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Catalina Curceanu

INTERVIU Cercetător de top stabilit în 
Italia: "România are nevoie de respect 
pentru şcoală şi educaţie, care trebuie să vină în primul rând 
de la politicieni" 
de Miruna Căjvăneanu HotNews.ro
Miercuri, 20 martie 2019, 9:03 Actualitate | Esenţial

Cătălina Curceanu, cercetătoare de 
top în domeniul fizicii nucleare, 
stabilită de 20 de ani în Italia, 
vorbește, într-un interviu acordat 
HotNews.ro, despre posbilităţile pe 
care le au în ţară românii care 
lucrează în domenii ştiinţifice şi 
despre ce ar putea face statul român 
ca să împiedice fenomenul dramatic al 
emigrării. Ea spune că, în primul rând, 
este nevoie de o şcoală care să fie 
preţuită şi respectată, inclusiv prin 
salarii mai mari, care să-i atragă pe 
cei mai buni spre cariera de profesor, 
iar respectul pentru școală și educație 
trebuie să vină în primul rând de la 
politicieni, ceea ce nu se întâmplă în 
România. 

Cătălina Curceanu este prim-cercetator la 
Institutul Național de Fizică Nucleara (INFN) din Italia (Roma), unde 
coordonează o echipă internaţională formată din 20 de cercetători. Originară din 
Sfântu Gheorghe, a studiat Fizică la Bucuresti, apoi s-a specializat în Elveția, 
colaborând la proiectul Obelix. A coordonat două proiecte de avangardă în fizica 
nucleară - experimentele DEAR şi SHiDDHARTA. A organizat numeroase 
conferințe internaționale și este autor și/sau coautor a peste 150 de publicații în 
reviste internaționale. În 13 martie, la Roma, ea a fost decorată cu ordinul 
"Meritul Cultural" în grad de Cavaler, distincţie oferită de preşedintele Klaus 
Iohannis. În urmă cu doi ani, 2017, românca a primit cel mai prestigios premiu 
la nivel mondial dedicat femeilor cercetătoare din domeniul fizicii - premiul 
"Emmy Noether”, acordat de către Societatea Europeană de Fizică. 

Am discutat cu cercetătoarea Cătălina Curceanu despre posbilităţile pe care le 
au în ţară românii care lucrează în domenii ştiinţifice şi despre ce ar putea face 
statul român ca să împidice fenomenul dramatic al emigrării. 

HotNews.ro: Cum sunt priviţi cercetătorii români în Italia şi, în general, în 
lume? 

Cătălina Curceanu: Cercetătorii români sunt foarte apreciati oriunde în lume, 
inclusiv în Italia. O dovadă este şi faptul că am ajuns să conduc un grup de circa 
20 de persoane aici, la laboratorul naţional din Frascati (Institutul Naţional de 
Fizică Nucleară). Din grupul meu fac parte stabil alţi trei români, alături de 
italieni şi cercetători din alte ţări. 

Hotnews.ro: V-aţi gândit să vă întoarceţi în România? 

Cătălina Curceanu: Nu, la ora actuală programul meu de cercetare se 
desfăşoară în Italia cu grupul meu, deci nu mă gândesc să mă întorc în 
România. Avem proiecte pentru următorii ani, atât cu experimente de fizică 
nucleară în Italia (la acceleratorul DAFNE), cât şi în Japonia (la J-PARC). De 
asemenea, desfăşurăm experimente de fizică cuantică, la laboratorul subteran 
de la Gran Sasso şi în cadrul unui proiect European de tip FET (TEQ). 

HotNews.ro: La Măgurele se desfăşoară un proiect realizat cu fonduri europene 
cu rezultate recunoscute la nivel mondial în domeniul fizicii nucleare... 
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11:43 Digisport: Buzărnescu, scoasă din 
schemă pentru partida cu Franța? Ce spune 
Alexandra Dulgheru

11:39 Premieră. Universitatea de Medicină, 
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Fidesz din PPE ar fi o greșeală / PPE are nevoie 
de partidul lui Viktor Orban și invers
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Cătălina Curceanu: Da, colaborez pe această linie cu România, în special cu 
IFIN-HH (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie 
Nucleară "Horia Hulubeide" - n.red.) de la Măgurele şi mi-ar face mare plăcere 
să extind colaborarea şi cu alte institute şi universităţi din ţară. 

Hotnews.ro: Ce ar putea face România pentru a fi competitivă în domenii de 
top? 

