Close care a mai adãogat cã
cercetãtorii au mai fãcut un pas în înþelegerea misteriosului
lipici din interiorul nucleului atomic.
n
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CNF 2005

Conferinþa Naþionalã de Fizicã (CNF) este o manifestare
de tradiþie, anualã, a fizicienilor din România prin care se
urmãreºte prezentarea problemelor actuale din fizicã pe plan
mondial ºi intern, încurajarea contactelor ºtiinþifice ºi
cunoaºterea reciprocã, precum ºi promovarea legãturilor între
oamenii de ºtiinþã, culturã, din învãþãmânt ºi din alte domenii
ale activitãþii economice ºi sociale. Sunt reliefate direcþiile
majore de cercetare fundamentalã din universitãþi ºi institute
de cercetare. O atenþie deosebitã se acordã aspectelor
aplicative ale fizicii, a legãturii sale cu industria, informatica,
energia ºi protecþia mediului. Conferinþa este un forum pentru
exprimarea opiniilor comunitãþii ºtiinþifice în probleme
generale privind situaþia cercetãrii ºi învãþãmântului din
România.
Conferinþa din anul 2005, CNF-2005, are o semnificaþie
deosebitã, deoarece anul 2005 a fost declarat atât de
UNESCO, cât ºi de Adunarea Generalã a ONU, Anul
Mondial al Fizicii. Se aniverseazã astfel un secol de la
ceea ce a fost denumit Annus Mirabilis, an ce, pe drept
cuvânt, a marcat revoluþia ºtiinþificã a secolului XX.
Va fi acordat premiul ION AGÂRBICEANU pentru cele
mai valoroase ºi mai originale lucrãri susþinute de tineri autori
(co-autori), conform selecþiei unui comitet de premiere.
Se vor organiza discuþii ºi mese rotunde pe probleme
de larg interes (fizica în învãþãmântul de toate gradele,
politicã ºtiinþificã, fizicã ºi economie, vizibilitatea fizicii etc.).
Contribuþii ºi sugestii în acest sens sunt aºteptate de
comitetul de program. Pentru prima datã se organizeazã ºi
o sesiune a studenþilor (inclusiv cei cuprinºi în sistemul
master). La încheierea lucrãrilor va avea loc ADUNAREA
GENERALÃ A MEMBRILOR SRF.
Adrese utile
Secretariat: Margareta OANCEA
Societatea Românã de Fizicã, (pentru CNF-2005)
c/o Institutul de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia
Hulubei, Str. Atomiºtilor 407, PO Box MG-6, Bucureºti
(Mãgurele); Tel ++40-21-4042300 /3600; 4042355.
cnf2005@ifin.nipne.ro ; cnf2005.nipne.ro ; www.rps.org.ro

DAAD Summer School
Trends in Contemporary Optics
Sinaia, ROMANIA, 25 September  8 October 2005
The school aims to introduce undergraduate and
graduate Romanian students to recent developments in
selected areas of contemporary Optics and Photonics, by
bringing together leading scientists from Germany and
Romania to develop these topics in a pedagogical coverage
from basic knowledges to the latest achievements.
The number of participants (undergraduate and PhD
students) is limited to 20. They will be selected on a
competition basis based on their CV and recommendation
letters. The accomodation and living expenses for all
participants will be supported by the German Academic
Exchange Service (DAAD), Bonn.
