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Cercetători români plecaţi peste hotare şi întoarcerea
acestora
(Romanian scientists abroad and their return home)
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Young Romanian scientists are leaving their country for western laboratories in order to find better conditions to
work and decent salaries. Some of them, with a good scientific C.V., unsuccessfully tried to return home in
order to apply for top management positions (directors of institutes, head of laboratories etc). Bureaucratic
conditions, such as requirements of the Romanian residence (for the validation of scientific titles obtained
abroad, e.g. Ph.D) make practically impossible their application for any contest to obtain a job. Two examples
are discussed in details.

1. Introducere
Vizibilitatea internaţională a ştiinţei din România
nu este deloc bună [1, 2], situaţie care nu s-a
îmbunătăţit substanţial până în prezent [3]. Unul din
principalele motive ale acestei situaţii este plecarea
masivă în Occident a tinerilor cercetători.
Motivele acestei plecări nu mai trebuie evocate.
O parte din aceşti tineri obţin rezultate remarcabile în
institute de cercetare din Occident, ceea ce îi atestă
drept cercetători valoroşi în domeniile în care
lucrează. O mică parte dintre aceştia iau în
consideraţie şi întoarcerea în ţară. Evident, cu
condiţia asigurării unor posturi corespunzătoare, a
unor condiţii de lucru şi viaţă nu mult mai proaste
decât cele din Occident. Impedimentul este următorul. Apar, nu chiar rar, posturi superioare în
cercetare şi învăţământul universitar din România,
care, cum şi este normal, se ocupă prin concurs.
Pentru înscrierea la asemenea concursuri trebuie
îndeplinite anumite condiţii. De exemplu, pentru
director de institute de cercetare, candidatul trebuie
să fi ocupat funcţia de cercetător ştiinţific 1, (CS1).
Aici apare problema: tânărul candidat de peste
hotare, actualmente specialist recunoscut într-un
domeniu, la plecarea din ţară era pe o treaptă
ierarhică joasă. Activitatea, titlurile obţinute în
străinătate trebuie echivalate cu titulatura corespunzătoare din România. Altfel, înscrierea la concurs
pentru un post pe o treaptă ierarhică superioară nu
este posibilă. Această echivalare este efectuată de
către o comisie de specialitate din cadrul CNATDCU
(Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul

Ministerului Educaţiei şi Învăţământului). Cunosc cel
puţin un caz, în care această echivalare a prezentat o
stavilă de netrecut.
Vom discuta, în cele ce urmează, în ce măsură
întoarcerea în ţară a cercetătorilor de peste hotare
este sprijinită şi binevenită. Vom discuta câteva
cazuri concrete, cunoscute de autor, care se referă la
chimie şi la situaţii din partea de vest a ţării.

2. Câteva cazuri concrete
Un prim exemplu se referă la modul cum a tratat
conducerea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,
angajarea a două tinere cercetătoare, absolvente ale
Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din
Timişoara, după câţiva ani petrecuţi la specializări în
Suedia şi Germania. Întrucât am mai scris despre
acest caz [4] vom rezuma aici situaţia.
Cele două cercetătoare menţionate mai sus au
fost angajate la “Aurel Vlaicu”, la Departamentul
Ştiinţe Chimice şi Biologie, în 2003, probabil, pe
posturile cele mai joase ierarhic, dar avansate rapid,
pe măsura meritelor. Una din ele este, în prezent,
decan la una din facultăţile universităţii arădene. Cele
două cercetătoare au creat un grup de lucru în
domeniul aplicaţiilor spectrometriei de masă în
descifrarea structurii moleculelor organice, domeniu
ajuns o adevărată şcoală – prima pe ţară în domeniu.
Pe lângă un mare număr de articole publicate în
reviste cu o bună vizibilitate în domeniu (majoritatea
din Occident), această şcoală românească a organizat
două Workshopuri (Băile Herculane – 2007,
Timişoara – 2011) cu participarea multor specialişti

Zeno Simon

de marcă în domeniu, din Occident [5]. În toţi aceşti
ani (nici 10!), acest grup a păstrat relaţii de
colaborare cu centrele din străinătate unde cele două
cercetătoare s-au specializat şi au stabilit mai multe
colaborări în ţară, de exemplu, cu Catedra de Biochimie a Medicinei din Timişoara. O notă bună pentru conducerea universităţii arădene.
Mai amintim că cele două cercetătoare provin din
familii cu statut social şi venit modest. De asemenea,
la întoarcerea în ţară (2002), ele au încercat întâi să
se angajeze în cadrul centrului universitar din
Timişoara (mai mare decât cel din Arad), însă fără
succes.
Un alt caz se referă la un concurs pentru postul
de director la un institut de cercetare din domeniul
chimiei, din acest an (2012), tot din vestul ţării. La
acest concurs, ar fi dorit să candideze un cercetător
care lucrează, de aproape 10 ani, la Astra Zeneca - o
firmă din Suedia care se ocupă de studii legate de
proiectarea medicamentelor. Cercetătorul a ajuns pe
un post destul de important la această firmă (Şef de
grup Cheminformatică), are peste 50 lucrări publicate
în reviste de bună vizibilitate internaţională, citate în
lucrările altor autori (indice Hirsch=12). În plus,
întrucât institutul din ţară are, ca o linie principală,
tot un domeniu legat de proiectarea medicamentelor,
ar fi putut să apară posibilităţi de colaborare cu Astra
Zeneca.
Cercetătorul n-a putut să se înscrie la acest
concurs, întrucât comisia de chimie din cadrul
Ministerului Învăţământului a refuzat să echivaleze
activitatea din Suedia cu titulatura corespunzătoare
din România. Ori, la plecarea din ţară, cercetătorul
era numai asistent universitar – insuficient pentru a
putea concura pentru postul de director.
Citind regulamente în vigoare pentru asemenea
situaţii, am constatat că primul punct din regulament
pentru înscriere la concurs în institute de cercetare
este ca prezumptivul candidat să fie cetăţean român
şi să aibe domiciliul în ţară. Desigur, o asemenea
condiţie există şi în regulamentul respectivei comisii
pentru echivalarea de titluri ştiinţifice. În plus, se dau
şi legile, decretele în baza cărora sunt întocmite
asemenea regulamente. În România de dinainte de
ultimul război, mulţi tineri cercetători plecau pentru
specializare în ţări mai dezvoltate. Desigur că, la
întoarcerea în ţară, mai făceau un fel de stagiu intern,
pe posturi inferioare ierarhic, înainte de a fi
promovaţi în posturi corespunzătoare specializării
obţinute. Salariile pe aceste posturi inferioare
asigurau un trai decent.
În ţările dezvoltate din ziua de azi, la angajare pe
posturi din cercetare se ţine seama de pregătire, de
rezultate, de eficienţa care se poate aştepta din partea
celui angajat. O privire pe colectivele care publică în
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revistele mari (Nature, Science) arată compoziţii
foarte eterogene, ca etnie.

3. Concluzii
Pentru remedierea unor asemenea situaţii, care,
în mod vădit, pun stavile întoarcerii unor cercetători
români plecaţi în străinătate, cât şi a angajării unor
cercetători de altă naţionalitate, găsesc necesare
anumite schimbări în legislatura românească, care să
uşureze încadrarea celor merituoşi, care doresc să se
întoarcă, aşa cum s-a sugerat într-un recent articol
[6]. Asemenea modificări ar trebui să ducă politica
de angajare a cercetătorilor la o situaţie echivalentă
cu cea existentă în ţările dezvoltate. Cred că aceasta
ar fi neapărat necesar pentru a atinge, în cercetare
această eficienţă.
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