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Argument pentru o istorie a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
General (r) Prof. univ. dr. Vasile CÂNDEA, Dr. H.C.
Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Izvorâtă din dorinţa comunităţii ştiinţifice româneşti de a-şi
avea un cadru statornic de manifestare şi coordonare, Academia de
Ştiinţe din România a luat fiinţă în anul 1935. De atunci şi până
azi, această Academie n-a încetat să străbată un drum deloc neted şi a
trecut peste încercări pe care, cel puţin până acum, a reuşit să le
depăşească, printr-o tenacitate personificată de un şir de lideri care şiau transmis ştafeta, însufleţită de aceeaşi voinţă, de a nu se lăsa cu
nici un preţ învinşi de adversităţi şi de a face faţă, de fiecare dată,
noilor încercări.
Meritul principal al cărţii ce se publică acum este acela de a
surprinde, pas cu pas, fără alt patetism decât al datelor, acest traseu
dificil, dar străbătut cu îndărătnicia insuflată de o credinţă în menirea
omului de ştiinţă român de a fi exponentul şi slujitorul capacităţilor
creatoare şi al cauzei dăinuirii şi afirmării poporului său.
Dacă Auguste Comte se gândea la întocmirea unui calendar al
sfinţilor laici, fără îndoială că din biografiile oamenilor de ştiinţă
români acest calendar s-ar putea alcătui şi poate că, într-o zi,
Academia noastră îl va şi realiza, spre a nu lăsa să se risipească
exemplul lor şi, mai ales, preţioasa moştenire rămasă de la ei.
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Ştiinţa românească, mai puţin mediatizată la noi, este, poate
mai mult ca oricare altă manifestare creatoare, „cartea de vizită a
poporului român în lume“. De aceea, ideea de a-i consacra o instituţie
care să-i poarte numele a apărut în mod firesc necesară acum aproape
trei sferturi de secol. Ea a reuşit să se păstreze în fiinţă, deşi a fost
supusă la tot felul de contestări şi avataruri, sub succesivele
împrejurări aduse de o istorie deloc îngăduitoare.
Astăzi, mai mult poate ca oricând, promovarea acestei instituţii
este o obligaţie şi o datorie de onoare, mai ales că Academia Română a
recunoscut-o, Parlamentul şi-a spus opinia sa aproape în unanimitate,
iar Preşedintele ţării a promulgat legea, cu toate modificările
ulterioare.
Cartea de faţă, pentru care mulţumesc şi sunt recunoscător
autorilor, prin strădania cărora a putut lua naştere şi, anticipat,
tuturor celor ce vor contribui la completarea ei pentru o ediţie viitoare,
vrea să dea seamă celor dornici să ştie, cine suntem şi ce vrem.
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Prefata
Prof. univ. dr. Gheorghe BUZATU

Comunitatea ştiinţifică de la noi, dar nu numai, are justificate motive de
satisfacţie, astăzi, 11 martie 2010, când se împlinesc exact 75 de ani de la Fondarea
Academiei de Ştiinţe din România, predecesoarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România (AOŞR), peste tot zbuciumul şi peste toate schimbările provocate de
război sau pace, de intervenţiile unor regimuri dictatoriale şi, nu mai puţin, de pasiuni
sau presiuni greu de înţeles şi mai ales de explicat pornind din direcţia unei anume părţi
a elitei spirituale a unei naţiuni. Netăgăduit, atunci ca şi acum, Academia, s-a impus şi
reprezintă una dintre instituţiile fundamentale a statului modern, care din start, din
1935, a preluat iar pe parcurs a elaborat şi a dezvoltat multiple proiecte şi programe de
anvergură acoperind cele mai diverse domenii culturale şi ştiinţifice, asigurând în
prezent ca şi pentru viitor desăvârşirea lor, corelate incontestabil cu provocările şi
solicitările majore ale Mileniului III.
La moment aniversar, se înţelege, bucuria şi plăcerea noastră sunt cu atât mai
intense cu cât beneficiem, graţie eforturilor profesorilor universitari Ioan Scurtu,
Ştefan Iancu, Doru-Sabin Delion, precum şi ale doctoranzilor, ec. Maria Saşalovici
și ing. Liviu-Mihai Sima, de apariţia acestei remarcabile Istorii a AOSR-ului. Lucrarea,
cea dintâi sinteză în domeniu, dacă nu ne înşelăm, se impune prin numeroase calităţi,
fiind înainte de orice extrem de documentată şi bine sistematizată, cu informaţii bogate şi
definitorii pentru cunoaşterea şi aprecierea rezultatelor ştiinţifice concrete în unele
compartimente de cercetare, câte şi care s-au aflat de-a lungul anilor în atenţia ori sub
lupa membrilor şi colaboratorilor AOSR-ului. Cititorul are, în sfârşit, posibilitate să
parcurgă un text adecvat, inteligent, bine scris şi argumentat, autorii dovedind
obiectivitate şi rigurozitate în reconstituirea unui trecut mai depărtat şi chiar recent, ce sa dovedit, cum am precizat deja, încărcat de patimi şi incriminări fără rost, adeseori pline
de risc, dar care au marcat profund drumul de la Academia de Ştiinţe din România
din 1935 - prin Institutul de Ştiinţe din România (1938), din nou apoi prin
Academia de Ştiinţe din România (1940-1948) sau prin „absorbirea” ei de către
Academia Română (1948-1956), prin Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România (1956-1996) – la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România de astăzi,
reconstituită în 1996, în spiritul tradiţiei, sub conducerea Domnului General Profesor
Universitar Vasile Cândea. De această din urmă dată, denumirea a fost definitiv
consacrată, prin hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, astfel că AOSR s-a
impus de atunci în constelaţia instituţiilor cu rang academic de la noi, incluzând
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Academia Română, în prima ordine, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia de
Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Medicină Veterinară, precum şi Academia de Ştiinţe
Tehnice, nou-înfiinţată prin lege, din rândurile cărora se disting cel puţin 50 membri din
totalul celor 197 membri titulari, 83 membri corespondenţi, 38 membri de onoare, 8
membri asociaţi şi 5 membri colectivi din ţară ai AOSR, la nivelul anului 2006. Reţinem,
de asemenea, că tot atunci AOSR reunea 43 de personalităţi ştiinţifice din SUA, Marea
Britanie, Franţa, Germania, Italia etc., inclusiv laureaţi Nobel, precum profesorul
George-Emil Palade, medic american de origine română, fizicianul Louis de Broglie
(Franţa), Werner-Karl Heisenberg (Germania), J. Perrin (Franţa), M. Born (Germania),
chimistul P. Sabatier (Franţa).
Prezenta lucrare insistă, cum e şi natural, asupra structurilor AOSR-ului şi
îndeosebi asupra activităţii celor 13 secţii (ştiinţe matematice; ştiinţe fizice; ştiinţe
chimice; ştiinţe biologice; ştiinţe geonomice; ştiinţe tehnice; ştiinţe agricole, silvice şi
medicină veterinară; ştiinţe medicale; ştiinţe economice, juridice şi sociologice; filozofie,
psihologie, teologie şi jurnalism; ştiinţe istorice şi arheologice; ştiinţa şi tehnologia
informaţiei, ştiinţe militare), ca şi asupra filialelor judeţene (Cluj-Napoca, Iaşi,
Constanţa, Timişoara, Târgovişte şi Piatra Neamţ). În context, un important şi dens
capitol este rezervat valorificării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, prin cărţi şi
publicaţii, congrese şi simpozioane interne şi externe, diverse programe aplicate,
recunoaşteri internaţionale etc. În sfârşit, dar nu în cele din urmă, autorii Istoriei relevă
semnificaţia şi contribuţia problemelor legislative în perfecţionarea activităţii AOSR,
oferindu-se ca modele Legea-cadru nr. 31 din 15 ianuarie 2007 şi Hotărârea de Guvern
nr. 641 din 20 iunie 2007, documente fundamentale în direcţia precizării structurilor şi
delimitării sferelor esenţiale de activitate academică.
Fie-ne îngăduit, la apariţia Istoriei, să felicităm călduros pe autori, dar şi
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, sub egida şi din iniţiativa căreia
asistăm la acest prestigios eveniment editorial, un prilej mai mult decât fericit de a rosti
acest străvechi şi fără de egal prinos adresat Instituţiei şi, deopotrivă, tuturor celor
care într-adevăr o reprezintă:
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
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Capitolul I
ACADEMIA DE ŞTIINŢE DIN ROMÂNIA
(1935-1948)
Constituirea Academiei de Ştiinţe – cerinţă a dezvoltării
ştiinţifice în toate domeniile a României
Descătuşând energiile creatoare, Unirea din 1918, precum şi politica
statului român, au permis, în ciuda unor obstrucţii şi neîmpliniri, o solidarizare a
provinciilor locuite de români şi o participare la viaţa culturală a tuturor
cetăţenilor României, indiferent de etnie, limbă şi religie. Accelerarea procesului
de modernizare a ţării a avut ca efect creşterea rolului învăţământului, ştiinţei,
culturii şi artei. Participarea activă a României la viaţa internaţională, circulaţia
liberă de valori au asigurat prezenţa activă a oamenilor de ştiinţă români la marile
congrese şi conferinţe internaţionale, obţinerea unor brevete de invenţie şi
traducerea unor lucrări în limbi de circulaţie internaţională, lucrări care au putut
intra astfel în patrimoniul intelectual al Europei şi al lumii.
În urma încheierii primului război mondial şi a înfăptuirii statului naţional
unitar român, s-a impus atât necesitatea dezvoltării activităţilor ştiinţifice şi
tehnice, menite să faciliteze înlăturarea distrugerilor războiului, cât şi
perfecţionarea şi unificarea cadrului organizatoric al creativităţii ştiinţifice,
tehnice şi nu numai atât, format, anterior, atât în Patria-mamă cât şi în provinciile
revenite la ţară prin Marea Unire. Imediat după formarea României Mari, s-au
creat condiţiile constituirii cadrului organizatoric al creativităţii ştiinţifice în toate
domeniile. P.P. Negulescu1, filosof, membru al Academiei Române, în repetate
rânduri ministru al Instrucţiunii, a susţinut, încă din anii ’20 ai secolului XX, prin
lucrarea Reforma Învăţământului, necesitatea înfiinţării unei academii de ştiinţe,
cauzată de imperfecţiunea organizării secţiunii ştiinţifice2 a Academiei Române,
afirmând că „Academia Română nu-şi mai poate păstra doar caracterul special de
institut destinat mai mult să cultive limba şi istoria naţională; ea trebuie să lase
această sarcină unei părţi a ei şi să se transforme pentru rest, reconstituindu-se pe
o bază mult mai largă. Sau, dacă vrea să rămână aşa cum este, atunci trebuie să
1

Negulescu, Petre P. (14/27 octombrie 1872-28 septembrie 1951) - membru corespondent (19 mai 1915),
membru de onoare (28 mai 1928) şi membru titular (23 mai 1936); repus în drepturi ca membru titular la 3
iulie 1990. Discurs de recepţie: „Conflictul generaţiilor şi factorii progresului“ (28 mai 1941).
2 Secţiunea Ştiinţifică din Academia Română avea numai 12 locuri pentru a reprezenta toate ştiinţele, atât de
numeroase şi atât de diferite.
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creăm, alături de ea, o altă Academie, care să poată juca rolul de organizatoare a
muncii noastre naţionale, pe toate domeniile, atât de numeroase şi de variate ale
culturii universale. Am putea zice că o asemenea instituţie e mai necesară azi
decât Academia Română. [...]. Astăzi ştiinţa se întemeiază pe studiul obiectiv al
realităţii – care este infinită ca întindere şi varietate. De unde şi necesitatea unor
instituţii care să îndeplinească această funcţiune – necesitate care s-a simţit odată
cu apariţia noii concepţii a ştiinţei şi a crescut apoi necontenit, devenind în zilele
noastre atât de imperioasă“ 1.
Tânăra Românie Mare avea nevoie de aportul ştiinţei şi tehnicii, dar
fondurile necesare pentru constituirea unei baze materiale adecvate (laboratoare,
aparatură, biblioteci etc.) erau alocate cu zgârcenie deoarece, pe de o parte,
mijloacele materiale disponibile erau limitate de urmările nefaste ale războiului,
iar, pe de altă parte, nu se formase încă o înţelegere a nevoilor specifice ştiinţei.
Marele chimist Petru Poni, în Amintirile sale, ilustrează plastic situaţia generată de
greutăţile care existau după 1918 în calea promovării ştiinţei: „Nouă ne lipsea
totul. Nu aveam nici colecţii, nici aparate, nici materialul cel mai elementar de
experimentare, nici cărţi sau reviste din care să aflăm cel puţin ceea ce alţii, mai
favorizaţi decât noi, lucrează în alte ţări“ 2.
Fundaţiile Regale („Principele Carol“-1921, „Regele Ferdinand I“-1925,
„Fundaţia pentru Literatură şi Artă Carol al II-lea“-1933) au contribuit la
dezvoltarea culturii, inclusiv la răspândirea ştiinţei. Dovadă a implicării
Fundaţiilor regale în viaţa ştiinţifică a ţării stă publicarea Revistei fundaţiilor
regale (1934-1938), care a oferit o perspectivă diversă asupra planurilor de cultură
reprezentate de: economie, sociologie, ştiinţă şi lingvistică, filosofie şi estetică,
muzică şi istorie generală, adresându-se memorii Regelui Carol al II-lea şi
Guvernului şi, totodată, răspândindu-se şi o broşură pentru informarea opiniei
publice“ 3.
În România, ţară cu 18 milioane de locuitori în 1930, învăţământul de
toate gradele şi-a intensificat nivelul de pregătire, s-au format patru centre
universitare, mai multe şcoli superioare de ştiinţe şi institute de cercetări. Oamenii
de ştiinţă români s-au manifestat continuu, lucrările lor fiind primite şi evaluate
elogios în revistele internaţionale de specialitate, precum şi în Academiile de
Ştiinţe din alte ţări4.