Deadline for applications: 15 July 2005
For further information please visit the Schools web site
at: http://quantum.nipne.ro/NLO
Director of the School: Prof. Dr. Falk Lederer, FriedrichSchiller University, Jena; Co-Director of the School:
Prof. Dr. Tiberiu Tudor, University of Bucharest
n
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Physics Web
Rubricã îngrijitã de Mircea Morariu
Cristalele fononice tind spre hipersonic
Oamenii de ºtiinþã din SUA, Germania ºi Grecia au
demonstrat cã cristalele hipersonice pot fi utilizate pentru a
controla fononii  care sînt unde sonore cuantificate  la
frecvenþe înalte. Taras Gorishnyy ºi colegi de la Institutul de
Tehnologie Massachusetts, Institutul Max Planck pentru
Cercetarea Polimerilor din Mainz ºi Universitatea din Creta
afirmã cã rezultatele ar putea fi importante pentru proiectarea
noilor dispozitive acusto-optice. (Phys.Rev.Lett. 2005, 94,
115501)
Despre efectul lotus
Companiile care realizeazã desene, produse ºi parbrize
pentru maºini impermeabile se inspirã adeseori de la frunza
de lotus. Frunza este un simbol de puritate în multe culturi
din cauza abilitãþii ei de a rãmîne curatã: cînd ploaia cade pe
o frunzã de lotus, picãturile de apã care se formeazã pe
suprafaþã se rostogolesc antrenînd cu ele murdãria. Doi
cercetãtori din SUA au descoperit recent cã deºi frunzele de
lotus sînt superhidrofobice în mãsura în care picãturi mici de
apã sînt implicate, ele sînt în realitate hidrofilice în raport cu
vaporii de apã condensaþi. (Y-T. Chemg ºi D.Rodak 2005
Appl.Phys.Lett. 86,144101)
Pitica albã evolueazã
O stea, care a renãscut exact acum zece ani, poate deja
sã evolueze pentru a deveni din nou o piticã albã, conform
noilor rezultate provenite de la un grup internaþional de
astronomi. Albert Zijlstra de la Universitatea Manchester din
Marea Britanie ºi colegii sãi au descoperit un nou model
pentru a explica de ce steaua  sub denumirea de obiectul
Sakurai sau V4334Sgr  a evoluat de o sutã de ori mai
repede decît s-a aºteptat. (M.Hajduk ºi col., 2005 Science
308, 231)
Cristale fotonice sub microscop
Fizicieni au mãsurat pentru prima oarã structura de bandã
fotonicã a unui material fotonic. Laurens Kuipers de la
Institutul FOM pentru Fizicã Atomicã ºi Nuclearã (AMOLF) ºi
colegi din Olanda, Belgia ºi Scoþia au descoperit un
microscop optic de cîmp proxim care poate mãsura atît
amplitudinea, cît ºi faza unui puls de luminã atunci cînd
acesta traverseazã un cristal fotonic.
Nuclee de nichel care se constatã a fi magice
Fizicieni din SUA ºi Germania au mãsurat pentru prima datã
timpul de înjumãtãþire al nucleului de nichel-78 dublu
magic ºi au constatat cã el este mai scurt decît era de
aºteptat. Se crede cã nichelul-78 produce circa jumãtate din
elementele mai grele decît fierul în univers. Constatarea,
obþinutã de cãtre Paul Hosmer de la Universitatea de Stat
Michigan ºi colegii sãi, ar putea însemna cã exploziile unei
supernove produc aur ºi alte elemente grele mult mai repede
decît s-a crezut anterior.
Un nou tranzistor depãºeºte recordul de vitezã
O pereche de fizicieni din SUA au construit cel mai rapid
tranzistor: unul care poate opera la frecvenþe de peste 600
gigahertzi. Descoperit de cãtre Walid Hafez ºi Milton Feng
de la Universitatea din Illinois din Urbana-Champaign,
dispozitivul este realizat din semiconductori de fosfurã de
indiu ºi arseniturã de indiu galiu. Realizarea demonstreazã
fezabilitatea de a construi tranzistori care pot opera la
frecvenþe de cîþiva terahertzi, care pot fi utilizaþi în
comunicaþiile ultrarapide, calculatoare de mare vitezã,
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imagini medicale ºi senzori.
Nichel care nu existã în naturã
Fizicienii au realizat o formã de nichel care nu existã în
naturã. Xiaofeng Jin de la Universitatea Fudan din Shanghai
ºi colegi din China, Italia ºi SUA au obþinut nichel cu
structurã de volum centrat ºi au arãtat cã este feromagnetic.
