
Impostura academica  romaneasca si   devalizarea bugetului de stat

Cazul recentei „Academii” a autointitulatilor „Oameni de Stiinta” din Romania (AOSR) este 
doar un banal exemplu despre un fenomen impotriva caruia Edu Cer a luat adesea pozitie: 
impostura  universitara si academica romaneasca post decembrista cu radacinile puternic 
infipte in comunism. 

Mogulii universitatilor sau diverselor „Academii’, (exista cel putin 5 „Academii’ in Romania, 
toate finantate din banii statului –„Academia de stiinte agricole”, „Academia de stiinte 
silvice”, „Academie de stiinte medicale”, etc),  sunt adevarati experti in asigurarea sprijinului 
politic. Baronii partidelor politice au devenit peste noapte profesori universitari sau membri in 
„Academii” unde taie frunze la caini dar de la care primesc prin legi initiate si votate chiar de 
ei „indemnizatii” lunare de peste 20 de milioane de lei, iar in cazul Academiei Romane 
probabil salarii mult mai mari. 

Cazul AOSR e relevant: si-au votat o lege, similara cu celelalte legi ale Academiilor 
romanesti, prin care lunar devalizeaza statul roman prin salarii sub forma de „indemnizatii’ de 
20 de milioane de lei. Titlurile universitare sau academice au devenit metoda de plata ca taxa 
de protectie transpartinica. In fond asta a incercat sa faca si AOSR: sa isi asigure protectie 
totala acordandu-i domnului Traian Basescu titlul de academician. 

Felicitam pozitia responsabila a presedintelui care a  refuzat titlul acordat, dar problema de 
fond ramane nerezolvata: faptul ca Romania isi permite sa acorde, in timpul unei crize 
economice  acute,  salarii lunare  unui numar mult prea mare de cetateni  care s-au 
autodenumit „academicieni”. Nicaieri in lumea civilizata un titlul de academician nu e 
rasplatit cu salarii lunare consistente, platite din banii publici; poate doar in Coreea de Nord. 

Responsabila pentru destinul si viitorul Romaniei, neafiliata nici unui grup politic sau clan de 
putere, Asociatia Profesionala pentru Educatie si Cercetare,  Edu Cer,  solicita Guvernului 
Roman adoptarea imediata prin Ordonata de urgenta a urmatoarelor decizii:  

- Eliminarea finantarii de la buget prin salarii, indemnizatii lunare, sau orice alte 
forme de finantare prin lege a membrilor diverselor „Academii” din Romania, inclusiv 
pentru membrii Academiei Romane. Titlul de academician este unul de onoare, 
nu unul pentru care primesti bani de la stat, in conditiile in care tinerii debutanti in 
sistemul de invatamant si cercetare nu au slujbe. Academia Romana, daca doreste sa 
isi rasplateasca membrii, sa o faca din fondurile proprii, nu din fonduri publice, avand 
in vedere ca această institutie este proprietara a 20 terenuri de peste 5.800 de hectare, a 
unui imobil situat pe Calea Victoriei (în valoare de numai 493 lei!) sau a altuia, tot pe 
Calea Victoriei evaluat la 13 lei! 



- Fondurile astfel economisite de la bugetul de stat sa fie folosite pentru sprijinirea 
tinerilor cercetatori cu burse oferite prin concurs public si nu prin „furt”  cu legea, 
asa cum se intampla in cazul AOSR. 

- Cerem totodata Guvernului roman sa interzica imediat cumularea salariilor din 
universitati cu cele din institute de cercetare, daca ambele sunt finantate de la 
bugetul de stat.  E imoral sa interzici pensia cu salariul de la stat, daca lasi ca indivizi 
ahtiati de bani sa aiba doua salarii de la stat.  Vorbim de un alt mod in care baietii  
destepti din sistemul „academic” devalizeaza bugetul public al educatiei si cercetarii. 
Exista  o „metoda” bine pusa la punct care functioneaza astfel: profesori din 
universitati de stat, (platiti din bani publici), sunt angajati pe posturi de  cercetatori 
stiintifici  in institute de cercetare, finantate tot din bani publici -- de exemplu 
institutele Academiei Romane dar nu numai.

- Cerem organelor abilitate sa verifice statutul academic si veniturile lunare ale 
membrilor tuturor academiilor, pentru a identifica toate abaterile grave de la legislatia 
in vigoare. 
In ciuda fondurilor alocate, educatia si cercetarea din Romania ocupa constant locuri 
codase in clasamentele internationale. Se pune atunci intrebarea la ce bun aceste 
alocari, pe locurile codase te poti plasa si fara bani cheltuiti.

Avand in vedere criza economica care afecteaza milioane de romani, apreciem ca este 
cu totul imoral ca banii de la buget, putini cati sunt, sa fie astfel „fraudati”, chiar daca 
cu aparenta de legalitate,  in contul  unor merite inexistente.
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