CONSILIUL INSTITUTELOR NAȚIONALE DE
CERCETARE - DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA – CINCDR

COMUNICAT
pentru susținerea domnului academician Nicolae ZAMFIR

Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România - CINCDR își
exprimă deplina apreciere privind activitatea științifică excepțională a domnului Nicolae ZAMFIR,
fizician român și membru al Academie Române, Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Fizice a Academiei
Române, coordonator al proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics - ELI-NP și până
recent director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie
Nucleară "Horia Hulubei" – IFIN-HH Bucureşti.
Academicianul Nicolae ZAMFIR a revenit în România în anul 2004 pentru a prelua conducerea
IFIN-HH București, cel mai mare institut național de cercetare-dezvoltare din țară, după un excelent
parcurs profesional la nivel internațional, care demonstrează valoarea școlii românești de fizică, fiind
demnă de menționat activitatea sa la celebra Universitate Yale (SUA) din perioada 1997–2004. În
anii ce au urmat, IFIN-HH a devenit o organizație de cercetare cunoscută în toată lumea, dovadă find
cele peste 65 de acorduri de colaborare încheiate cu instituții prestigioase din Europa, America și
Asia, fiind de asemenea actorul major în participarea României la CERN.
Datorită ambiției și perseverenței vizionare a domnului academician Nicolae ZAMFIR, în
România se află în curs de implementare un proiect unic, de mare complexitate, cunoscut publicului
larg sub denumirea de Laserul de la Magurele - proiectul ELI-NP, implementat în cadrul IFIN-HH.
Acesta este cel mai de anvergură proiect de cercetare din România, finanțat din fonduri europene și
naționale. Proiectul ELI-NP a contribuit și contribuie la readucerea fizicii românești în elita cercetării
mondiale prin crearea unei infrastructuri de cercetare unice, facilitând totodată crearea celui mai mare
grup de cercetare internațional din România, prin atragerea atât a unor specialiști români formați în
centre de cercetare internaționale de renume, cât și a unor specialiști de valoare din străinătate.
CINCDR își exprimă speranța că va fi identificată cea mai bună soluție, luând în considerare
prestigiul științific al academicianului Nicolae ZAMFIR, astfel încât să nu fie afectată activitatea
grupului internațional de cercetare proaspăt format în cadrul centrului ELI-NP și să fie evitată
descurajarea revenirii în țară a specialiștilor români formați în marile centre de cercetare din lume.
De asemenea, CINCDR își exprimă speranța că cel mai important proiect de cercetare din
România, proiectul ELI-NP, va continua și își va atinge obiectivele în coordonarea domnului
academician Nicolae ZAMFIR, inițiatorul acestuia, demonstrând astfel seriozitatea și capabilitatea
sistemului CDI din România în domeniul fizicii, și constituind un model pentru proiecte de anvergură
internațională și în celelalte domenii în care activează INCD-urile din România.
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