P.P., „Reforma Învăţământului”, Ed. a 2-a, Bucureşti, 1927, Ed. Casa Şcoalelor.
Ştefan, „Înfiinţarea Academiei de Ştiinţe – cerinţă a dezvoltării României”, Expunere la simpozionul
,,120 de ani de la naşterea primei femei inginer din lume Elisa Leonida Zamfirescu”, 14 decembrie 2007 B,
Sediul AGIR
3Analele Academiei Române, seria III, tom. LIX.
4Academii de Ştiinţe existau în Franţa, Marea Britanie, Italia, Statele Unite ale Americii etc.
1Negulescu,
2Iancu,
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Necesitatea constituirii unei Academii de Ştiinţe din România se simţea de
mult, se discuta în diverse cercuri ştiinţifice şi a fost adusă în dezbaterea
Academiei Române de către directorul Buletinului ştiinţific, dr. Grigore Antipa1,
care, prin memoriul său „Reorganizarea Academiei Române“, prezentat în
Sesiunea Generală din 15 mai 1934 şi publicat în Analele Academiei Române,
tom. LIX, şi-a motivat propunerea prin faptul că „mai mult de jumătate din
ştiinţe nu sunt reprezentate în Academia Română“ pentru că s-ar mări numărul
membrilor şi, de aceea, ,,Academia Română, singură, nu poate să îndeplinească
toate cerinţele culturii ştiinţifice moderne“2.
La 11 martie 1935, la iniţiativa a 26 oameni de ştiinţă3, s-a înfiinţat de
facto, printr-un act constitutiv (v. Anexa 1), asociaţia ştiinţifică Academia de
Ştiinţe din România (A.Ş.R.)4. Prin petiţia înregistrată cu nr. 8697/1935, noua
instituţie a solicitat la Tribunalul Ilfov să i se acorde personalitate juridică şi, la 29
martie 1935, Secţia I-a a Tribunalului a admis cererea şi a acordat Academiei de
Ştiinţe din România, prin sentinţa nr. 44, personalitatea juridică solicitată.
Preşedinte al Academiei de Ştiinţe din România a devenit Dr. Constantin
Angelescu, personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice medicale, organizator al
învăţământului românesc de după Marea Unire, demn continuator al marelui său
înaintaş Spiru C. Haret.

Grigore (10 decembrie 1867-9 martie 1944), biolog, ihtiolog, oceanolog, zoolog şi ecolog –
membru corespondent (16 aprilie 1907) şi membru titular (14 mai 1910) al Academiei Române;
vicepreşedinte al Academiei Române (11 iunie 1921-11 iunie 1924; 31 mai 1935-3 iunie 1938), preşedinte al
Secţiei Ştiinţifice a Academiei Române (1939-1942). Discurs de recepţie: „Cercetările hidrobiologice în
România şi importanţă lor ştiinţifică şi economică“ (25 mai 1912).
2Analele Academiei Române, seria III, tom. LIX.
3Din cei 26 de oameni de ştiinţă, patru iniţiatori erau membri corespondenţi ai Academiei Române (Prof. dr.
Dragomir Hurmuzescu, ales în 1934, Prof. dr. D. Călugăreanu, ales în 1920, Prof. dr. I. Borcea, ales în 1919,
şi Prof. dr. Şt. Minovici, ales în 1925) şi unul, membru de onoare al Academiei Române, Prof. dr. C.
Angelescu, (ales în Academia Română în 1934), care a fost ales, în unanimitate, de către cei 26 membrii
fondatori, în funcţia de preşedinte al academiei nou înfiinţate. După înfiinţarea Academiei de Ştiinţe din
România, alţi patru membri fondatori au devenit membri ai Academiei Române (Prof. dr. Eugen I.
Angelescu, ales membru corespondent în 1936 şi membru de onoare în 1939, Prof. dr. N. Dănăilă, ales
membru corespondent în 1939, Gl. N. Condeescu, ales membru de onoare în 1938, şi Prof. dr. Alexandru
Borza, ales membru post-mortem, în 1990).
4Act constitutiv al Academiei de Stiinte din Romania, Buletinul nr.1 al Academiei de Ştiinţe din România,
Bucureşti, 1936.
1Antipa,
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Dr. Constantin Angelescu,
primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe din România

În primul articol de prezentare al instituţiei, publicat în 1935, se preciza că
„rolul Academiei de Ştiinţe din România nu este atât de a crea, ci mai mult de a
ajuta creaţiunea ştiinţifică, a o încuraja, a o îndruma şi a o coordona. De aceea,
existenţa ei nu exclude, ci, dimpotrivă, implică existenţa asociaţiilor pe
specialităţi. Tot aşa, coexistenţa ei cu Academia Română nu constituie nici o
piedică pentru vreuna din cele două instituţiuni. Secţiunea Ştiinţifică a Academiei
Române, alcătuită dintr-un număr restrâns de membri, va putea continua şi mai
departe rolul ei de a coordona activitatea ştiinţifică cu aceea care se desfăşoară
pe terenul literar şi istoric, în cadrul general al sforţărilor de cultură naţională a
neamului românesc. Rolul Academiei de Ştiinţe, mai restrâns din punct de vedere
al culturii generale, mult mai vast şi mai specializat din punct de vedere ştiinţific,
va fi acela de a se menţine în legătură directă şi imediată cu diversele specialităţi
ştiinţifice, stimulând şi organizând munca creatoare a tuturor ramurilor de ştiinţă
pură şi aplicată“1.
Academia Română, prin activitatea membrilor săi, dar şi prin efectul
catalizator manifestat în viaţa ştiinţifică românească, s-a impus ca forul naţional
suprem de consacrare ştiinţifică şi culturală a ţării. La 1 iunie 1920, Academia
Română a aprobat cererea Secţiunii Ştiinţifice de a adera la Comitetul
Internaţional de Cercetări de la Bruxelles, iar la 29 mai 1937 s-a votat înfiinţarea
1Academia

de Ştiinţe din România, Bucureşti, Cota Bibliotecii Academiei Române: II 131942.
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Consiliului Naţional al Cercetării „organ îndrumător şi consultativ al statului în
toate chestiunile în care cuvântul ştiinţei pure sau aplicate trebuie ascultat, după
exemplul instituţiilor similare din ţările Europei occidentale şi transoceanice“. La
11 martie 1938, Academia Română a anunţat înfiinţarea colecţiei „Monografia
ştiinţifică“, precizând că „fiecare volum va forma un tot, dând elementele de
pregătire clasică pentru cercetările actuale, în fiecare an urmând să se scoată
maximum patru volume“.
În urma înfiinţării A.Ş.R., Academia Română a protestat vehement.
Preşedintele Academiei Române, Ludovic Mrazec, semnala la 29 martie 1935 că
atât denumirea de Academie de Ştiinţă, cât şi rostul acestei asociaţiuni
produseseră nedumerire în Academia Română. Mai categoric, Alexandru I.
Lapedatu, secretarul general al Academiei, a remarcat că, „prin titulatura adoptată
se impietează un drept legal, se uzurpă un patrimoniu moral şi se aduc grave şi
păgubitoare prejudicii instituţiei noastre, întrucât Academia Română deţine un
preţios patrimoniu moral pe care este datoare şi are obligaţia de a-l păstra cu
scumpătate şi a-l apăra împotriva oricui i-ar putea aduce vreo atingere sau
ştirbire“1. În susţinerea celor doi, şi-au exprimat protestul numai „zece
academicieni, şase membri corespondenţi şi doi membri de onoare“2. La 14
februarie 1936, s-a ţinut o adunare generală extraordinară în aceeaşi problemă,
adresându-se memorii Regelui Carol al II-lea şi Guvernului şi, totodată,
răspândindu-se şi o broşură pentru informarea opiniei publice3. La 19 decembrie
1936, Secţia I-a a Curţii de Apel s-a pronunţat atât asupra cererii de intervenţie a
Academiei Române, depusă în şedinţa din 24 iunie 1935, cât şi asupra apelului
făcut de Primul Procuror al Tribunalului Ilfov în contra sentinţei nr. 44/29 martie
1935 a Secţiei I-a a Tribunalului Ilfov. Principalele obiecţii ridicate prin apelul
făcut de Primul Procuror, precum şi prin cererea de intervenţie făcută de
Academia Română, se refereau la faptul că, la data depunerii cererii, Academia de
Ştiinţe din România nu dispunea de un comitet de conducere, nu-şi întocmise un
Statut şi un Regulament de funcţionare şi nu-şi constituise un cont. Luând însă în
considerare faptul că, la 20 ianuarie 1936, în şedinţa plenară a membrilor
fondatori ai Academiei de Ştiinţe din România, şi la 25 ianuarie 1936, în şedinţa
Adunării Generale a aceleiaşi asociaţii, s-au aprobat Statutul şi Regulamentul de
1În

anul 1936, Academia Română avea 114 membri de onoare (din care 82 străini), 115 membri
corespondenţi (din care 82 străini) şi 41 membri titulari. Citat din lucrarea Istoria Academiei Române (18662006), autor Dan Berindei, rezulta că, după constituirea Academiei de Ştiinţe din România, au luat atitudine
împotriva acestei noi instituţii academice numai 18 membri ai Academiei Române, adică mai puţin de 6% din
numărul total. Dacă se ţine seama că din cei 26 de oameni de ştiinţă care au semnat actul de constituire a
Academiei de Ştiinţe din România cinci erau membri ai Academiei Române iar, după constituire, alţi patru
membri fondatori au devenit membri ai Academiei Române, rezultă că mai mult de 3,3% din numărul total al
membrilor Academiei Române au fost membri fondatori ai Academiei de Ştiinţe din România.
2Berindei, Dan, „Istoria Academiei Române (1866-2006)”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
3Analele Academiei Române, seria III, tom. LIX.
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funcţionare al acestei Academii şi că, prin actul constitutiv din 11 martie 1935, a
fost aleasă în fapt o conducere a Academiei, completată ulterior, la 19 decembrie
1936, Secţia I-a a Curţii de Apel a respins ca nefondat atât apelul făcut de Primul
Procuror al Tribunalului Ilfov în contra sentinţei nr. 44/29 martie 1935 a Secţiei Ia a Tribunalului Ilfov, cât şi cererea de intervenţie făcută de Academia Română în
şedinţa din 24 iunie 1935 şi a confirmat personalitatea juridică a Academiei de
Ştiinţe din România, acordată la 29 martie 19351. În consecinţă, la 19 decembrie
1936 s-a confirmat că A.Ş.R. s-a constituit de facto la 11 martie 1935 şi de jure
la 29 martie 1936.
În articolul de fond din Buletinul nr. 1 al Academiei de Ştiinţe din
România, publicat în 1936, după ce se preciza că „În trecutul furtunos al Ţărilor
Române, până la jumătatea secolului al XIX-lea, nu se putea vorbi de o activitate
ştiinţifică în sensul propriu al cuvântului, ci cel mult de apariţiuni sporadice de
oameni de ştiinţă, la început străini, mai în urmă chiar români“, se afirma că
„România modernă a trebuit să înceapă cu o perioadă de asimilare a ştiinţei
străine şi apoi să treacă la o perioadă de organizare, dominată de trebuinţa de a
forma oameni cu îndeletniciri practice, întemeiate pe pregătire ştiinţifică. Abia în
ultimul pătrar al secolului trecut (N.A. secolul al XIX-lea) putem localiza
începuturile unei epoci de cercetare ştiinţifică, situată în cadrul activităţii
învăţământului superior“ şi apoi se evidenţia faptul că „Dezvoltarea luată de
învăţământul universitar în special după 1900, şi mai ales după întregirea
neamului într-o singură ţară, a scos la lumină şi a stimulat energiile româneşti şi
a dat un aspect cu totul nou culturii superioare din România. Activitatea
ştiinţifică a luat un avânt considerabil. Numărul cercetătorilor s-a înmulţit iar
producţia ştiinţifică a devenit foarte bogată pe toate terenurile“2.
În cuvântarea rostită la şedinţa festivă din 25 ianuarie 1936 a A.Ş.R., C.
Angelescu, preşedintele Academiei de Ştiinţe din România, a enunţat că „a ţine
strâns contactul cu cercetătorii răspândiţi prin institute şi laboratoare, a
coordona activitatea lor, a o ajuta, a o îndruma, a o pune în valoare, acesta este
scopul pe care şi l-a propus Academia de Ştiinţe din România. Ea a luat naştere
din puterea împrejurărilor, ca o poruncă a timpului, ca o etapă naturală în
evoluţia mişcării ştiinţifice din ţara noastră. Academia de Ştiinţe din România n-a
fost înfiinţată pentru nimeni şi împotriva nimănuia. Ea nu vrea să fie piedestal
pentru ridicarea nimănuia şi nici nu doreşte să disloce pe cineva. Ea a găsit un
loc gol pe care l-a ocupat şi o trebuinţă pe care e datoare s-o împlinească.
Academia de Ştiinţe din România se închină la o singură divinitate: «ştiinţa»; nare nici o altă dorinţă decât ajutorarea ei; nu are nici o altă ambiţie decât aceea
Ştefan, „Ştiinţa încotro?”, Expunere la cursul de „Iniţiere în Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii,
organizat de CRIFST la Academia Română”, 12 martie 2007.
2Buletinul nr.1 al Academiei de Ştiinţe din Romania, 1936.
1Iancu,
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de a fi un factor hotărâtor la progresul şi la înălţarea ştiinţei“ 1. În aceeaşi
cuvântare, C. Angelescu a spus că „gândul nostru se îndreaptă către cea mai
veche şi venerată instituţie de cultură – Academia Română – care, printr-o
activitate de aproape trei sferturi de veac, şi-a câştigat locul de frunte şi de cinste
în mişcarea culturală a ţării. Dorim din toată inima ca norul trecător să se
risipească şi ca neînţelegerea de ordin pur formal să fie înlăturată, pentru ca cele
două instituţiuni să poată colabora, fiecare în domeniul ce-i este propriu şi cu
mijloacele de lucru pe care şi le-a organizat, la sporirea bunurilor culturale ale
ţării noastre” 2.
În conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de
funcţionare, adoptate la 25 ianuarie 1936 în şedinţa adunării generale, Academia
de Ştiinţe din România funcţiona pe temeiul Statutelor şi al Actului constitutiv
autentificat la Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, sub. No. 7205/11 martie 1935, şi
pe baza Deciziunei No. 44/29 martie 1935 a Tribunalului Ilfov, Secţia I, înscrisă
în Registrul aceluiaşi Tribunal sub No. 26/1935, deciziune prin care i s-a
recunoscut personalitatea juridică, cu scopul de a contribui, a încuraja şi a
îndruma creaţia ştiinţifică prin:
a) Comunicări, referate, publicaţii şi expoziţii privitoare la chestiuni de
ştiinţă pură sau aplicată;
b) Acordarea de premii pentru lucrări de valoare;
c) Subvenţionarea cercetărilor din domeniul ştiinţific.
Noua instituţie academică îşi asuma şi rolul de organ de consultare pentru
autorităţi şi de îndrumare pentru instituţiile de cercetare ştiinţifică.
Statutul şi Regulamentul de funcţionare, adoptate la 25 ianuarie 1936,
stabileau că Academia de Ştiinţe din România se compunea dintr-un număr
nelimitat de membri de onoare3, membri donatori4 şi membri corespondenţi5,
precum şi din 70 de membri titulari6.