În orice caz, proprietãþile lui magnetice sînt complet diferite
de cele ale fazei naturale existente, care are o structurã
cubicã cu feþe centrate. (C.S.Tian ºi col., Phys.Rev.Lett. 94,
137210)
Refracþia negativã în domeniul optic
Fizicieni din SUA au demonstrat pentru prima datã refracþia
negativã la lungimi de undã optice. Vladimir Shalaev ºi
colegii sãi de la Universitatea Purdue au obþinut rezultatul
într-un material care constã dintr-o reþea de perechi de
nanobare de aur paralele. Grupul afirmã cã structura este
relativ uºor de realizat ºi ar putea conduce la supralentile
optice care nu reflectã lumina ºi opereazã cu rezoluþie sub
lungimea de undã. Astfel de lentile ar putea fi utilizate pentru
a realiza playere DVD mai bune ºi senzori biomedicali mai
performanþi.
Un nou tip de superlentilã
Fizicieni din SUA au realizat o superlentilã opticã dintr-un
strat subþire de argint. Lentila are un indice de refracþie
negativ ºi poate fi utilizatã pentru a obþine imagini de
structuri cu o rezoluþie care este circa a ºasea parte din
lungimea de undã a luminii  depãºind astfel aºa numita
limitã de difracþie. Xiang Zhang ºi colegii sãi de la
Universitatea California din Berkeley afirmã cã lentila ar putea
avea multe aplicaþii, cum ar fi obþinerea de imagini cu luminã
a obiectelor nanoscalare.
Fuziune într-un experiment simplu
Fizicieni din SUA au generat o fuziune nuclearã într-un
dispozitiv simplu, portabil la temperatura camerei.
Dispozitivul, construit de cãtre Brian Naranjo, Jim Gimzewski
ºi Seth Putterman la Universitatea California din Los Angeles
(UCLA), produce ciocnirea a douã nuclee unul cu altul ºi
genereazã particule alfa, neutroni ºi energie. Dispozitivul ar
putea avea aplicaþii ca generator de neutroni portabil sau în
sistemele de propulsie pentru nave cosmice miniaturale, dar
nu va fi utilizabil ca o sursã de energie din cauzã cã el
consumã mai multã energie decît produce.
Un nou punct de vedere privind experimentul
clasic
Fizicieni din Europa ºi din SUA au realizat o nouã versiune a
unui experiment de interferenþã cuanticã cu fantã dublã cu
un singur electron. În versiunea clasicã a experimentului,
electronii trec printr-o mascã ce conþine douã fante paralele
ºi produc o figurã de franjuri de interferenþã luminoase ºi
întunecate pe ecran. În prezent, Gerhard Paulus de la
Universitatea A&M din Texas ºi colegii din Berlin, München,
Sarajevo ºi Viena au observat o figurã de interferenþã cu
electroni care trec printr-o fantã dublã în timp, nu în spaþiu,
ca rezultat al ejectãrii unei pãrþi din atom la unul din cele
douã momente posibile de cãtre un puls laser.
Galaxiile bat noi recorduri
Un grup de astronomi a detectat un obiect masiv la cea
mai mare distanþã de observare vizualã, o aglomerare de
galaxii la aproape nouã miliarde de ani luminã depãrtare.
Între timp, un al doilea grup a descoperit o populaþie anterior
ascunsã de galaxii foarte luminoase la distanþã mai mare,
circa 11 miliarde de ani luminã de Pãmînt. Ambele
descoperiri ar putea arunca mai multã luminã asupra
începuturilor universului.
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Cercetare [i ~nv\]\m^nt `n Rom^nia.
C^teva observa]ii
Subiectul titlului a stârnit mult interes în presa recentã, de
exemplu în Aldine (P.T. Frangopol) ºi recent, în Revista de
Politicã a ªtiinþei ºi Scentometrie nr. 1/2005 (interviu cu R.