Cătălina Curceanu: În primul rând, e nevoie de o şcoală care să fie preţuită şi 
respectată, inclusiv prin salarii mai mari, care să-i atragă pe cei mai buni spre 
cariera de profesor. Vorbesc de respect pentru şcoală şi în ceea ce priveşte 
educaţia, în general, care trebuie să vină în primul rând de la politicieni. Este 
nevoie de investiţii sistemul public de educaţie şi investiţii mai mari în cercetare. 
Doar aşa se poate promova atragerea cercetătorilor străini în România. 

Pentru a face acest lucru, ne trebuie un sistem de selecţionare a proiectelor, cu 
comisii internaţionale prestigioase. Astfel se garantează selecţionarea celor mai 
competitive proiecte. Din păcate, azi nu este aşa! Un alt lucru prioritar este 
crearea unei alianţe între industrie şi cercetare, între dezvoltarea tehnologică şi 
cercetare - cu posibilitatea de a inventa, breveta şi aplica invenţiile, cu oferte 
avantajoase pentru tineri. 

Hotnews.ro: Ce se poate face pentru a opri fenomenul "brain drain”, emigrarea 
tinerilor cu potenţial, a profesioniştilor? 

Cătălina Curceanu: Problema nu este ca tinerii să nu mai plece, ci aceea de a 
avea un echilibru între tinerii care pleacă şi tinerii atraşi în România din alte ţări. 
Este normal - mai ales în cercetare - să îţi desfăşori activitatea în diverse ţări. 
Doar acest echilibru poate menţine un nivel înalt de competitivitate al unei ţări şi 
asigura dezvoltarea ei. 

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook. 

[P] ---------------------------------
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+6 (6 voturi) cum sa ofere respect politicienii?! (Miercuri, 20 
martie 2019, 9:15) 

qwerasdf [utilizator] 

+5 (5 voturi) FELICITARI, Cătălina Curceanu! (Miercuri, 20 
martie 2019, 10:05) 

...!?! [utilizator] 

0 (0 voturi) Reventi mai tarziu, politicienii fura Romania
(Miercuri, 20 martie 2019, 11:50) 

quietguy58 [utilizator] 

0 (0 voturi) sunte nesesare: (Miercuri, 20 martie 2019, 12:08) 

outside_the_wall [utilizator] 

0 (0 voturi) Foarte scurt si la obiect acest interview.
(Miercuri, 20 martie 2019, 12:10) 

Habermas [utilizator] 

adaugare comentariu [ 7 comentarii 

cand ei erau tocmai batausii scolii sau cei mai mari chiulangii, in tineretea lor...

ma refer la PSDisti si alde Ghita (penalul fugit in Serbia), ei tot ameninta ca ne 
bat... PSD-ul chiar ne-a tras-o prin acei vlajgani, denumiti "dandarmi"... 

raspunde trimite

e.g. citez:

https://www.scientia.ro/blogurile-scientia/blog-catalina-curceanu/7335-
misterul-constantei-lui-hubble-care-este-viteza-de-expansiune-a-
universului.html
…………………

,,Dacă într-adevăr cele două valori sunt diferite, ţinând cont că măsoară 
valoarea constantei lui Hubble în perioade diferite din istoria universului 
(radiaţia cosmică de fond a luat naştere la circa 400.000 de ani după Big Bang, 
în timp ce cefeidele s-au format mult mai târziu), acest lucru ar putea să aibă 
de-a face cu istoria şi evoluţia universului, care ar trebui să fie diferite faţă de 
modelul actual al Big Bangului.
Pentru a rezolva acest aparent conflict, recent a fost propusă o nouă metodă de 
măsurare a constantei lui Hubble, care se bazează pe undele gravitaţionale ce 
provin din unirea a două găuri negre îndepărtate.
Acest tip de unde au fost măsurate recent (2015) de către interferometrele 
gravitaţionale americane LIGO, la care s-a adăugat şi interferometrul VIRGO 
din Italia. Acestea au măsurat câteva unde gravitaţionale ce provin de la 
sisteme binare de găuri negre cu mase de câteva zeci decât cea a Soarelui, 
care se află la distanţe de circa un miliard de ani-lumină de noi."