1Buletinul

nr.1 al Academiei de Ştiinţe din Romania, 1936.

2Ibidem.
3Membrii

de onoare erau propuşi de secţii şi aleşi de Adunarea Generală dintre oamenii de cultură, din ţară
sau din străinătate, care s-au distins prin lucrările lor din domeniul ştiinţei pure sau aplicate, ori dintre
persoanele care au adus mari servicii Academiei.
4Membrii donatori erau proclamaţi de Adunarea Generală dintre persoanele care făceau donaţii importante
Academiei.
5Membrii corespondenţi erau aleşi de Adunarea Generală, la propunerea secţiei din care urmau să facă parte,
dintre personalităţile care s-au distins prin lucrările lor sau prin activitatea desfăşurată în domeniul de
competenţă al secţiei respective. Ca membri corespondenţi puteau fi propuse şi persoane care nu aveau
cetăţenie română.
6Membrii titulari erau aleşi de Adunarea Generală, cu majoritatea voturilor membrilor titulari, la propunerea
secţiei din care urmau să facă parte. Puteau fi propuşi ca membri titulari numai cetăţeni români care s-au
distins prin lucrările lor sau prin activitatea desfăşurată în domeniul de competenţă al secţiei respective.
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Academia de Ştiinţe din România era alcătuită din următoarele zece secţii,
fiecare secţie având stabilit numărul de membri titulari prin statut:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr.
membri
Matematică şi Astronomie
8
Fizică
7
Chimie
7
Zoologie, Anatomie, Paleontologie şi Fiziologie Animală
7
Botanică şi Fiziologie Vegetală
6
Biologie Aplicată
7
Geologie, Mineralogie şi Geografie
6
Geniu Militar cu aplicaţie la Apărarea Naţională
6
Istoria şi Filosofia Ştiinţei, Organizare, Învăţământ şi Popularizare
8
Tehnică
8
Secţia

Fiecare secţie era condusă de un birou, format din preşedinte, un
vicepreşedinte şi un secretar, şi majoritatea membrilor fiecărei secţii trebuiau să
fie rezidenţi în Bucureşti. Biroul secţiei se alegea dintre membrii titulari, anual, în
cursul lunii aprilie sau mai, cu majoritatea voturilor exprimate de către colegii lor,
titulari ai aceleiaşi secţii, pentru durata anului următor, şi erau reeligibili.
Pentru constituirea secţiilor, cei 26 de membri fondatori au declarat ca
membri titulari un număr de persoane care îndeplineau prescripţiile statutare
pentru membrii titulari, astfel încât fiecare secţie să fie constituită, iniţial, din cel
puţin jumătate din numărul statutar de membri. Propunerile de membri titulari ale
membrilor fondatori au fost rectificate şi aprobate într-o adunare generală
extraordinară a membrilor fondatori şi, astfel, secţiile au fost constituite.
Locurile rămase vacante în fiecare secţie sau cele care au devenit ulterior
vacante erau ocupate pe baza unei alegeri ce consta dintr-un îndoit scrutin: unul
preparator şi unul definitiv1.
Scrutinul preparator, organizat la nivelul secţiei în care existau locuri
vacante, avea loc în cadrul unei şedinţe de secţie, programată în termen de trei
luni de la data apariţiei locului vacant, cu excepţia vacanţei de vară. Preşedintele
secţiei propunea persoanele care îndeplineau condiţiile de a fi alese, iar un
membru al secţiei, numit de secţie în acest scop, întocmea câte un raport pentru
fiecare candidat nominalizat, în care se indicau titlurile ştiinţifice, lucrările
publicate şi activitatea celor propuşi. După dezbateri, se vota nominal şi era
1Buletinul

nr. 1 al Academiei de Ştiinţe din România, Bucureşti, 1936.
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declarat ales cel care obţinea cel puţin majoritatea membrilor secţiei respective. Se
puteau alege până la trei candidaţi pentru fiecare loc vacant, în lista de propuneri
candidaţii fiind înscrişi în ordinea numărului de voturi date de membrii secţiei.
Scrutinul definitiv se organiza în adunarea generală a A.Ş.R., în cadrul
căreia preşedintele secţiei prezenta raportul secţiei şi procesul verbal al scrutinului
preparator. Nu se făceau dezbateri, iar, dacă erau întrebări, preşedintele secţiei era
în drept să dea lămuriri verbale. Se făcea apoi, în secret, votarea tuturor
candidaţilor propuşi, în ordinea înscrierii lor în lista de propuneri a secţiei.
Candidatul care întrunea numărul maxim de voturi, dar cel puţin majoritatea
absolută a membrilor prezenţi în adunarea generală, era considerat ales. Dacă
această majoritate nu era întrunită, alegerea era declarată nulă şi procedura se
relua în Sesiunea următoare, începându-se cu scrutinul preparator. Dacă doi
candidaţi întruneau, fie la scrutinul preparator fie la cel definitiv, acelaşi număr de
voturi, prioritatea la primul tip de scrutin şi alegerea la cel de al doilea tip se
hotăra prin tragere la sorţi, imediat, în aceeaşi şedinţă.
După alegerea membrilor de orice categorie, secretarul general al A.Ş.R.
verifica dosarul noului ales şi întocmea un referat, prin care arăta preşedintelui
A.Ş.R. dacă au fost îndeplinite formalităţile prevăzute de regulament pentru
alegere. În caz afirmativ, preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţi, împreună cu
secretarul general şi preşedintele secţiei, notificau celui ales acest fapt.
Conducerea Academiei de Ştiinţe din România era asigurată de un comitet
compus dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar general, un casier şi un
bibliotecar, aleşi dintre membrii titulari.
Preşedintele şi vicepreşedinţii erau aleşi de adunarea generală, pe termen
de un an, şi puteau fi realeşi, iar secretarul general, casierul şi bibliotecarul erau
aleşi de adunarea generală pe termen nelimitat.
Comitetul A.Ş.R. se întrunea săptămânal, pentru a lua cunoştinţă de
corespondenţă şi de evenimentele ce intrau în sfera de interes a instituţiei şi pentru
a proceda la adoptarea măsurilor ce se impuneau. Comitetul fixa datele şedinţelor
plenare şi ale adunărilor generale şi întocmea ordinea lor de zi. Orice convocare se
aducea la cunoştinţa membrilor cu cel puţin două săptămâni înainte, prin
comunicarea ordinei de zi.
● Atribuţiile preşedintelui A.Ş.R. erau:
a) Prezida şedinţele Comitetului, şedinţele ordinare de comunicări şi
adunările generale, dirijând convorbirile, asigurând demnitatea lor şi
respectarea ordinei de zi;
b) Supraveghea votările, număra voturile şi proclama rezultatele;
c) Formula rezultatele convorbirilor şi hotărârea Academiei;
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d) Verifica şi semna procesele verbale ale şedinţelor, adresele şi diplomele
membrilor nou aleşi;
e) Reprezenta A.Ş.R., personal sau prin delegaţie dată unuia dintre
vicepreşedinţi, în faţa autorităţilor administrative ori judiciare, a
instituţiilor de stat sau particulare şi la solemnităţi;
f) Îndeplinea atribuţiile şi misiunile ce i se încredinţau în numele A.Ş.R.
● Vicepreşedinţii A.Ş.R. îl puteau înlocui pe preşedinte, dacă erau delegaţi
în acest sens de Comitet. În plus, fiecare vicepreşedinte îndeplinea atribuţiile care
îi erau stabilite prin Regulament şi de către Comitet.
● Atribuţiile secretarului general al A.Ş.R. erau:
a) Pregătea şedinţele Comitetului, şedinţele ordinare şi adunările generale,
adunând materialele necesare pentru dezbateri şi propunea ordinea de zi;
b) Păstra întreaga arhivă A.Ş.R.;
c) Păstra registrul de prezenţă al şedinţelor Comitetului, şedinţelor ordinare şi
adunărilor generale, îngrijindu-se ca să fie iscălite de toţi membrii
participanţi. Raporta Comitetului când apăreau cazuri de indisciplină prin
neparticiparea membrilor la activităţile A.Ş.R.;
d) Redacta şi semna corespondenţa A.Ş.R.;
e) Redacta şi contrasemna, alături de preşedinte sau de unul dintre
vicepreşedinţi, procesele verbale, situaţiile, adresele, diplomele;
f) Putea asista la toate şedinţele secţiilor, participând cu vot consultativ la
lucrările birourilor lor;
g) Redacta raportul anual de activitate al A.Ş.R., pe care-l prezenta adunării
generale. Pentru această redactare, solicita fiecărei secţii rapoarte anuale
de activitate. La sfârşitul raportului, extrăgea problemele cele mai
importante ce urmau să facă obiectul activităţii A.Ş.R. în cursul anului
următor;
h) Supraveghea toate lucrările de ordin administrativ ale A.Ş.R. şi secţiilor ei,
precum şi personalul ce le îndeplinea;
i) Îndeplinea toate însărcinările speciale cuprinse în regulamentul A.Ş.R.
precum şi cele ce i se încredinţau de adunarea generală şi de către
Comitetul A.Ş.R.
● Casierul şi bibliotecarul îndeplineau atribuţiile încredinţate de către
Comitetul A.Ş.R.
Academia de Ştiinţe din România a întocmit şi regulamente speciale
privind organizarea bibliotecii sale şi instituirea de premii pentru lucrări
ştiinţifice, îndată ce vor fi asigurate mijloacele materiale necesare.
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Veniturile A.Ş.R. proveneau din cotizaţii1, subvenţii, donaţii, dispoziţii
testamentare şi orice alte venituri realizate întâmplător. Controlul financiar se
asigura de către un consiliu alcătuit din trei cenzori, aleşi pe termen de un an de
către adunarea generală, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la adunare.
Casierul avea obligaţia să pună la dispoziţia Consiliului şi cenzorilor documentele
contabile şi registrele de evidenţă, ori de câte ori i se cerea, iar consiliul de cenzori
prezenta în adunarea generală raportul de gestiune.
A.Ş.R. lucra atât în şedinţe plenare, cu membrii tuturor secţiilor, cât şi pe
secţii. Membrii titulari şi corespondenţi ai A.Ş.R. erau datori să participe, în mod
regulat, la toate lucrările A.Ş.R., atât ale secţiilor, cât şi la sesiunile plenare sau la
adunările generale, îndeplinind însărcinările pe care le primeau de la A.Ş.R. sau
de la organele ei. Absenţele de la şedinţe trebuiau anunţate prin cereri de concediu
ori justificate ulterior. Dacă numărul absenţelor nejustificate ale unui membru
depăşea, pentru membrii rezidenţi în Bucureşti, jumătate din numărul global de
şedinţe anuale, iar pentru cei din provincie numărul dintr-un an întreg, se evalua
ca lipsă de interes pentru activitatea A.Ş.R. şi despre situaţia creată era informată
adunarea generală, care putea hotărî, cu majoritatea de două treimi a celor prezenţi
şi a trei cincimi din numărul total al membrilor titulari ai Academiei, demiterea
respectivului membru şi declararea ca vacant a locului pe care-l ocupa.
Secţiile constituiau unităţile funcţionale ale Academiei de Ştiinţe şi
organizau şedinţe de informare ştiinţifică sau cu caracter administrativ, pentru
soluţionarea problemelor care prezentau interes sau pentru a pregăti cele ce urmau
a fi prezentate ori soluţionate de adunarea generală A.Ş.R. Secţiile puteau
organiza şi şedinţe pe grupuri de secţii, pentru soluţionarea problemelor care
priveau două sau mai multe secţii.
A.Ş.R organiza două feluri de şedinţe plenare: şedinţe ordinare de
comunicări şi adunări generale.
● Şedinţele ordinare de comunicări se organizau la date regulate, în timpul
sesiunilor generale sau în intervalul dintre acestea, pentru a da posibilitatea
membrilor să comunice rezultatele cercetărilor, fie sub formă de note preliminarii,
fie sub aceea de dări de seamă definitive. Se puteau efectua şi referate, din propria
iniţiativă sau din însărcinarea secţiilor, asupra unor probleme ştiinţifice actuale:
prezentarea unor cărţi importante, nou apărute; conferinţe cu caracter general şi
sintetic etc. Comunicările se efectuau numai de membrii A.Ş.R. Persoanele din
afară îşi prezentau, de regulă, comunicările prin unul dintre membrii A.Ş.R. În

1Cotizaţiile

erau fixate la 500 de lei pentru membrii titulari şi 300 de lei pentru membrii corespondenţi.
Menţionăm că, în 1935, un profesor universitar avea un salariu cuprins între 25.350 şi 29.550 de lei (în
funcţie de vechime), iar un ministru avea 30.400 de lei pe lună.
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cazuri excepţionale, cu aprobarea comitetului A.Ş.R., se putea admite efectuarea
de expuneri şi de persoane care nu erau membri ai Academiei.
Toate comunicările, precum şi rezumatul convorbirilor, se publicau în
Buletinul A.Ş.R.
● Adunarea generală ordinară a A.Ş.R. se organiza o dată pe an, în cursul
lunii aprilie sau mai, şi se considera că adunarea are cvorum dacă era prezentă
majoritatea membrilor titulari. Comitetul A.Ş.R. putea organiza şi adunări
generale extraordinare, din propria iniţiativă sau la cererea motivată a unei secţii.
Adunarea generală ordinară a A.Ş.R. avea următoarele atribuţii:
a) Dezbătea darea de seamă prezentată de secretarul general asupra activităţii
A.Ş.R.;
b) Asculta raportul cenzorilor şi vota descărcarea comitetului;
c) Alegea preşedintele şi vicepreşedinţii, precum şi consiliul de cenzori;
d) Alegea membrii titulari propuşi de secţii în locurile vacante, precum şi
membrii de onoare şi membrii corespondenţi şi proclama pe membrii
donatori.
e) Vota bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
f) Hotăra demiterea membrilor titulari sau corespondenţi, care au absentat
nejustificat de la şedinţe sau de la lucrările A.Ş.R. timp mai îndelungat
Anual, în perioada 1 iulie - 1 octombrie, se lua vacanţa de vară, când nu se
organizau şedinţe de comunicări şi adunări generale.

