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Dlui Ioan Dumitrache, Presedinte Cncsis
Spre stiinta dlui Vasile Parvulescu, Presedinte comisia I

Contestatie asupra evaluarii anuale 2009 a proiectului ID 1188

Obiectul prezentei contestatii este evaluarea proiectului ID 1188 al carui Director sunt, trans-
misa de Cncsis in data de 18.03.2010 in urma careia proiectul a primit 45/50 puncte. Proiectul
a primit punctaj maxim la primele doua criterii, respectiv la gradul de realizare si la atingerea
criteriilor minime de performanta. La al treilea criteriu, in fişa de evaluare a grantului meu,
un evaluator superficial afirma:

“Tinerii nu se regasesc la cheltuielile de personal.”

Aceasta afirmatie, in baza careia ne-au fost scazute 5 puncte, este complet falsă.

Echipa proiectului de cercetare “Invarianti geometrici si quantici ai varietatilor de dimensiune
3 si aplicatii” include doi cercetatori in formare: dra Corina Ciobotaru, masterand la Ecole
Polytechnique, Franta, si dl Radu Cebanu, doctorand la Universitatea din Quebec, Montreal,
Canada. Cei doi membri in formare ai echipei au fost angajati pe perioada determinata la
IMAR in cadrul proiectului sub conducerea stiintifica a subsemnatului. In acea luna au fost
retribuiti cu cate 3600 lei brut, fiecare primind mai mult decat toti ceilalti membri ai echipei
impreuna. La capitolul cheltuieli salariale din bugetul pe 2009 al proiectului, cercetatorii in
formare au reprezentat 9189 lei din totalul de 53.841 lei, adica peste 17% din cheltuielile
salariale ale proiectului. Deplasarile celor doi tineri au reprezentat 3600 lei din totalul de 8500
lei la capitolul mobilitati in 2009, adica peste 42% din capitolul mobilitati. Cercetatorii in
formare au beneficiat de asemenea de materialele achizitionate prin proiect in egala masura
cu ceilalti membri ai echipei. Rezulta ca tinerii cercetatori au beneficiat in masura de peste
20% de resursele materiale ale proiectului, ceea ce arata ca ei au fost de fapt favorizati fata
de cei 4 membri cu experienta ai echipei. Am evidentiat deja in raportul pe 2009 modul
exemplar in care cei doi tineri au fost efectiv implicati in partea stiintifica a proiectului.
Datorita schimbarilor arbitrare de buget nu am putut sa-i angajam pentru mai mult de o luna,
mentionez insa ca dra Ciobotaru a stat in realitate la IMAR doua luni si jumatate in vara
2009 si a revenit in luna decembrie, continuandu-si colaborarea cu mine pe tema proiectului.
Cu amandoi am continuat corespondenta prin e-mail. Se poate spune fara exagerare ca
tinerii cercetatori in formare se afla in centrul strategiei directorului de proiect de realizare
impecabila a obiectivelor propuse, chiar in conditiile de subfinantare impuse unilateral de
autoritatea contractanta, ei fiind considerati deosebit de importanti pentru proiect.

In lumina celor de mai sus, va invit sa corectati de urgenta greseala de evaluare care a fost
comisă. Va rog sa re-evaluati criteriul 3 din lista de evaluare, acordand punctajul maxim 10
si sa finantati in consecinta proiectul meu in 2010 asa cum este prevazut in actul aditional
1/2009.

Nota Bene: In cadrul proiectului meu au fost produse doua articole excelente, publicate in



reviste de varf, care aduc o contributie semnificativa la cresterea impactului international al
cercetarii romanesti. Journal of Differential Geometry este una din cele mai bune 10 reviste
de matematica din lume. Este important sa nu tratati cu superficialitate un grant in care se
raporteaza articole publicate in Journal of Differential Geometry.

Cu cele mai alese ganduri si urari de
succes in activitatea Dumneavoastra,

Director Proiect
Sergiu Moroianu

Atasat: Stat de plata salarii iulie 2009 Grant ID 1188.
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