Florian) ºi în CdF nr. 52 (Marian Apostol). Din pãcate trebuie
sã fiu de acord cu pãrerile sumbre exprimate privind situaþia
ºi perspectiva ºi cu cele privind cauzele, cel puþin cu
majoritatea acestora. Nu sunt specialist în scientometrie, dar
experienþa pe care o am ºi faptul cã sunt printre primii 5
chimiºti din þarã ca numãr de citãri în literatura de
specialitate, cred cã îmi dã dreptul la câteva observaþii.
Adesea se insistã asupra rolului Comunismului ºi Securitãþii.
Nu cred însã cã toþi neaveniþii în cercetare ar avea de ce sã
se teamã de o eventualã lege a lustraþiei. De asemeni,
perioada 1955-1970 a fost una de avânt, de bunã vizibilitate
internaþionalã, cel puþin pentru matematicã, fizicã, chimie. ªi
în dezastrul din timpul lui Ceauºescu un numãr, este drept
tot mai mic, de grupe a fãcut cercetare de calitate; aceasta
a implicat anumite concesii din partea conducãtorilor acestor
grupe. Era mai bine ca aceºti conducãtori sã fi fost de o
rectitudine moralã exemplarã cu preþul unei tabula rasa
perfecte în ºtiinþã la sfârºitul lui 1989 ? Un eminent fizician cu
bunã vizibilitate internaþionalã lanseazã atacuri vehemente
contra factorului de impact (FI) ºi a numãrului de citãri. La
unele critici la adresa ISI din Philadelphia pot sã subscriu.
Din Lumea a Treia se pãtrunde foarte greu în revistele mari
în lipsã de tehnici experimentale ºi computaþionale la zi; dar
cine pãtrunde este în mod sigur un bun specialist în
domeniu. Din câte ºtiu, FI are o largã utilizare în Occident,
inclusiv în probleme de ierarhizare. Aplicat consecvent, ar
putea fi ºi la noi un instrument foarte efiace în combaterea
imposturii în ºtiinþã (cel puþin pentru ºtiinþele fundamentale,
ca matematica, fizica, chimia, biologia). FI are un avantaj
enorm, este o mãsurã obiectivã. Reforma în ºtiinþã ºi
învãþãmânt, pe lângã adaptarea la sistemul de acolo (colegiu
- masterat - doctorat, etc) nu cred cã ar fi posibilã fãrã
câteva modificãri drastice în legislaþia româneascã, printre
Bulele simt cãldura
Fizicienii au observat pentru prima datã o regiune de plasmã
într-un experiment de sonoluminiscenþã cu o singurã bulã. Ei
au gãsit de asemenea cã temperatura în interiorul bulei poate
ajunge pînã la 20.000 K. (D. Flannigan ºi K. Suslick 2005
Nature 434, 52)
Reflexia totalã se restrînge
Fizicienii au mãsurat pentru prima datã intervalul de timp pe
care lumina îl petrece în afara unei piese de sticlã cînd ea
suferã reflexia internã totalã. Albert Le Floch ºi colegii de la
Universitatea Rennes din Franþa au gãsit cã existã de fapt
douã din aceste întîrzieri Wigner ºi nu una aºa cum a
sugerat mai întîi Newton. (D.Chauvat ºo col., 2005
Phys.Lett.A 336, 271)
Decesul artizanului bombei atomice
A murit Hans Bethe unul dintre giganþii fizicii secolului XX. El
a primit premiul Nobel pentru fizicã în 1967 pentru teoria sa
asupra reacþiilor nucleare care au loc în interiorul stelelor ºi a
fost una dintre figurile cheie ale proiectului Manhattan al
bombei atomice în timpul celui de al Doilea Rãzboi Mondial.
Dupã rãzboi a militat în favoarea controlului armelor ºi a
dezarmãrii nucleare.
