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er încărcat de lumină şi solemnitate la sediul Academiei 
Oamenilor de ŞtiinŃă din România, unde, pe 31 martie 2011 s-a 
desfăşurat gala premiilor acordate de prestigioasa instituŃie unor 

capete luminate ale României, cu recunoaştere naŃională şi internaŃională, pentru 
rezultatele de excepŃie din anii 2008-2009. Cele 26 de premii poartă nume 
consacrate ale spiritualităŃii româneşti: Nicolae Teodorescu, Ioan Ursu, Şerban 
łiŃeica, Emil Pop, George Emil Palade, Radu Botezatu, Hermann Oberth, Ion 
Basgan, Amilcar Vasiliu, Eugen Rădulescu, Virgil Gligor, Vasile GheŃie, Ion 
Popescu Zeletin, Carol Davila, Alex Rădulescu, Petre Vancea, Petre Brânzei, 
Nicolas Georgescu Roegen, Anghel Rugină, Tudor Popescu, Henry Stahl, 
Constantin Noica, Dimitrie Cantemir, Constantin Prezan. S-au acordat premii 
pentru fiecare următoarele domenii ştiinŃifice: ştiinŃe matematice; ştiinŃe fizice; 
ştiinŃe medicale; ştiinŃe biologice; ştiinŃe geonomice; ştiinŃe tehnice; ştiinŃe 
agricole; ştiinŃe economice, juridice şi sociologice; ştiinŃe filosofice; ştiinŃe istorice; 
ştiinŃe militare. Premiul Constantin Prezan 2009 s-a acordat colectivului de autori: 
Teodor Frunzeti şi Vladimir Zodian pentru lucrarea Lumea 2009, Enciclopedie 
politică şi militară (Studii strategice şi de securitate), apărută în anul 2009. 

Academia Oamenilor de ŞtiinŃă din România, înfiinŃată în anul 1956, 
păstrează tradiŃia acestor premii încă din anul 1996, beneficiind de ele somităŃi ale 
culturii noastre. De anul acesta s-a diversificat acordarea premiilor, astfel încât să 
cuprindă toate domeniile de activitate. Aceasta reprezintă un imbold pentru elita 
noastră ştiinŃifică căreia trebuie să-i acordăm, chiar şi în aceste condiŃii deosebit de 
grele, respectul şi atenŃia cuvenite. Preşedintele Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă 
din România (AOŞR), general (r) prof. univ. dr. HC Vasile Cândea, a declarat că 
bugetul Academiei (reprezentând mult mai puŃin de 0,01% din bugetul României), 
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a fost suprimat de guvern, „deşi nu există mişcare ştiinŃifică academică de o 
asemenea factură, cu aport şi receptivitate atât de însemnate precum arhitectura şi 
respiraŃia de spirit a Academiei Oamenilor de  ŞtiinŃă din România, care de mai 
bine de cinci decenii face un transfer novator de binefacere în plan naŃional şi 
internaŃional“. 

Domnul general-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, membru 
titular al AOŞR, reprezintă secŃia de ştiinŃe militare a Academiei, fiind unul dintre 
cei doi coordonatori ai colectivului de autori valoroşi care au elaborat o lucrare 
enciclopedică de peste 1.000 de pagini de analize şi studii profunde de securitate. 

La fel ca şi lucrările precedente – „Lumea 2005” şi „Lumea 2007” –
„Lumea 2009” s-a bucurat de un mare succes, fiind o lucrare de mare valoare 
ştiinŃifică în domeniul studiilor de securitate şi al relaŃiilor internaŃionale, care face 
o radiografie a mediului internaŃional din anul 2009, evidenŃiind principalele forŃe 
politice, economice şi militare şi tendinŃele acestora de manifestare, precum şi 
analiza de securitate a tuturor zonelor fierbinŃi ale lumii. 

Prestigiosul colectiv de autori ne pune la dispoziŃie o enciclopedie pe care 
o recomandăm membrilor secŃiei de ştiinŃe militare şi celorlalŃi membri ai AOŞR, 
cadrelor didactice, studenŃilor, cursanŃilor şi tuturor celor interesaŃi de cunoaşterea 
ştiinŃifică a aspectelor geostrategice complexe ale lumii de azi. 

Autorii apreciază că următorii ani şi următoarele decenii ne rezervă nu 
certitudini, ci nenumărate evenimente şi chiar „şocuri” neprevăzute de genul 
insecurităŃii energetice, schimbărilor climatice, crizelor şi conflictelor. 

Despre statele „cu mase de tineri deja periculoase“, autorii au considerat că 
„vor avea structuri cu mari proporŃii de tineri adulŃi – tablou demografic asociat cu 
emergenŃa violenŃei politice şi conflictelor civile“. Previziunea lor s-a adeverit 
peste un an şi jumătate, când, într-o serie de state, printre care Tunis, Egipt, Siria, 
Yemen şi Libia, tinerii nemulŃumiŃi au constituit baza mişcărilor împotriva 
conducătorilor corupŃi din Ńările menŃionate. 

Analizele de securitate prezentate de autori au reuşit să contureze 
alternativele posibile pentru viitorul previzibil. AcŃiunile umane, inclusiv cele 
politico-militare, determină, în opinia autorilor, rezultatele obŃinute, iar lecŃiile 
istoriei ne învaŃă că liderii şi ideile lor sunt factori principali de „schimbare a 
jocului”. De aceea, şi în următorii ani, ei vor avea un rol esenŃial în evenimentele 
politico-militare din viitoarea lume mai fragmentată şi mai conflictuală. 

 
Prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU 

 
 