Modificări ale titulaturii Academiei de Ştiinţe din România
În urma constituirii la 11 martie 1935 a Academiei de Ştiinţe din România
şi a recunoaşterii ca persoană juridică a acestei asociaţii ştiinţifice, prin sentinţa
nr. 44/29 martie 1935 a Secţiei I-a a Tribunalului Ilfov, Academia Română a
depus o cerere de intervenţie, în şedinţa din 24 iunie 1935 a Curţii de Apel, iar
Primul Procuror al Tribunalului Ilfov a făcut un apel în contra sentinţei nr. 44/29
martie 1935 a Secţiei I-a a Tribunalului Ilfov.
Curtea de Apel din Bucureşti, prin procesul verbal nr. 11388/19 decembrie
1936, a dat Decizia nr. 458/1936, prin care a respins atât cererea de intervenţie a
Academiei Române, cât şi apelul făcut de Primul Procuror al Tribunalului Ilfov în
contra sentinţei nr. 44/29 martie 1935 a Secţiei I-a a Tribunalului Ilfov. (Dosar
No. 1187/935). În motivarea acestei hotărâri de respingere, Curtea de Apel din
Bucureşti, prin Decizia nr. 458/1936, a indicat următoarele:
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„Deşi Academia Română a luat fiinţă prin Decretul domnesc nr. 1246/26
august 1867, rolul guvernului român, „după cum rezultă din cuvântarea
Ministrului Preşedinte Şt. Golescu, ţinută la inaugurare, a luat numai iniţiativa
convocării ei, dar ea se conduce după statute, liberă şi independentă cu
răspunderea şi gloria lucrărilor ei“. În consecinţă, „actul constitutiv şi statutele
Academiei Române au fost întocmite şi votate de ea, rolul Statului mărginindu-se
numai la a convoca pe membrii ei componenţi la lucru, evident că, în aceste
condiţii, ea nu putea avea decât un caracter privat“.
Considerând însă că, prin legea de la 1879 prin care s-a creat şi Secţia
Ştiinţifică a Academiei, prin art. 1, se prevede că societatea Academiei Române,
instituită prin Decretul domnesc nr. 1246/26 august 1867, se declară institut
naţional cu denumirea de Academie Română şi că, întrucât legiuitorul a găsit
necesar să acorde acestei instituţii caracterul de institut de drept public, aceasta
constituie dovada evidentă că la origine instituţia nu avea acest caracter.
Având în vedere că cuvântul „Academie“ este termenul generic a cărui
semnificaţie este societate de savanţi sau de artişti care, de obicei, cuprinde un
număr limitat de membri şi fiind vorba de un termen generic, el evident nu poate
constitui titulatura exclusivă a unei singure instituiţii culturale şi, în consecinţă, el
poate fi adoptat de oricare instituţie având acest caracter, inclusiv de intimată 1. Ca
o dovadă despre aceasta o găsim în împrejurarea că, „chiar în ţară la noi există o
serie de academii, spre exemplu: academia de agricultură, de înalte studii
comerciale şi industriale, de medicină ş.a.“
În speţă, instituţia intimată, pe baza considerentelor de mai sus, era în
drept să ia titulatura de academie şi, întrucât scopul ei sunt cercetările în diferitele
ramuri ale ştiinţei în România, ea netăgăduit avea şi dreptul de a adăoga la titlul
de academie cuvintele „de Ştiinţă din România“. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât
„prin titulatura complectă a intimatei, aceasta se diferenţiază suficient de titulatura
intervenientei Academia Română, care numai astfel considerată, constituie
proprietatea exclusivă a sa“.
Dacă la Academia Română există o Secţiune Ştiinţifică, aceasta nu poate
avea nicio importanţă atâta timp cât această secţiune, fiind o subdiviziune a ei, nu
are titulatură aparte; fiind cuprinsă tot în titulatura acesteia.
Având în vedere că Academia Română susţine că instituţia intimată a luat
organizarea instituţiei interveniente, este de arătat că intimata era în drept a-şi lua
titulatura aşa cum şi-a luat-o, iar împrejurarea că din punct de vedere administrativ
ar fi adoptat organizarea intervenientei, acest fapt nu poate constitui un motiv de
1Intimată

– parte într-un proces care se află în situaţia unui pârât în caz de recurs sau în altă cale de atac. În
cazul în speţă, intimata era Academia de Ştiinţe.
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opunere din partea intervenientei; modul de organizare a unei instituţii neputând
constitui un drept exclusiv al ei şi să constituie un impediment pentru o instituţie
similară de a-l adopta. În plus, din examinarea actului constitutiv al instituţiei
intimate, se constată că organizarea acesteia diferă de organizarea instituţiei
interveniente. Astfel:
1) Organizaţiile sunt diferite prin scop, una urmărind cultura limbei, a
istoriei naţionale, a literelor, ştiinţelor şi artelor frumoase, cealaltă încurajarea şi
îndrumarea creaţiei ştiinţifice;
2) Una are trei secţii: literară, istorică şi ştiinţifică; cealaltă are 10 secţii:
matematică şi astronomie, fizică, chimie, zoologie, anatomie, paleontologie etc.
3) Una are trei categorii de membri; cealaltă are patru categorii;
4) Modul de alegere al membrilor diferă: la una trebuie să fie 1/3 din
membri, la cealaltă majoritatea membrilor;
5) Una este condusă de un preşedinte, trei asesori şi un secretar general,
alta de un preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar general, un casier şi un
bibliotecar.
În consecinţă şi cel de al doilea motiv este inexact în fapt.
Academia Română a susţinut că prin titulatura luată de intimată se creează
o confuzie în ce priveşte corespondenţa reclamantei cu diferite instituţii şi cu
privire la eventuale dispoziţii testamentare. Împrejurarea că unele scrisori
aparţinând intervenientei ar fi fost predate de către poştă intimatei nu poate
constitui o confuzie de natură a crea un prejudiciu real celei dintâi, ci constituie o
simplă eroare a unor funcţionari ai poştei, uşor de reparat. Fiind vorba de
corespondenţă ce se desfășoară între instituţii culturale şi oameni de ştiinţă, este
exclusă ipoteza ca aceştia să nu cunoască titulatura instituţiei cu care sunt în
legătură şi corespondează. În plus, dacă în ce priveşte corespondenţa cu instituţia
intervenientă confuzia este exclusă, cu atât mai mult ea nu se va putea produce cu
privire la eventuale dispoziţii testamentare. Dacă o persoană se hotărăşte să
doneze unei instituţii o parte din avutul său, nu se poate presupune că ar îndeplini
acest act fără o prealabilă chibzuire şi fără să cunoască exact titulatura instituţiei
pe care doreşte a o favoriza.
Prin ultimul motiv de apel se susţine că Academia de Ştiinţe din România
îşi arogă atribuţiile acordate prin lege exclusiv Academiei Române. Scopul
Academiei de Ştiinţe din România, conform art. 2 din Statut, este de a contribui, a
încuraja şi a îndruma acţiunea ştiinţifică şi de a fi un organ de consultare pentru
autorităţi şi de îndrumare pentru instituţiile de cercetări ştiinţifice. Din modul cum
este formulat acest articol din Statut, el exprimă nişte deziderate ale intimatei.
Dacă se admite ipotetic că acestea ar fi atribuţii de resortul Academiei Române,
atât timp cât autoritatea de drept nu va recurge la serviciile oferite de intimată, nu
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se poate vorbi de o încălcare a drepturilor instituţiei interveniente. Deci, nefiind
vorba de o încălcare de către Academia de Ştiinţe din România a unor drepturi ale
Academiei Române şi acest motiv de apel nu este fondat.
În temeiul consideraţiunilor de fapt şi de drept de mai sus, apelul Primului
Procuror al Tribunalului Ilfov şi cererea de intervenţie a Academiei Române s-au
respins, cu drept de recurs, în şedinţa Curţii de Apel din 19 decembrie 1936.“
Prin Decretul Lege nr. 2.418/7 iulie 1938 (v. Anexa 2) publicat în
Monitorul Oficial din 8 iulie 1938, s-a aprobat decretul-lege privitor la
întrebuinţarea titulaturii de Academie, prin care s-a interzis întrebuinţarea
cuvântului Academie, „singur sau urmat de alte cuvinte drept denumire sau firmă
de nici o persoană fizică sau juridică în afară de Academia Română“1.

1Monitorul

Oficial nr. 154/8 iulie 1938, Lege privitoare la întrebuinţarea titulaturii de Academie.
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Ca urmare, la 24 septembrie 1938, adunarea generală a Academiei de
Ştiinţe din România a hotărât să-şi schimbe numele de „Academia de Ştiinţe din
România“ în „Institutul de Ştiinţe din România“. Declaraţia privitoare la această
schimbare a fost autentificată de Tribunalul Ilfov, Secţia notariat, sub numărul
34.801/1 octombrie 1938.
Prin Jurnalul nr. 222/18.01.1939 s-a judecat recursul Academiei Române în
contra deciziei nr. 458/1936 şi s-a constatat că „Academia de Ştiinţe din România“
şi-a schimbat titulatura în „Institutul de Ştiinţe din România“. Cu toate acestea,
reprezentantul Academiei Române nu a cerut închiderea dosarului, declarând că
nu retrage formal recursul. La 19 octombrie 1956, Tribunalul Suprem al R.P.R.,
reanalizând dosarul nr. 1579/1937 şi constatând perimat recursul declarat de
Academia Română contra deciziei nr. 458/ 1936, a declarat dosarul închis.
În urma schimbării titulaturii în „Institutul de Ştiinţe din România“, a fost
schimbat şi statutul A.Ş.R., noul statut fiind aprobat de Tribunalul Ilfov, Secţia I,
prin sentinţa nr. 43/25 octombrie 1939, investită cu formulă executorie şi trecută
în condica de formule sub nr. 578/14 noiembrie 19391. În conformitate cu
prevederile noului statut, numărul membrilor titulari a fost majorat la 120, astfel
încât să fie până la 12 membri în fiecare secţie. De asemenea, unele secţii şi-au
schimbat denumirea, în noua organizare secţiile fiind numite astfel2:
Secţia de Matematică şi Astronomie;
Secţia de Fizică;
Secţia de Chimie;
Secţia Biologie (Zoologie, Anatomie, Paleontologie, Fiziologie Animală,
Botanică şi Fiziologie Vegetală);
5. Secţia de Biologie Aplicată;
6. Secţia de Geologie, Mineralogie şi Geografie;
7. Secţia de Geniu Militar cu aplicaţie la Apărarea Naţională;
8. Secţia de Istoria şi Filosofia Ştiinţei, Organizaţie, Învăţământ şi
Popularizare;
9. Secţia Tehnică;
10. Secţia de Ştiinţe Sociale.
1.
2.
3.
4.

Din analiza comparativă a noii titulaturi a secţiilor cu vechea titulatură, se
constată că s-a schimbat titlul Secţiei 4, în urma unificării fostelor Secţii 4 şi 5, a
fost redus cu o cifră numărul de ordine al secţiilor 6-10, iar în locul fostei Secţii 5
a fost înfiinţată o nouă Secţie 10 – Secţia de Ştiinţe Sociale.
Oficial nr. 268/18 noiembrie 1939, Sentinţa nr 43/25 octombrie 1939 a Tribunalului Ilfov, Secţia
I-a.
2Buletinul Academiei de Ştiinţe din România, nr. 6/1940.
1Monitorul
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La 7 noiembrie 1940, s-a publicat Decretul Lege 3714/6 noiembrie 1940
(v. Anexa 3), prin care s-a hotărât ca Institutul de Ştiinţe din România, persoană
juridică cu sediul în Bucureşti, să-şi reia denumirea de „Academia de Ştiinţe din
România“ 1.

Oficial nr. 261, Partea I, Decretul-lege referitor la „Academia de Ştiinţe din România”, nr. 3714/6
noiembrie 1940.
1Monitorul
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În urma revenirii la vechea titulatură de Academia de Ştiinţe din România,
s-a acordat, în timp, o mai mare atenţie reorganizării acestei instituţii academice şi
un nou statut şi un nou regulament au fost aprobate, la 11 mai 1943, în şedinţa
Comitetului Central, completat cu preşedinţii secţiilor, şi votate de adunarea
generală a A.Ş.R. din 5 iunie 1943.
În comparaţie cu statutul şi regulamentul aprobate în anul 1939, noul statut
şi noul regulament aprobate în 1943 au redefinit scopul Academiei de Ştiinţe din
România şi au adus noi elemente organizatorice:
În conformitate cu prevederile art. 2 din noul Regulament, scopul
Academiei de Ştiinţe din România a fost reformulat ca fiind „de a încuraja şi a
îndruma creaţia ştiinţifică prin:
a) Punerea în contact a cercetătorilor din diversele specialităţi ştiinţifice pure
şi aplicate şi punerea în circulaţie a rezultatelor cercetărilor lor, prin
comunicări, referate, publicaţii, expoziţii etc.
b) Stimularea cercetărilor prin acordarea de premii pentru lucrări de valoare,
prin subvenţionări etc.
c) Iniţierea ştiinţifică a personalului din instituţiile speciale ce depind de
Academia de Ştiinţe1.
Elementele organizatorice noi aduse de statutul şi regulamentul aprobate în
anul 1943 au fost următoarele:
● Numărul membrilor titulari a fost menţinut la 120, astfel încât să fie
până la 12 membri în fiecare secţie. Ca noutate este faptul că, după 1943,
Academia de Ştiinţe avea la dispoziţie şi un număr de 15 locuri, ce puteau fi
ocupate cu titlu excepţional numai în cazul în care se considera necesar să se
aleagă ca membri titulari personalităţi cu mari merite ştiinţifice, iar locurile
statutare din secţia de specialitatea respectivă erau toate ocupate. Atribuirea unui
loc din această categorie în favoarea unei anumite secţii se făcea prin votul
Comitetului Central, completat cu cel al preşedinţilor de secţii, iar alegerea pentru
acel loc se făcea cu formele prevăzute prin scrutinul preparator şi scrutinul
definitiv. De această prevedere statutară au beneficiat Secţia I, de Matematică şi
Astronomie, care, în 1943, avea 16 membri, Secţiile III - Chimie, IV - Biologie şi
V - Biologie Aplicată care, în 1943, aveau câte 14 membri, şi Secţia VII - Geniu
Militar care, în 1943, avea 13 membri. Secţiile VIII - Istoria şi Filosofia Ştiinţei;
Organizare, Învăţământ, Popularizare şi Secţia X - Ştiinţe Sociale şi Economice
aveau numai câte 11 membri.
● Noua titulatură a secţiilor indica numai o modificare a titlului secţiei 4
(prin simplificare) şi al secţiei 10 (prin completare).
1Buletinul