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care:
1. O cât mai mare independenþã financiarã a grupelor
de cercetare. Sã se termine cu vãrsarea întâi la bugetul de
stat a veniturilor extrabugetare, cu împãrþirea banilor existenþi
pe sertãraºe impermeabile, cu necesitatea unei mulþimi de
aprobãri pentru orice cheltuialã fãcutã ! Conducãtorul de grup
ar trebui sã fie suveran, sã poatã plãti oricât (în limitele
bugetului grupului) un cercetãtor deosebit de valoros care
altfel emigreazã.
2. Atribuirea banilor din bugetul de stat, fie ºi indirect,
prin granturi, sã se facã de comisii cel puþin conduse de
specialiºti strãini, cu FI drept criteriu de departajare a
concurenþilor (cel puþin pentru ºtiinþele fundamentale).
Întreruperea finanþãrii celor care în decurs de, sã zicem 3-4
ani, nu reuºesc sã publice ceva semnificativ. Aceasta ar
duce la sucombarea automatã a instituþiilor de cercetare ºi
de învãþãmânt superior (în domeniile sus-amintite) care nu
sunt eficiente. Oricum, începând cu masteratul, cadrele
didactice ar trebui sã aibe un FI individual minim pentru
domeniul în care predau.
3. Sã se reducã, sau cel puþin sã se bareze, creºterea
paperwork-ului administrativ, solicitat în cercetare ºi
învãþãmânt, chiar dacã ºi în Occident acesta este enorm (dar
cel puþin formularele sunt stabile în timp). Rezultatul unei
cercetãri în domeniile fundamentale sunt publicaþiile. Se
solicitã însã raportãri trimestriale ºi anuale tot mai stufoase.
Acelaºi lucru pentru cereri de înfiinþare de noi secþii de
masterat, etc. De asemenea, se solicitã semnarea actelor
de cãtre multe persoane ºi comisii, care evident nu au timpul
fizic sã controleze ce semneazã. Existã desigur un minim
necesar de informaþii ce trebuie date, ºi nu se poate renunþa
la aparatul administrativ. Sunt convins însã cã rolul principal
al acestui paperwork este de a justifica un numãr crescând
de posturi ºi de ºefi în aparatul administrativ, în special în
cel central.
Sistemul de învãþãmânt din Occident are, desigur, o
serie de particularitãþi admirabile ca idei generale, conþinut,
metode pedagogice. Totuºi, cine urmãreºte revistele mari
din ultimele decenii trebuie sã constate o creºtere puternicã
ºi continuã a proporþiei de nume asiatice, ruseºti, latinoamericane, etc. în colectivele de cercetare din Occident.
Aceasta mã face sã cred cã ºcoala din Occident, excepþie
pare-se Japonia, nu poate produce numãrul necesar de noi
specialiºti de înaltã calificare. Motivul este, dupã pãrerea
mea, grija exageratã pentru drepturile adolescentului, de a
nu-i stresa pe tineri (în fond vânãtoare de voturi); de
asemenea, mentalitatea indusã prin televiziune. Bine ar fi ca
la noi sã se menþinã, sã se creeze, mãcar câteva licee ºi
universitãþi de elitã, eventual pe bazã de burse pentru tineri
nevoiaºi, în care sã se asigure un grad adecvat de
disciplinã ºi coerciþie. Mãsurile pentru îndreptarea lucrurilor 
dacã în Occident lucrurile merg bine ºi în învãþãmânt ºi
cercetare, dacã au corpul cel mai numeros ºi eficient de
specialiºti, aceasta se datoreazã competiþiei bazate pe
rezultate, ºi unui minim de eticã - nu este rentabil sã încalci
anumite reguli ale jocului. Un eventual apel cãtre lichelele
academice ar avea acelaºi rezultat ca ºi apelul lui Liiceanu
din 1990. Adica nul.
Zeno Simon
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În loc de... Po[ta

Redac]iei

Un punct de vedere
al Redac]iei
Redacþiei i se adreseazã membri ai comunitãþii ºtiinþifice
care propun publicarea unor scrieri privind activitatea lor
ºtiinþificã ºi/sau pãreri pozitive ale unor colegi despre
aceastã activitate a lor. Este adevãrat cã, cu ocazia
publicãrii serialului Elita cercetãtorilor din România, am
încurajat aceastã acþiune. Comentând alegerea  CdF nr 52
pag 7  am arãtat consideraþiile care se pot face pe
marginea publicãrii episoadelor serialului.