…………………………………... 

raspunde trimite

Va rog sa reventi mai tarziu, politicienii nostri sunt ocupati sa jefuiasca 
Romania.
Si cand sunt prinsi se interneaza prin spitale 

raspunde trimite

respect, finantare, de acord, dar inainte de astea, STANDARDE DE EVALUARE 
exigente si ETICA PROFESIONALA impusa! Degeaba bagi bani intr-o gaura 
neagra care echivaleaza o lucrare publicata in jurnalul universitatii (si aia 
plagiata), cu o lucrare din Nature. Toti incompetentii au ajus sa conduca scoli 
doctorale si sa scrie lucrari (cu valore stiintifica egala cu zero). Standardele de 
evaluare si etica trebuie aplicate nu doar la scolile doctorale si la candidaturile 
pentru profesorat, ci si la definitivat (va amintiti profii aia care au copiat, nu?), 
la BAC, la evaluarea nationala. Fara copiat, totul pe merit. Abia dupa merita 
finantare si rspectul! 

raspunde trimite

Imi place*.

1. Eu cred ca si presa poate promova valorile extrem de mult. 

2. Si cercetatorii Romani din Diaspora si din Romania, ma refer exclusiv la cei 
buni, pot Politicienii pot face mai mult pentru ca educatia si cercetarea stiintifica 
sa fie pretuita si respectata in societate. 

3. Si cu siguranta nu in ultimul rand, oampenii de afaceri si firmele private pota 
ajuta la acest efort, tinand intotdeauna sus respectul pentru scoala, stiinta si 
innovatie tehnologica si de model de afaceri. Un cetatean educat are mai multe 
sanse sa fie un client valoros care gastiga mai mult deci cumpara mai mult si in 
plus se angajeaza in dialog, este receptiv la noutate (altfel spus, ce sa vinzi 
unor needucati? numai chestii de baza, simple - porumb, cartofi, paine, papuci 
ieftini, etc).

--

Politicienii, in majoritatea lor, NU vor cauta sa promoveze standarde inalte, ci 

Sondaj INSCOP pentru europarlamentare: PSD și 
PNL sunt aproape umăr la umăr. Cât au celelalte 
partide 
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+2 (2 voturi) si aici sunt cercetatori de top (Miercuri, 20 martie 
2019, 12:34) 

mike_the_hunter [utilizator] 

0 (0 voturi) Or fi, dar fara finantare (Joi, 21 martie 2019, 
1:06) 

Dalinar [utilizator] i-a raspuns lui 
mike_the_hunter

se vor plia pe cum sunt masele. Ei sunt ALESI, nu sunt regi - deci mecanic, vor 
cauta sa placa cat mai multor oameni, deci vor impinge numitorul comun cat 
mai jos. Celelalte categorii (precum cele pe care le-am enumarat mai sus) 
trebuie sa impinga standardele sociale in sus. 

*O precizare. Nu sunt sigur ca lumea intelege bine la ce echilibru se refera 
acest cercetator. Este vorba de specificitatea cercetarii stiintifice: stiinta este 
ceva enorm ca dimensiune si diversitate, nicio tara nu poate sa acopere toate 
topicurile de cercetare si nu poate avea toate tehnologiile de cercetare; diverse 
tari au un set de topicuri care s-au dezvoltat, dar nu pentru ca a ales tara (sau 
doar partial, prin politici dedicate unor teme si intrebari), ci pentru ca tine de 
istoria fiecarui laborator si a colaborarilor intre diverse cercetatori din lume, in 
functie de cum s-au intalnit, cum s-au cunoscut, cum s-au facut joburile, 
politicile universitatilor etc. 

Deci este normal ca cercetatorii stiintifici sa circule pe la diverse laboratoare din 
lume. Important este ca sa mai si vina (intr-o tara), nu numai sa plece. 

raspunde trimite

Nu trebuie sa ajungeti in Italia ca sa gasiti "cercetatori de top " . Sunt si aici ,si 
in fizica nuclera, si in alte domenii. Sigur, multi din ei nu sunt decorati de 
presedintii Romaniei, nu sunt mediatizati, nu ii prea gasiti pe la Academia 
Romana, dar sunt, si sunt destul de multi.
Ideea constanta pe care o promovati este ca cercetatorii romani sunt buni daca 
sunt afara. Sunt si aici, incercati sa ii gasiti.
Mesajul meu nu se indreapta impotriva acestei doamne, intr-adevar un 
cercetator remarcabil.
Mesajul meu se indreapta impotriva unei maniere de a gandi ca tot ce e bun in 
Romania e in afara , si aici n-au ramas decat niste nimeni condusi de Dragnea 
si PSD. 

raspunde trimite

Locurile unde faci cercetare in fizica nucleara in Romania is extrem de 
putine, esti la nivelul Stone Age comparativ cu ce e afara! 

raspunde trimite
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