Academiei de Ştiinţe din România, nr. 12, Bucureşti, 1943.
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● Organul de conducere al A.Ş.R. nu mai era Comitetul, ci un Comitet
Central, care avea aceeaşi componenţă ca şi fostul Comitet, numai că, începând
din 1943, secretarul general, bibliotecarul şi casierul nu mai sunt aleşi pe termen
nelimitat, ci pe termen de cinci ani, cu drept de prelungire din cinci în cinci ani.
Comitetul Central putea lucra în plenul lui sau într-o formaţiune restrânsă, numită
delegaţie permanentă, alcătuită din preşedintele, secretarul general şi casierul
Academiei. Preşedintele putea delega un vicepreşedinte să-l reprezinte în această
formaţiune pe termen de până la un an. Delegaţia permanentă se întrunea cel puţin
săptămânal, pentru a soluţiona chestiunile curente.
● Comitetul Central, completat cu preşedinţii birourilor secţiilor, forma
Comitetul de direcţie al Academiei de Ştiinţe din România, ale cărui sarcini erau
de a da directive ştiinţifice activităţii A.Ş.R. şi a lua decizii cu privire la
publicaţiile ei.
● Preşedintele, vicepreşedinţii, casierul şi bibliotecarul îndeplineau
însărcinările stabilite în 1936, iar secretarul general îndeplinea, din 1943, cu titlu
suplimentar, şi următoarele sarcini:
 Era organul de legătură între Comitetul Central şi birourile
secţiilor. În această calitate, participa, cu vot consultativ, la
lucrările birourilor secţiilor;
 Era şeful direct al personalului administrativ ce alcătuia
cancelaria A.Ş.R.
● Consiliul de cenzori, prevăzut de art. 7 din Statut, era alcătuit din 3
cenzori, aleşi dintre membrii titulari, pe termen de câte un an, de către adunarea
generală;
● Adunarea generală a A.Ş.R. nu se mai organiza anual, în lunile aprilie
sau mai, ci în luna iunie şi dura una sau mai multe zile, iar anul de activitate al
A.Ş.R. dura de la 1 octombrie până la 30 iunie în anul următor. Ordinea de zi a
adunării generale avea două puncte:
 una sau mai multe şedinţe ştiinţifice, cuprinzând conferinţe sau
comunicări cu caracter general şi sintetic, astfel încât să poată fi
audiate de membrii tuturor secţiilor;
 şedinţă cu caracter administrativ, în care adunarea generală îşi
realiza atribuţiile stabilite din 1936.
Programul de lucru al secţiilor A.Ş.R. se stabilea, pentru fiecare an, în luna
septembrie, de Comitetul de direcţie şi se comunica membrilor prin publicitate sau
prin adrese.
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Activitatea Academiei de Ştiinţe din România
Activitatea Academiei de Ştiinţe din România din perioada 1935-1939 a
fost prezentată sintetic în Buletinul Institutului (Academiei) de Ştiinţe din
România, apărut la 1 aprilie 1940. În şedinţa inaugurală a sesiunii de lucru 19391940, organizată la 1 noiembrie 1939, s-a evidenţiat că în primii patru ani de
activitate s-au susţinut şi publicat 472 de comunicări, care au fost inserate în cele
cinci numere de Comptes Rendus apărute; s-a constituit Biblioteca Academiei.
Programul de lucru pe anul 1939-1940 a inclus, pe lângă şedinţele de comunicări
ale secţiunilor, şi proiectul unui studiu monografic al „Gazelor subterane din
România“, studiate din punct de vedere geologic, fizic, chimic, biologic, tehnic şi
economic1.
La 29 mai 1940, Institutul de Ştiinţe din România a organizat o adunare
generală, pentru încheierea anului de lucru 1939-1940. Din raportul anual,
prezentat de Prof. dr. C. Angelescu, preşedintele Institutului, rezulta că până la 22
mai 1940, când a avut loc ultima şedinţă de secţie, s-au susţinut 119 comunicări,
toate publicate în Comptes Rendus. Printr-o menţiune specială, a fost evidenţiată
secţia de Biologie Aplicată, în cadrul căreia au fost susţinute 51 de comunicări.
Ordinea de zi a acestei adunări generale a inclus şi prezentarea a opt conferinţe,
din diverse ramuri reprezentate în Institut.
Spre deosebire de comunicările de pură specialitate, susţinute în secţii,
conferinţele erau expuneri sintetice ale unor chestiuni ştiinţifice de ordin mai
general, care să poată fi audiate de totalitatea membrilor A.Ş.R., indiferent de
specialitatea lor strictă.
În raportul prezentat de către Dem. Paulian, secretarul general, s-a
evidenţiat faptul că, în primii cinci ani de activitate ai instituţiei, au fost susţinute
497 comunicări, publicate în cele şase numere de Comptes Rendus, şi s-au rostit
19 conferinţe cu caracter de sinteză şi cuvântări ocazionale, tipărite în Buletine2.
În adunarea generală a Academiei de Ştiinţe din România din 1 iunie
1941, Prof. dr. C. Angelescu, preşedintele A.Ş.R., a evidenţiat meritul generalului
Ion Antonescu, conducătorul statului, în redobândirea titulaturii de „Academie“,
care – în calitate sa de membru titular al acestei instituţii – a fost în măsură să-i
cunoască activitatea şi să o preţuiască. Ordinea de zi a acestei adunări a inclus şi
prezentarea a şapte conferinţe cu subiecte ştiinţifice de ordin general. În raportul
tehnic prezentat de Dem. Paulian, secretarul general al A.Ş.R., s-a evidenţiat că, în
cel de al şaselea an de activitate, s-au organizat 23 de şedinţe de secţie, în cadrul

1Buletinul
2Buletinul

Academiei de Ştiinţe din România nr. 6, 1940.
Academiei de Ştiinţe din România, nr. 7, Bucureşti, 1940.
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cărora s-au susţinut 102 comunicări ştiinţifice, toate publicate în Comptes Rendus.
În anul 1940-1941, s-a acordat premiul Dr. P. Pitulescu pentru două lucrări1.
În adunarea generală din 7 iunie 1942, s-a făcut sinteza activităţii
desfăşurate în perioada noiembrie 1941 − iunie 1942, şi s-a evidenţiat că au fost
susţinute 17 conferinţe şi 160 de comunicări, 122 comunicări fiind publicate în
Comptes Rendus, şi s-a acordat un premiu în valoare de 10.000 de lei pentru
lucrarea „Studii de terapeutică biologică“. Constantin Kiriţescu, vicepreşedintele
A.Ş.R., a scos în evidenţă că ciclul de 31 de conferinţe de documentare
„Problemele războiului şi ştiinţa“ a constituit o adevărată activitate ştiinţifică
coordonată2.
În perioada noiembrie 1942 − iunie 1943, Academia de Ştiinţe a desfăşurat
o activitate mai redusă, din cauza lipsei de fonduri, multe lucrări rămânând
netipărite. Au fost organizate adunarea generală de deschidere, cinci adunări
plenare şi 35 de şedinţe de secţii cu 119 conferinţe şi comunicări. În adunarea
generală din 5 iunie 1943, s-au aprobat noul Statut şi noul Regulament,
autentificate de Tribunalul Ilfov şi tipărite într-o fascicolă specială a Buletinului
Academiei de Ştiinţe din România. De asemenea, s-au acordat premiile Dr. D.
Paulian, Dr. Istrate şi soţia Elvira, Ion K. Ioanide şi Dr. Dumitru Zernoveanu, în
valoare de 10.000 lei fiecare, premiul Dr. Pitulescu nefiind acordat.
Anul 1943-1944 a fost, pentru Academia de Ştiinţe, ca şi pentru celelalte
instituţii de cultură, un an greu, întrucât starea de război şi condiţiile grave prin
care a trecut ţara s-au răsfrânt şi asupra producţiei ştiinţifice, micşorându-se
posibilităţile de a se face comunicări. Au fost organizate, totuşi, 30 de şedinţe de
secţii, cu 79 de comunicări ştiinţifice. Activitatea secţiilor şi comitetelor A.Ş.R. a
fost stânjenită mult din cauza evenimentelor militare, cea mai mare parte a
membrilor A.Ş.R. fiind dispersată în zona frontului. Comitetul Central a ţinut o
ultimă şedinţă chiar în ziua tragică de 4 aprilie 1944, la două ore după cel mai
teribil bombardament lansat asupra oraşului Bucureşti.
În anul 1943-1944, Academia de Ştiinţe din România a acordat 14 premii,
în sume variind de la 10.000 la 100.000 de lei, totalizând 380.000 de lei, rostul
acestor premii fiind nu de a recompensa lucrări de valoare publicate, ci de a
stimula cercetarea prin anunţarea unor concursuri asupra unor teme enunţate.
În perioada noiembrie 1944 − iunie 1945, secţiile A.Ş.R. au ţinut 26 de
şedinţe, în cadrul cărora s-au susţinut 72 comunicări, de către 69 de persoane. În
aceeaşi perioadă, au fost acordate şapte premii, în valoare de 115.000 de lei,
pentru acei care au câştigat concursuri de lucrări cu tematică enunţată.
1Buletinul
2Buletinul

Academiei de Ştiinţe din România, nr. 9, Bucureşti, 1942.
Academiei de Ştiinţe din România, nr. 10, Bucureşti, 1942.
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În anul 1945-1946, Academia de Ştiinţe din România a încercat să-şi
normalizeze activitatea, deşi greutăţile timpului au continuat. S-a încercat ca
laboratoarele de cercetare să-şi repare echipamentele care nu au fost distruse în
totalitate şi să procure noi instalaţii de cercetare, destul de costisitoare. În acest
mod, s-a reuşit ca activitatea de cercetare din această perioadă să reprezinte un pas
înainte faţă de anii precedenţi. În afara a 42 de şedinţe cu caracter administrativ,
A.Ş.R. a organizat 46 de şedinţe, dintre care patru plenare, în cadrul cărora s-au
susţinut circa 100 de comunicări. În aceeaşi situaţie s-a găsit A.Ş.R. şi în anul
1946-1947, când stabilizarea monetară din 14 august 1947 a împiedicat apariţia la
timp a lucrărilor şi publicaţiilor.
Prin Jurnalul nr. 432/9 aprilie 1947, Consiliul de Miniştri a decis „pentru
interese superioare de stat“ să se desfiinţeze secţia VII Geniu Militar a Academiei
de Ştiinţe din România. Răspunzând acestei decizii, la 29 aprilie 1947, Academia
de Ştiinţe din România s-a adresat Ministerului Justiţiei printr-un memoriu (la
care nu s-a primit nici un răspuns) pentru a informa asupra activităţii secţiei VII
Geniu Militar şi a solicita „să se reexamineze situaţia ce s-a creat Academiei de
Ştiinţe din România prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 432/9 aprilie 1947“.
La 16 noiembrie 1947, Comitetul
Central al A.Ş.R. şi-a depus mandatul, iar
adunarea generală a Academiei de Ştiinţe
din România a ales un nou organ de
conducere. În funcţia de preşedinte al
A.Ş.R. a fost ales Dimitrie Pompeiu,
reputat
matematician,
membru
al
Academiei Române.

Dimitrie Pompeiu, al doilea preşedinte al
Academiei de Ştiinţe din România

În virtutea art. 22 din Legea nr 11/14.01.1944, un subinspector general de
control din Ministerul Justiţiei a fost împuternicit să facă o verificare a activităţii
economice şi financiare a Academiei de Ştiinţe din România, ca persoană juridică
supusă supravegherii şi controlului. În urma ultimei verificări efectuate în
perioada 6 mai − 1 iunie 1948, subinspectorul general a concluzionat, printr-un
proces verbal, semnat la 1 iunie 1948 şi depus la Ministerul de Justiţie, iar, la 24
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iunie 1948, depus şi la Ministerul Învăţământului Public, că, în perioada 19351947, Academia de Ştiinţe din România, în ciuda greutăţilor generate de starea de
război şi de urmările acestei stări, „a avut o activitate fructuoasă şi asiduă în
ultimii cinci ani“ 1.
În procesul verbal încheiat la 1 iunie 1948, subinspectorul general a
concluzionat şi că noul organ de conducere al Academiei de Ştiinţe din România,
ales la 16 noiembrie 1947, „prezintă garanţie atât pentru înalta ţinută ştiinţifică a
Academiei de Ştiinţe din România, cât şi pentru încadrarea acestei instituţii pe
linia progresistă a vremurilor“ 2. Subinspectorul de la Ministerul Justiţiei vedea,
în procesul verbal încheiat la 1 iunie 1948, şi următoarele schimbări radicale care
trebuiau să aibă loc la Academia de Ştiinţe din România:
➢ Reducerea numărului secţiilor şi componenţei lor – „adică un număr mai
restrâns de membri titulari pe fiecare secţie, bine verificaţi şi selecţionaţi“;
➢ În selectarea lucrărilor propuse spre publicare, să se ţină seama de
originalitatea lor şi de valoarea ştiinţifică;
➢ Academia de Ştiinţe din România să nu se mai mărginească la simpla difuzare
a unor lucrări efectuate în afara Academiei, ci să se ajungă la posibilitatea ca
aceste cercetări să se facă, într-un viitor nu prea îndepărtat, chiar în
laboratoare proprii şi în propriul ei local, construit pe terenul destinat în acest
scop. Pentru atingerea acestui obiectiv, se intenţionează „concentrarea
diferitelor instituţii ştiinţifice urmărind acelaşi ţel, astfel ca să nu se dilueze
posibilităţile de cercetare, atât în ceea ce priveşte capitalul uman cât şi cel
pecuniar“ 3.
➢ Având în vedere trecutul şi activitatea Academiei de Ştiinţe din România
recomanda „continuarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice nu numai pe plan
teoretic, dar şi pe teren practic, aşa cum s-a manifestat Academia de Ştiinţe
până în prezent“ 4.
În contradicţie cu recomandările de mai sus, prin Decretul Prezidial nr. 76
pentru transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare
Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 132 bis/9 iunie 1948 (v. Anexa 4),
Academia de Ştiinţe din România a fost INTEGRATĂ în Academia
Republicii Populare Române, toate bunurile sale mobile şi imobile fiind
înglobate în patrimoniul noii Academii5.
1Dosar