Unele scrieri primite referitoare la subiectul menþionat
devin penibile la citirea lor când la activitatea ºtiinþificã a unui
personaj se trece îndeplinirea a tot felul de sarcini de servici
ale acestuia.
Ni s-a scris cã anumite organizaþii ºtiinþifice au decis
consacrarea unor membri ai comunitãþii ºtiinþifice. Este cazul
organizaþiei neguvernamentale Academia Oamenilor de
ªtiinþã care a decernat titlul de membru al acestei academii
 academician  unor colegi de breaslã. Desigur existã un
risc al unei astfel de decizii. Cum am scris în CdF nr 48,
pagina 19: Referitor la analiza activitãþii unei personalitããþi
apar douã aspecte. Primul constã în relatarea lucrãrilor sale
 evident, publicate  a cãrþilor, brevetelor etc. precum ºi
apartenenþa sa ca referent, în comisii, colegii... etc. Al doilea
aspect priveºte participarea ºi contribuþia în folosul
comunitãþii din care face parte. Acest aspect  care este mai
dificil de relatat  este bine sã fie lãsat dupã ce cel în
cauzã a ieºit din activitate sau chiar dupã trecerea sa în
nefiinþã. Aspectul la care ne referim face apel la standarde
etice mai dificil de aplicat din cauza relaþiilor omeneºti fireºti
între referent ºi cel vizat.

Pionierul laserului a pus mîna pe premiul
religiei
Charles Townes, unul dintre coautorii inventarii laserului, a
devenit al patrulea fizician în ultimii ºase ani care a cîºtigat
premiul Templeton pentru ºtiinþã ºi religie în valoare de
795.000 £. Premiul este acordat de cãtre Wall Street financier
Sir John Templeton pentru progres în cercetarea ºi
descoperiri privind realitãþile spirituale. Townes  un creºtin
practician  a scris numeroase articole în ultimii 40 de ani.
Printre cîºtigãtorii anteriori ai premiului se aflã Freeman
Dyson, Paul Davies, John Polkinghorne ºi George Ellis.
Pot stelele sã depãºeascã o anumitã mãrime?
Conform unui astronom din SUA stelele nu pot creºte mai
mari decît de circa 150 de ori masa Soarelui nostru. Donald
Figer Space Telescope Science Institute din Maryland a
ajuns la aceastã concluzie dupã mãsurarea maselor stelelor
din vecinãtatea aglomerãrii stelare Arches. Rezultatul
constituie prima mãsurãtoare directã a limitei superioare de
masã pentru stele.
Condensatul de crom devine interesant
Fizicieni din Germania au creat pentru prima datã un
condensat Bose-Einstein dintr-un gaz de atomi de crom. Spre
deosebire de toate celelalte elemente care au fost anterior
condensate, cromul are un moment dipolar magnetic foarte
mare. Tilman Pfau ºi colegii de la Universitatea din Stuttgart
afirmã cã noul lor condensat va permite de aceea oamenilor
de ºtiinþã sã studieze interacþiunile dipolare în gaze
degenerate cuantic ºi ar putea de asemenea sã gãseascã
aplicaþii practice în nanolitografie.
Cristalul fotonic încetineºte viteza luminii
Cercetãtori din SUA au reuºit reducerea vitezei de grup a
luminii cu un factor mai mare de 100 într-un nou cristal fotonic
bidimensional. Halice Altug ºi Jelena Vuckovic de la
Universitatea Stanford afirmã cã dispozitivul ar putea fi utilizat
la o varietate de aplicaþii ºi componente optice, care includ
lasere cu cristal fotonic de putere mare cu praguri coborîte
(Appl. Phys.Lett. 86, 111102)
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