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Apel la legalitate:
repunerea în funcție a directorului general IFIN-HH și ELI-NP
Biroul Prezidiului Academiei Române continuă apelul pentru revenirea la cadrul legal și moral
care vizează statutul colegului nostru, academicianul Nicolae-Victor Zamfir, solicitând
Președinției și Guvernului României implicarea pentru ca autoritățile publice din România să
acționeze, în mod real, în sensul respectării drepturilor la demnitate, onoare și la echitate, numai
acestea putând convinge că România este, cu adevărat, un stat modern, de drept, în care vechile
practici de umilință și desconsiderare a personalităților nu mai funcționează.
Colegul nostru, domnul academician Nicolae-Victor Zamfir, ale cărui competență și probitate
profesională și morală nu pot fi puse la îndoială, a revenit în România în 2004, plecând de la
Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii, determinat să contribuie la reconstruirea
cercetării științifice românești, fapt care a fost realizat pe deplin. Sub conducerea sa, Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ – IFINHH s-a revigorat, devenind, prin investiții complexe în resursa umană și materială, unul dintre
centrele de cercetare recunoscute și la nivel european și internațional. Academicianul Zamfir este
cel care a condus cu succes proiectul prin care a fost construit Centrul Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics – ELI-NP, centru fanion pentru cercetarea internațională în
domeniul fizicii laserilor de mare putere, fiind singurul centru din lume care deține cel mai
puternic sistem de laseri, de 10 PW.
În ciuda tuturor acestor realizări de excepție nu numai la nivelul societății românești, dar și la
nivel internațional, academicianul Zamfir a fost demis, în august 2020, în mod total nejustificat
și surprinzător, din funcția de director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“, iar ulterior, din funcția de director al
Proiectului ELI-NP, fiindu-i întrerupte, de o manieră care amintește de anii regimurilor totalitare,
orice colaborări cu institutul pe care l-a condus peste 16 ani. În același sens, o campanie agresivă
și mânată, evident, de alte interese decât cele ale statului român, a fost derulată împotriva
domnului Zamfir, aducându-i-se grave prejudicii vizând demnitatea, onoarea și reputația,
prejudicii care trebuie remediate de chiar exponenții autorităților române.
Culmea injusteții și a nedreptăților care au marcat persoana colegului nostru a fost atinsă prin
nerespectarea hotărârii judecătorești din 10 noiembrie 2020, prin care Tribunalul București a
decis suspendarea ordinului de demitere a domnului Zamfir din funcția de Director General al
IFIN-HH, Ministerul Educației și Cercetării refuzând să pună în aplicare această hotărâre
judecătorească potrivit căreia, cu acea dată colegul nostru trebuia să-și reia funcția, principiile
statului de drept fiind, astfel, încălcate, chiar de către cei care trebuie să impună și să asigure
respectarea lor.
Biroul Prezidiului Academiei Române trage, încă o dată, un semnal de alarmă cu privire la
pericolul pe care îl reprezintă astfel de practici și mentalități la adresa sănătății morale a
României și solicită Președintelui și Prim-Ministrului României intervenția grabnică pentru
restaurarea legalității și dreptății în ceea ce îl privește pe academicianul Nicolae-Victor Zamfir.
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