No 1187/935, aflat la Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale conţine Proces Verbal, încheiat în
virtutea art.22 din Legea nr 11/14.01.1944, la 01.06 1948, de către Ion D. Georgescu, subinspector general de
control din Ministerul Justiţiei.
2Ibidem.
3Ibidem.
4Ibidem.
5Monitorul Oficial, nr.132 bis/ 9 iunie 1948.
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Ultimul act aflat la dosarul Academiei de Ştiinţe din România existent la
Arhivele Naționale este Decizia nr. 1432/19 octombrie 1956, prin care Tribunalul
suprem al R.P.R. a respins recursul Academiei Române la Decizia civilă
nr. 458/1936, depus la 18 ianuarie 1939.
COMPONENŢA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE DIN ROMÂNIA
Conducerea Academiei de Ştiinţe între anii 1936 şi 1948 a fost următoarea:

1936-1939

1939-1943

1943-1947

1947-1948

Dr. Constantin
Angelescu

Dr. Constantin
Angelescu

Dr. Constantin
Angelescu

Dimitrie
Pompeiu1

Anton Davidoglu

Anton Davidoglu

Dragomir
Hurmuzescu

Constantin
Kiriţescu

Constantin
Kiriţescu

Andrei PopoviciBâznoşanu

Andrei PopoviciBâznoşanu

Secretargeneral

Christian
Musceleanu

Dr. Dumitru
Paulian

Constantin
Kiriţescu

Eugen
Bădărău4

Casier

Ilie Purcaru

Ilie Purcaru

Alexandru
Ionescu-Matiu

Alexandru
IonescuMatiu

Bibliotecar

Constantin
Popescu

Constantin
Popescu

Ion Grinţescu

Ştefan
Cantuniari

Preşedinte

Vicepreşedinţi

Gheorghe
Taşcă
Dr. Victor
Gomoiu

Eugen
Neculce
Gh. Nicolau2
Horia
Hulubei3

Dimitrie D. – matematician, membru titular al Academiei Române (24 mai 1934), membru titular
activ al Academiei Române (12.08.1948) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe din România
(05.06.1943). În perioada 1942-1945, a fost preşedintele Secţiunii Ştiinţifice a Academiei Române.
2Nicolau Gheorghe – inginer, ministru al Asigurărilor Sociale între anii 1944-1946, membru corespondent al
Academiei Române (2. 06. 1948) şi membru titular activ al Academiei Române (12.08.1948).
3Hulubei Horia – fizician, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România (21.12.1935) şi
membru titular al Academiei de Ştiinţe din România (03.06.1941); membru corespondent al Academiei
Române (26.05.1937) şi membru titular al Academiei Române (27.05.1946 şi 2 iulie 1955).
4Bădărău Eugen – fizician, membru fondator al Academiei de Ştiinţe din România (11.03.1935) şi membru
titular activ al Academiei Republicii Populare Române (12.08.1948).
1Pompeiu

32

Vicepreşedinţi şi secretari generali ai Academiei de Ştiinţe din România (1936-1948)

Anton Davidoglu

Dragomir Hurmuzescu

Gheorghe Taşcă

Victor Gomoiu

Horia Hulubei

Eugen Bădărău
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Componenţa Academiei de Ştiinţe din România (v. Anexa 9) a fost
publicată în numerele 1(1936), 2(1936), 3(1939) şi 12 (1943) ale Buletinului
A.Ş.R.
Tot în Anexa 9, este prezentată lista tuturor membrilor, în conformitate cu
listele publicate în cele patru Buletine ale Academiei de Ştiinţe din România. Din
această anexă, prin însumare, rezultă că, în perioada 1935-1943, în Academia de
Ştiinţe din România au fost aleşi 139 de membri titulari şi 216 de membri
corespondenţi (în total 355 de membri).
Din aceeaşi anexă, rezultă că, între anii 1935-1943, în Academia de Ştiinţe
din România au fost aleşi şi 18 membri de onoare români, iar între anii 1937-1943
şi 88 de membri de onoare străini. Dintre membrii de onoare străini, cei mai mulţi
erau din Franţa (34) şi din Germania (23). Din Italia erau opt, din Elveţia şapte,
din Marea Britanie numai patru, iar din Austria numai trei. Din rândul membrilor
de onoare ai A.Ş.R. străini mai făceau parte şi doi membri din Polonia, aleşi în
anul 1937, precum şi câte unul din Suedia, Danemarca şi Spania.
În componenţa Academiei de Ştiinţe din România intrau şi 11 membri
corespondenţi străini, dintre care şase membri din Franţa, trei din Germania şi câte
unul din Elveţia şi din Suedia.
Meritele ştiinţifice ale multor membri ai Academiei de Ştiinţe din
România au fost recunoscute prin alegerea acestora în Academia Română, cel mai
înalt for de ştiinţă şi cultură din România. Din cei 355 de membri ai A.Ş.R. aleşi
în perioada 1935 - 1943, un număr de 88, reprezentând 24,7%, au fost aleşi şi
membri ai Academiei Române (v. Anexa 10)
În 1948, dintre cei 46 de membri titulari ai Academiei de Ştiinţe din
România, membri şi ai Academiei Republicii Populare Române, 17 au fost excluşi
din noul for academic, prin Decretul Prezidial nr. 76, dar au fost repuşi în drepturi
după 1989, ca membri ai Academiei Române.
Între 1948 şi 1993, au fost aleşi ca membri ai Academiei Române alţi 55
de foşti membri ai Academiei de Ştiinţe din România, astfel încât volumul
Membrii Academiei Române 1866/2003, Dicţionar, înregistrează, cu scurte
biografii, 101 de membri care au fost şi membri ai Academiei de Ştiinţe din
România (Anexa 10).
Recunoaşterea valorii ca instituţie academică a Academiei de Ştiinţe din
România rezultă şi din faptul că, din cei 86 de membri titulari, de onoare şi
corespondenţi, atât ai Academiei Române cât şi ai Academiei de Ştiinţe din
România, următorii 18 (20,9%) au acceptat să devină membri ai A.Ş.R. după ce
fuseseră aleşi membri ai Academiei Române:
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Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Specialitatea

Academia de Ştiinţe
din România
Data alegerii
Titlul
m.t.
m.f.

21.05.1916

m.c.

21.12.1935

m.t.

07.06.1927
25.05.1936
12.08.1948

chimist

21.12.1935
12.06.1943

m.c.
m.t.

07.06.1927
25.05.1936
12.08.1948

medic, clinician
şi farmacolog

03.06.1943

m.t.

31.05.1938
12.08.1948

m.c.
m.t.
m.t.
activ
m.c.
m.t.
m.t.
activ
m.o.
m.t.
activ

geograf

21.12.1935

m.t.

05.06.1919

m.c.

geograf şi
geolog

21.12.1935

m.t.

geograf

06.06.1939

m.c.

31.05.1935
03.07.1990
20.05.1939
02.07.1955

m.c.
repus
m.c.
m.t.

medic şi om
politic

11.03.1935

m.f.

24.05.1934

m.o.

matematician

05.06.1943

m.t.

m.c.
repus

economist şi
om politic

28.05.1938

m.t.

economist

20.12.1936

economist şi
om politic

28.05.1938

m.o.

entomolog

21.12.1935

m.o.

26.05.1937
03.07.1990
23.05.1936
20.05.1939
03.07.1990
04.06.1926
03.07.1990
22.06.1937
03.07.1990
28.05.1930
12.08.1948

medic şi
naturalist

11.03.1935

m.f.

10.06.1920

m.c.

chimist

11.03.1935

m.f.

08.06.1925

m.c.

jurist şi
om politic

03.06.1941

m.c.

m.o.
repus

filosof, scriitor
şi om politic

05.06.1943

m.o.

31.05.1939
03.07.1990
07.06.1927
24.05.1934
03.07.1990

matematician

05.06.1943

2.

Hurmuzescu Dragomir
(1865-1954)

fizician

11.03.1935

3.

Spacu Gheorghe
(1883-1955)

chimist

4.

Tănăsescu Ion
(1892-1959)

5.

Danielopolu Daniel
(1884-1955)

6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Slăvescu Victor
(1891-1977)
Taşcă Gheorghe
(1875-1951)
Cancicov Mircea
(1885-1951)
Caradja Aristide
(1861-1955)
Călugăreanu Dimitrie
(1868-1937)
Minovici Ştefan
(1867-1935)
Mironescu Gh. Gh.
(1874-1949)
Petrovici Ion
(1882-1972)

Titlul
m.c.
m.t.
m.t.
activ

1.

Brătescu Constantin
(1882-1945)
David Mihail
(1886-1954)
Mihăilescu Vintilă
(1890-1978)
Angelescu Constantin
(1869-1948)
Sergescu Petre
(1893-1954)

Data alegerii
03.06.1916
24.05.1936
12.08.1948

Pompeiu Dimitrie
(1873-1954)

7.

Academia Română
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m.t.

m.c.
m.t.
repus
m.c.
repus
m.o.
repus
m.o.
m.t.

m.c.
m.t.
repus

Academia de Ştiinţe din România s-a bucurat de recunoaştere şi în rândul
membrilor străini. Din cei nouă membri de onoare străini, atât ai A.Ş.R. cât şi ai
Academiei Române, următorii trei au fost mai întâi membri ai Academiei Române
şi apoi au acceptat să devină şi membri ai A.Ş.R.
Nr.
Crt.

1.
2.
3.

Numele şi
prenumele

Specialitatea

Academia de Ştiinţe
din România

Academia
Română

Data alegerii m.o.

Data alegerii m.o.

Montel Paul-Antoine
(1876-1975)

matematician
francez

04.06.1937

22.05.1929 m.c.
27.05.1932 m.o.
03.02.1965 repus

Pende Nicola
(1880-1970)
Sabatier Paul
(1854-1941)

medic şi om politic
italian

28.05.1938

31.05.1935

chimist francez

04.06.1937

11.06.1925

De asemenea, din cei şapte membri de onoare străini ai A.Ş.R. care au fost
aleşi şi membri corespondenţi străini ai Academiei Române, şase au fost mai întâi
membri ai Academiei Române şi apoi au acceptat să devină şi membri ai A.Ş.R.
Academia de Ştiinţe
din România

Academia
Română

Data alegerii m.o.

Data alegerii
m.c.

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

1.

Fourmarier Paul
(1877-1970)

geolog belgian

20.12.1938

08.06.1925

2.

Gamillscheg Ernst
(1887-1971)

filolog german

03.06.1941

29.05.1929

3.

Guiard Jules
(1870-1965)

medic francez

07.06.1942

12.06.1924

4.

Jeannel René
(1879-1965)

zoolog francez,
entomolog

05.06.1943

26.05.1928

5.

Montel Paul-Antoine
(1876-1975)

matematician francez

04.06.1937

22.05.1929

6.

Pittard Eugène
(1867-1962)

antropolog elveţian

07.06.1942

07.06.1919

Specialitatea
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Averea Academiei de Ştiinţe din România
Sediul activităţii A.Ş.R. a fost situat în camerele necesare pentru
administraţia şi serviciul publicaţiilor din str. Poincaré nr. 14, puse la dispoziţie de
către decanul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Bucureşti. Comunicările
ştiinţifice se organizau în cele două amfiteatre ale Facultăţii de Ştiinţe. În
consecinţă, averea Academiei de Ştiinţe era constituită numai din mobilier (1
bibliotecă de stejar, 1 dulap cu rafturi pentru depozit, 1 masă de stejar, 18 scaune
de stejar) şi din 4.000 de volume de cărţi de ştiinţă, inventariate în Biblioteca
A.Ş.R., şi stocuri de hârtie destinate publicaţiilor.
Ministerul Educaţiei Naţionale, în baza aprobării şi autorizării date prin
Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1275/1937, a cedat Academiei de Ştiinţe din
România, în plină şi permanentă folosinţă, prin actul de cedare autentificat de
Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, sub nr. 20.150/02.06.1937, un teren de
566,77 m2 din str. Edgar Quinet, colţ cu str. Biserica Enei şi Bdul. Brătianu.
Această cedare s-a făcut pentru ca, pe acest teren, Academia de Ştiinţe să
construiască o clădire proprie pentru sediul său, birouri, săli de şedinţe, bibliotecă,
având şi încăperi suficiente care să genereze venituri pentru întreţinerea clădirii şi
susţinerea instituţiei, tipărirea publicaţiilor etc.

Dispunerea terenului acordat Academiei de Ştiinţe în 1937

Prin actul de cedare se făcea, în mod expres, o precizare, prin care A.Ş.R.
se obliga ca, în termen de cinci ani de la autentificarea actului, să construiască pe
terenul cedat localul propriu. Desfăşurarea evenimentelor ulterioare, războiul, nu
au permis Academiei de Ştiinţe să dispună de fondurile necesare construirii
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sediului său şi, pentru a nu decade din drepturi şi a i se anula actul de cedare,
A.Ş.R. a cerut şi a obţinut de la Ministerul Educaţiei Naţionale termene de
garanţie de câte cinci ani de prelungire a termenului de construcţie, ultima
amânare obţinută fiind până la 26 octombrie 1949.
În anul 1943, Comitetul Central al Academiei de Ştiinţe a iniţiat lansarea
unei emisiuni de timbre poştale (purtând efigiile marilor pionieri ai ştiinţei: Haret,
Istrati, Babeş, Cobălcescu, Poni), urmând ca beneficiul realizat de Direcţia
generală P.T.T.R. din vânzarea acestor timbre să fie cedat A.Ş.R., pentru
începerea construcţiei clădirii proprii. Evenimentele grave din anul 1944 au dus la
restrângerea şi dezorganizarea traficului poştal şi, de aceea, emiterea acestor
timbre poştale a devenit inoportună.
Pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii ştiinţifice
crescânde, Academia de Ştiinţe din România, prin valorificarea terenului obţinut
de la Ministerul Educaţiei Naţionale, a constituit un capitol de venituri prin
închirierea atât Societăţii ,,Distribuţia“, pentru construirea unei pompe de benzină,
cu începere de la 15 iulie 1940, cu o chirie anuală de 80.000 lei, cât şi unui
particular, Mihail Rusu, care a construit pe teren primele magazine de tip nou, cu
o chirie anuală de 700.000 lei, de la 20 decembrie 1944. După stabilizarea din
august 1947, s-a încasat de la Mihail Rusu suma 10.000 lei, pentru semestrul 1
octombrie 1947-31 martie 1948, iar de la Societatea ,,Distribuţia“, pe întregul an
1948, suma de 100.000 lei.
Naţionalizarea din 1948, Decretul Prezidial nr 76/1948 prin care Academia
Română, Academia de Ştiinţe din România şi Academia de Medicină au fost
integrate în Academia Republicii Populare Române, toate bunurile mobile şi
imobile ale Academiei Române, Academiei de Medicină şi Academiei de Ştiinţe
fiind trecute în patrimoniul Academiei Republicii Populare Române, exclud orice
speranţe la posibile recuperări de către Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România a unor bunuri mobile sau imobile din averea Academiei de Ştiinţe. (v.
Anexa 4).
Publicaţii ale Academiei de Ştiinţe din România
Academia de Ştiinţe din România edita cel puţin trei publicaţii:
● O publicaţie periodică, în limbile franceză, germană sau în alte limbi de
circulaţie ştiinţifică universală, intitulată Comptes rendus des Séances de
l’Académie des Sciences de Roumanie, în care se tipăreau comunicările
prezentate în şedinţele sale. Aceste comunicări, având caracter de note
preliminare, nu depăşeau patru pagini. Comitetul de redacţie putea aproba, ca
excepţii, şi publicarea unor lucrări mai mari.
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● O publicaţie periodică în limba română, intitulată Buletinul Academiei
de Ştiinţe din România, în care s-au tipărit dările de seamă anuale ale adunărilor
generale, diverse comunicări administrative, sumarul şedinţelor, precum şi scurte
rezumate ale comunicărilor şi conferinţelor nepublicate în Comptes rendus des
Séances de l’Académie des Sciences de Roumanie. Autorii comunicărilor aveau
dreptul să primească extrase ale articolelor ce le erau publicate.
● Memorii şi monografii, cuprizând câte o singură conferinţă sau
comunicare mai dezvoltată. Apăreau sub formă de fascicole separate, de 1-2 coale
tipografice, şi numerotate, alcătuind o serie. În 1943, s-au publicat următoarele
memorii şi monografii:
1. Dr. C. Angelescu, D. Pompeiu, V. Vâlcovici, Gh. Taşcă, C. Kiriţescu,
Comemorarea lui Spiru Haret;
2. La Science et la Guerre - Krieg und Wissenschaft (rezumat al publicaţiei:
Problemele Războiului şi Ştiinţa);
3. Prof. dr. H. Barkhausen, Der Siegeszug der Elektronenrohre und seine
Grenzen;
4. Paul Horia Suciu, Evoluţia ştiinţei economice;
5. Theodor Buşniţă, Problemele biologice şi economice ale stufului în
România;
6. C. Popovici, Isaac Newton şi problemele moderne ale mecanicei cereşti;
7. Ştefan Dumitrescu, Concepţiuni monetare actuale;
8. Prof. dr. Valeriu L. Bologa, Analiză şi Spiritualitate în medicină;
9. General Gheorghe Potopeanu, Despre organizarea cercetărilor ştiinţifice;
10. V. Vâlcovici, Horia Hulubei, C. Motaş, Rolul Ştiinţei în formarea
spirituală a omului cult;
11. General
Gheorghe
Potopeanu,
Maior
Dragomitrescu-Buzne,
Comemorarea renaşterii române.

Academia de Ştiinţe din România a desfăşurat, în perioada 1935-1948, o
valoroasă activitate ştiinţifică (în perioada 8 iulie 1938-7 noiembrie 1940 sub
denumirea de Institutul de Ştiinţe din România, fără a se modifica conţinutul
activităţii ştiinţifice) şi, în perioada 1936-1947, a publicat, în opt volume de
Comptes rendus des Séances de l’Académie des Sciences de Roumanie, 754 de
comunicări ştiinţifice, originale, susţinute în cele zece secţii (vol. I, 1936-1937,
şase numere cu 432 de pagini; vol. II, 1937-1938, şase numere cu 716 de pagini;
vol. III, 1939, şase numere cu 716 de pagini; vol. IV, 1940, şase numere cu 446 de
pagini; vol. V, 1941, şase numere cu 462 de pagini; vol. VI, 1942, şase numere cu
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362 de pagini; vol. VII, 1943-1945, un număr cu 392 de pagini; vol. VIII, 19451946, un număr cu 186 de pagini)1.
În aceeaşi perioadă, Academia de Ştiinţe din România a publicat şi 14
numere din Buletinul Academiei de Ştiinţe din România (numerele 1-9, 19361941; numărul 10, 1942; numerele 11-12, 1943; numărul 13, 1944-1945; numărul
14, 1945-1946).
În numărul 14 al Buletinului s-au publicat şi două intervenţii scrise,
adresate Consiliului Naţional de Cercetare Ştiinţifică din acei ani, din care rezultă
că acest Consiliu, începând din 1945, nu a mai finanţat în nici un mod activitatea
ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe din România.
Publicaţiile A.Ş.R. se distribuiau membrilor A.Ş.R. de toate categoriile şi
se trimiteau instituţiilor ştiinţifice din ţară şi străinătate, pe bază de reciprocitate.

Ştefan, „Înfiinţarea Academiei de Ştiinţe – cerinţă a dezvoltării României”, Expunere la simpozionul
,,120 de ani de la naşterea primei femei inginer din lume Elisa Leonida Zamfirescu”, 14 decembrie 2007 B,
Sediul AGIR.
1Iancu,
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Capitolul II
ASOCIAŢIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
(1956-1996)
Anii 1948-1955 s-au caracterizat printr-un intens proces de sovietizare a
României, ca şi a celorlalte state aflate în zona de influență (dominaţie) a
Kremlinului. Una dintre direcţiile principale de acţiune în vederea atingerii acestui
obiectiv a fost diminuarea rolului culturii naţionale şi a instituţiilor ei şi chiar
distrugerea acestora, marginalizarea, arestarea sau chiar lichidarea elitelor care au
refuzat să colaboreze cu regimul comunist.
S-a instituit controlul de stat asupra tuturor structurilor economice, sociale,
politice, culturale etc. În acest cadru s-a înscris şi decretul Prezidiului Marii
Adunări Naţionale din 9 iunie 1948, prin care Academia de Ştiinţe din România a
fost integrată în Academia Republicii Populare Române, toate bunurile sale
mobile şi imobile fiind înglobate în patrimoniul noii Academii1.
În urma acestui act abuziv, în perioada 1949-1968, societăţile şi asociaţiile
ştiinţifice ale cadrelor didactice, medicilor, inginerilor şi arhitecţilor au adoptat
noi statute de organizare şi funcţionare. Prin art. 7 al Hotărârii C.C. al P.M.R. şi a
Consiliului de Miniştri din 1951, Ministerul instrucţiunii publice primea sarcina
de a „...lua măsurile necesare pentru întărirea societăţilor ştiinţifice“. Între anii
1952-1972, activitatea societăţilor şi asociaţiilor ştiinţifice a fost subvenţionată din
fondurile Ministerului învăţământului.
După moartea lui Stalin, în 1953, noua conducere de la Moscova s-a
orientat spre o politică de oarecare destindere în interiorul Uniunii Sovietice şi în
relaţiile cu statele socialiste. La Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, din februarie 1956, N.S. Hruşciov a condamnat cultul
personalităţii lui Stalin şi a dezvăluit parte din crimele şi ilegalităţile comise în
timpul acestuia.
Conducerea de la Bucureşti, în frunte cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, primsecretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, a urmărit să
profite de schimbările înregistrate la Kremlin pentru a se „elibera“ de sub tutela
sovietică şi a promova o politică proprie. Una dintre modalităţile de afirmare a
acestei orientări a fost revenirea parţială la valorile naţionale, reintegrarea
univ. dr. ing. Ştefan Iancu, Prof. univ. dr. Dan Şchiopu, membri titulari ai AOŞ-R, Notă privind
istoricul Academiei de Ştiinţe din România, în Arhiva AOSR şi „Din istoricul Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România”, Analele Universităţii Bioterra, Vol.7/2006;
1Prof.

41

oamenilor de cultură marginalizaţi până atunci şi încadrarea lor în instituţii de
ştiinţă şi învăţământ, reînfiinţarea instituţiilor desfiinţate în anii 1948-1950.
Totodată, conducerea de la Bucureşti a decis să restabilească relaţiile cu statele
occidentale, relaţii „îngheţate“ din vara anului 1947, să participe la activităţile
unor organisme internaţionale cu programe ştiinţifice şi culturale, care se înscriau
pe linia colaborării între „Est“ şi „Vest“, pornind de la ideea apărării păcii şi
evitării unei noi conflagraţii mondiale.
Pornind de la realitatea creată prin integrarea Academiei de Ştiinţe din
România în Academia Republicii Populare Române şi ţinând seama că în ţările
dezvoltate din punct de vedere ştiinţific şi industrial se considera firesc şi normal
ca într-un stat să existe mai multe academii sau societăţi ştiinţifice ale oamenilor
de ştiinţă, preşedintele Academiei Române din acel timp, Acad. Traian Săvulescu,
a organizat, la 23 mai 1956, şedinţa de constituire a Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din România. Acesta este contextul istoric în care a apărut Asociaţia
Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.), concepută ca o organizaţie în
care intelectuali de prestigiu, membri ai Academiei Române, participau la
extinderea cercetării ştiinţifice pe o scară cât mai largă în interior, precum şi la
stabilirea unor relaţii de colaborare cu oamenii de ştiinţă din alte state, inclusiv cu
cele care aveau alt regim politic.
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România s-a înfiinţat la 23 mai 1956,
din iniţiativa unor personalităţi marcante, între care Acad. Traian Săvulescu,
Acad. Ştefan Milcu, Acad. Ştefan Bălan, Acad. Athanase Joja, Acad. Mihai Ralea,
Acad. Grigore C. Moisil, Acad. Ştefan Nicolau, acad. Alexandru Codarcea ş. a.
La 30 mai 1956, a apărut Hotărârea Consiliului de Miniştri al R.P.R.
nr. 1012, care prevedea: „Se autorizează înfiinţarea Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din Republica Populară Română“.
Documentul a fost publicat în Colecţia de Hotărâri şi Dispoziţii a
Consiliului de Miniştri, editată de Ministerul Justiţiei, la 18 iunie 19561. Potrivit
Statutului, A.O.Ş.R. se înfiinţa pe o durată nelimitată, având personalitate juridică
şi funcţie de reprezentare internaţională. Era o organizaţie neguvernamentală şi
cuprindea, în rândurile sale, oameni de ştiinţă din cele mai diverse profesiuni ale
creaţiei intelectuale.

1Colecţia

de Hotărâri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române, nr. 28 din 18
iunie 1956.
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Hotărârea privind autorizarea înfiinţării Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din Republica
Populară Română - 30 mai 1956 (apărut la 18 iunie 1956)
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Acad. Traian Săvulescu,
Primul Preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Primul Comitet de Conducere al A.O.Ş.R. era format din Acad. Traian
Săvulescu1 – preşedinte, Oliviu Rusu – secretar general; Acad. Ştefan Bălan,
Acad. Ştefan Milcu, Acad. Mihai Ralea – vicepreşedinţi; Acad. Gh. Macovei,
Acad. Grigore Moisil, Acad. Constantin Budeanu, Acad. Gheorghe Murgeanu,
Acad. Simion Stoilow, Acad. Radu Cernătescu, Acad. Ion Gheorghe Maurer,
Acad. Iorgu Iordan, Acad. Petre Constantinescu-Iaşi, Acad. Alexandru Bădărău,
Acad. Erasmus Nyárády, Acad. Remus Răduleţ, Acad. Emilian Bratu, Alexandru
Codarcea (m.c. al Academiei), Nicolae Sălăgeanu (m.c. al Academiei)2.
După cum se observă, în fruntea A.O.Ş.R. se aflau personalităţi marcante
ale ştiinţei şi tehnicii din România, cuprinzând toate marile domenii de cercetare.
Este de remarcat implicarea nemijlocită a Academiei R.P.R., în frunte cu
preşedintele acesteia, care a devenit şi preşedintele A.O.Ş.R. S-a urmărit ca
A.O.Ş.R să aibă un real prestigiu, pentru a putea fi acceptată ca partener de dialog
pe plan internaţional.
Asociaţia avea ca principale obiective: reprezentarea oamenilor de ştiinţă
şi cercetătorilor din România pe plan internaţional, în diverse organizaţii
neguvernamentale (precum Federaţia Mondială a Oamenilor de Ştiinţă, Mişcarea
1Traian

Săvulescu, membru al Academiei Române din 1936, era un reputat specialist în biologie şi
geobotanică, întemeietorul şcolii româneşti de fitopatologie.
2Arhivele Naţionale Istorice Centrale (Arh. N.I.C.), fond Societatea de Ştiinţe Istorice din România, dos. 8, f.
147-148.
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Pugwash, UNESCO); participarea la acţiunile acestora privind viaţa ştiinţifică şi
relaţiile ştiinţei cu societatea contemporană; stabilirea drepturilor şi obligaţiilor
cercetătorilor în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice din cea de-a doua jumătate
a secolului XX.
În acei ani, statul român acorda o atenţie deosebită dezvoltării
învăţământului, ştiinţei şi culturii, pentru care aloca importante fonduri bugetare.
De această linie politică a beneficiat şi A.O.Ş.R, căreia i s-a acordat o subvenţie
bugetară de 300.000 lei şi 15.000 dolari S.U.A. De asemenea, i s-a repartizat un
sediu în centrul capitalei, pe bulevardul Dacia nr. 331.
Asociaţia nu avea o structură organizatorică foarte clară, iar exigenţele în
privinţa calităţii ştiinţifice a membrilor erau reduse. Ea era concepută mai curând
ca o organizaţie care aduna în rândurile sale societăţile de ştiinţe existente, pe
diferite domenii. Acestea erau considerate membri colectivi ai A.O.Ş.R. şi plăteau
o cotizaţie anuală. Spre exemplu, la 6 iunie 1956, Comitetul A.O.Ş.R. invita
secretarii societăţilor ştiinţifice să participe la şedinţa de lucru pentru definitivarea
bugetului A.O.Ş.R. Se prevedeau sumele stabilite pentru cotizaţiile societăţilor
afiliate: Societatea de Ştiinţe Matematice şi Fizice – 4.000 lei, Societatea de
Ştiinţe Naturale şi Geografie – 4.000 lei, Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologie
– 4.000 lei, Societatea Juriştilor – 6.500 lei2. Cotizaţia anuală pentru înscrierea
individuală în A.O.Ş.R. era de 50 de lei3. În proiectul de buget erau incluse
deplasări la Pekin (Beijing), Praga, Varşovia, schimburi de experienţă cu oameni
de ştiinţă din Bulgaria şi Cehoslovacia, cheltuieli pentru cadouri, reprezentare etc.
Încă din septembrie 1956, Consiliul de Conducere a stabilit două
modalităţi de schimburi internaţionale: 1) în grupuri mici (de patru-cinci
persoane), care să se întâlnească cu colegi de specialitate în ţara vizitată şi să
dezbată probleme ştiinţifice; 2) grupuri mai mari, alcătuite din oameni de ştiinţă
tineri, pentru vizite cu caracter turistic şi de informare4.
Imediat după înfiinţare, A.O.Ş.R. s-a afiliat la Federaţia Mondială a
Oamenilor de Ştiinţă (F.M.O.Ş.). Aceasta s-a constituit în 1953, din iniţiativa a
două mari personalităţi: Frédéric Joliot-Curie şi John Bernal, având ca scop
asigurarea păcii, pentru dezvoltarea creaţiei ştiinţifice, crearea condiţiilor de
muncă necesare pentru cercetători, colaborarea acestora în cadrul unor organizaţii
naţionale şi a F.M.O.Ş. La manifestările ştiinţifice organizate de F.M.O.Ş. au fost

1Adresă

către primul ministru Adrian Năstase din 15 martie 2001, semnată de preşedintele AOSR, Vasile
Cândea, în Arhiva AOSR; Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Rolul omului de ştiinţă în societatea de tranziţie,
Bucureşti, Editura pentru Ştiinţă şi Educaţie, 1998, p. 6.
2Arh. N.I.C. fond Societatea de Ştiinţe Istorice din România, dos 8, f. 153-156.
3N. Adăniloaie, Monografia Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Bucureşti, 2009, p. 49.
4Arh. N.I.C., fond Societatea de Ştiinţe Istorice din România, dos. 8, f. 117.
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dezbătute teme de larg interes: statutul cercetătorului, dezarmarea şi colaborarea
ştiinţifică, problema energiei, a mediului înconjurător ş.a.
La câteva luni de la înfiinţare, A.O.Ş.R. a fost reprezentată la Conferinţa
de la Praga a F.M.O.Ş. din 27-29 octombrie 1956, prin Acad. Şt. Milcu şi Prof.
univ. dr. Nicolae Teodorescu1 (membru corespondent al Academiei Române de la
2 iulie 1955 şi membru titular de la 21 martie 1963). A.O.Ş.R. a participat la
numeroase alte activităţi ale F.M.O.Ş. (congrese, conferinţe, simpozioane) prin
personalităţi de marcă, a căror contribuţie a fost apreciată. Ca urmare,
reprezentanţii A.O.Ş.R. au fost aleşi în organele de conducere ale F.M.O.Ş.:
Birou, Comitetul de Conducere, Comitetul Editorial, Comitetul Social-Economic,
Comitetul pentru Dezarmare, Comitetul Financiar2. Două reuniuni ale Federaţiei
s-au desfăşurat în România.
A.O.Ş.R asigura publicarea, în limba franceză, a revistei Le Monde
Scientifique, în care erau tipărite articole privind realizările ştiinţifice în diferite
domenii care interesau omenirea în ansamblul ei (mediul înconjurător, epurarea
apelor, problemele statelor slab dezvoltate, dezarmarea, soluţionarea pe cale
paşnică a conflictelor militare etc.).
A.O.Ş.R a participat la activităţile Mişcării Pugwash (după numele unei
localităţi din Canada), care organiza întâlniri internaţionale periodice ale
oamenilor de ştiinţă, pronunţându-se pentru crearea unei atmosfere de înţelegere şi
colaborare între popoare. Între iniţiatorii acesteia s-au aflat Albert Einstein,
Frédéric Joliot-Curie, Bertrand Russel. Prima conferinţă a Mişcării Pugwash avut
loc în anul 1957. Sediul Comitetului Internaţional Permanent al acesteia se afla la
Londra. Contribuţiile savanţilor români la Mişcarea Pugwash au fost apreciate,
fapt ce a determinat conducerea acesteia să stabilească desfăşurarea reuniunilor
din 1964 în România. Lucrările au avut loc la Bucureşti şi la Sinaia3.
O altă organizaţie internaţională la activitatea căreia a participat A.O.Ş.R a
fost Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO), înfiinţată în 1953, cu sediul la Paris.
În anul 1959, Traian Săvulescu s-a retras, din motive de sănătate, din
funcţia de preşedinte al Academiei Republicii Populare Române, devenind
preşedinte de onoare. În locul său a fost ales filosoful Athanase Joja. Schimbarea
de la nivelul conducerii Academiei R.P.R. a fost urmată de retragerea lui Traian
Săvulescu din fruntea Comitetului A.O.Ş.R. Se cuvine evidenţiat faptul că Traian
Săvulescu are meritul de a-şi fi legat numele de înfiinţarea Asociaţiei Oamenilor
1Arh.

N.I.C., fond Societatea de Ştiinţe Istorice din România, dos. 8, f. 108.
Nicolae Teodorescu, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric, relaţii, structură şi
funcţionalitate, în revista Ştiinţa 2000. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, nr. 1/1992.
3 Ibidem.
2Acad.
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de Ştiinţă din România, de a-i fi asigurat structura organizatorică şi de a o fi
implicat activ în viaţa ştiinţifică internaţională. Noul preşedinte al Academiei
Române, Athanase Joja, a fost ales preşedintele A.O.Ş.R.

Acad. Athanase Joja, al doilea Preşedinte al A.O.Ş.R. [1959-1972]
Alături de preşedinte, din Comitetul de Conducere făceau parte: Acad.
Ştefan Milcu, Acad. Mihai Ralea şi Prof. Nicolae Teodorescu – vicepreşedinţi,
Prof. Cornel Penescu (m.c. al Academiei) – secretar general. Totodată, a fost
organizat Secretariatul A.O.Ş.R., cu M. Popescu – secretar executiv şi două
secretare poliglote1. Athanase Joja era unul dintre filozofii de marcă ai României,
specialist în domeniul logicii, ministru al Învăţământului din iulie 1957 până în
ianuarie 1960.
Şi sub noua conducere, A.O.Ş.R a participat la viaţa ştiinţifică
internaţională. În 1965, Acad. Nicolae Teodorescu a reprezentat A.O.Ş.R la
Congresul Oamenilor de Ştiinţă din Indonezia, unde a prezentat două rapoarte: 1)
Dezvoltarea învăţământului superior în România şi 2) Dezvoltarea ştiinţei în
România. Rapoartele au fost urmate de mese rotunde, la care s-au dezbătut pe larg
problemele prezentate de Acad. Teodorescu, astfel că un număr important de
savanţi au putut cunoaşte progresele înregistrate de România în domeniile
învăţământului şi ştiinţei.

Nicolae Teodorescu, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric, relaţii, structură şi
funcţionalitate, în revista Ştiinţa 2000. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, nr. 1/1992.
1Acad.
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În 1967, A.O.Ş.R a organizat, prin Consiliul Naţional pentru Cercetare
Ştiinţifică (C.N.C.S.), primul Colocviu de tehnică de calcul şi calculatoare cu
participare internaţională. A fost un bun prilej de cunoaştere şi analiză a stadiului
de dezvoltare a informaticii, într-o vreme când calculatoarele începeau să fie
utilizate pe o scară tot mai largă.
O altă manifestare internaţională de prestigiu, desfăşurată în colaborare cu
Academia de Studii Economice, a fost conferinţa Cercetări operaţionale,
cibernetică şi automatică. În 1968, A.O.Ş.R s-a asociat la iniţiativa Academiei
Republicii Socialiste România şi Ministerului Învăţământului de a organiza în
România (la Bucureşti) Conferinţa internaţională pentru problemele
învăţământului matematic, care s-a desfăşurat sub egida UNESCO. Cu acest prilej,
delegaţii străini au vizitat sediul A.O.Ş.R. şi au susţinut expuneri asupra rolului şi
strategiei învăţământului superior în formarea şi orientarea cercetătorilor1.
Acad. N. Teodorescu a participat, ca urmare a invitaţiei secretarului
general al ONU, în calitate de membru în comitetul de experţi, la redactarea
Raportului privind aplicaţiile tehnologiei calculatoarelor pentru dezvoltare.
Activitatea experţilor s-a desfăşurat, în zilele de 24-27 februarie 1970, la sediul
ONU din New York. În zilele de 13-14 aprilie 1970, şedinţa Grupului de lucru al
Comitetului Consultativ pentru Aplicaţiile Ştiinţei şi Tehnologiei de Dezvoltare a
avut loc la Bucureşti. Acad. Teodorescu, vicepreşedintele A.O.Ş.R, a participat, în
calitate de coautor, la realizarea volumului Aplicaţiile tehnologiei calculatoarelor
pentru dezvoltare, editat, sub egida ONU, în 19712.
A.O.Ş.R s-a preocupat de realizarea unor colaborări fructuoase între
cercetătorii români şi cei din alte ţări, folosind practica organizării unor cursuri de
vară, în colaborare cu alte instituţii. Astfel, A.O.Ş.R şi Universitatea Bucureşti au
organizat, în august 1971, sub egida ONU şi UNESCO, Şcoala Internaţională de
vară cu tema Tehnica de calcul şi calculatoare, la care au participat 150 de
specialişti străini şi 200 români. În 1972, A.O.Ş.R. a organizat, sub conducerea
Acad. Athanasie Joja, o Consfătuire de logică, cu participare internaţională.
În acelaşi an (1972), Athanasie Joja a încetat din viaţă, după o muncă
intensă în fruntea A.O.Ş.R., căreia i-a asigurat o anvergură cu adevărat
internaţională. El a ştiut să profite de contextul politic, caracterizat printr-o largă
deschidere spre valorile ştiinţei şi culturii naţionale şi spre o implicare activă a
cărturarilor români în viaţa ştiinţifică internaţională.

Nicolae Teodorescu, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric, relaţii, structură şi
funcţionalitate, în revista Ştiinţa 2000. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, nr. 1/1992.
2Ibidem.
1Acad.
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În funcţia de preşedinte al A.O.Ş.R. a fost ales Acad. Nicolae
Teodorescu, matematician, creatorul şcolii româneşti de teoria ecuaţiilor cu
derivate parţiale, membru corespondent al Academiei din 1955 şi membru titular
din 1963. Se remarcase ca unul dintre cei mai activi oameni de ştiinţă implicaţi în
activitatea acesteia.

Acad. Nicolae-Victor Teodorescu, Preşedinte al A.O.Ş.R. [1972-1994]
În calitate de preşedinte, Acad. Nicolae Teodorescu a continuat acţiunile
vizând participarea A.O.Ş.R. la viaţa ştiinţifică internaţională. Astfel, în 1975,
A.O.Ş.R. a organizat, la Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia Crescătorilor de
Albine din România, Congresul Internaţional de Apicultură. Ţara noastră avea
realizări deosebite în acest domeniu, iar preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de
Albine din România, Veceslav Harnaj, a fost ales preşedintele APIMONDIA
(1965-1988)
A.O.Ş.R s-a implicat în organizarea cursurilor Şcolii Internaţionale de
Vară cu tema Teoria sistemelor şi aplicaţii în ştiinţă şi tehnologie, desfăşurate la
Suceava, în august 1976, la care au participat oameni de ştiinţă din Marea
Britanie, Italia, Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, ş.a. În anul următor, 1977, a
organizat, la Bucureşti, Şcoala Internaţională de Vară cu tema Ştiinţa şi nevoile
societăţii, care a beneficiat de o largă participare, atât a unor savanţi, cât şi a unor
tineri1.
Nicolae Teodorescu, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric, relaţii, structură şi
funcţionalitate, în revista Ştiinţa 2000. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, nr. 1/1992.
1Acad.
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Colaborarea A.O.Ş.R. cu alte instituţii din ţară era necesară, atât pentru
implicarea acestora în viaţa ştiinţifică internaţională, cât şi pentru rezolvarea unor
probleme materiale (spaţii pentru desfăşurarea evenimentelor respective, cazarea
unor oaspeţi, birotică etc.), în condiţiile în care resursele Asociaţiei s-au diminuat,
ca urmare a reducerii alocaţiilor bugetare.
Această situaţie se datora noului context politic. Dacă, în anii ’50-’60,
conducerea de la Bucureşti căuta cele mai diverse modalităţi de implicare a
României în viaţa internaţională, inclusiv prin activitatea unor asociaţii şi societăţi
ştiinţifice, în anii ’70, regimul nu mai avea nevoie de asemenea practici ocolite,
care să intermedieze între factorii politici.
Mai ales după condamnarea fermă a intervenţiei trupelor Tratatului de la
Varşovia în Cehoslovacia (august 1968), prestigiul internaţional al lui Nicolae
Ceauşescu a crescut considerabil, preşedintele României devenind una din cele
mai cunoscute şi apreciate personalităţi ale timpului. Implicarea directă şi extrem
de activă a lui Nicolae Ceauşescu în politica externă a României a avut ca efect
diminuarea rolului unor organizaţii care activau pe acest teren, între care A.O.Ş.R.
Pe de altă parte, ascensiunea politică a Elenei Ceauşescu, începând cu anul 1973,
când a devenit membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., urmată de
alegerea sa în funcţia de prim-vicepriministru al Guvernului României, în 1980, şi
de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (CNST) a
influenţat negativ situaţia A.O.Ş.R. Potrivit noii orientări, activitatea ştiinţifică
trebuia să se desfăşoare în cadrul unor mari institute, pe baza unor planuri
aprobate la cel mai înalt nivel. În aceste condiţii, A.O.Ş.R. apărea ca o structură
neclară, a cărei activitate nu putea fi evaluată după evidenţe stabilite de
conducerea partidului şi statului.
Se adăugau efectele crizei economice mondiale (generată de criza
petrolului din 1973), care afecta tot mai mult România. La sfârşitul anilor ’70 şi
începutul anilor ’80, economia ţărilor socialiste a intrat într-o „criză de sistem“,
care se va dovedi fatală pentru regimurile din aceste state. Tocmai în acel context,
Nicolae Ceauşescu a decis ca România să-şi achite întreaga datorie externă,
impunând restricţii tot mai grave în privinţa consumului populaţiei şi al
cheltuielilor bugetare, inclusiv al alocării de fonduri pentru activităţi ştiinţifice.
Astfel, ca urmare a unei multitudini de factori, interni şi externi, finanţarea
activităţii de cercetare ştiinţifică, a învăţământului şi culturii s-a diminuat. Pornind
de la faptul că asociaţiile şi societăţile ştiinţifice şi culturale erau organizaţii
neguvernamentale, s-a decis sistarea alocaţiilor bugetare pentru ele. În această
categorie au fost incluse A.O.Ş.R. şi societăţile ştiinţifice afiliate acesteia.
Începând cu anul 1974, în conformitate cu prevederile HCM nr 425/15 mai
1973, societăţile şi asociaţiile ştiinţifice au fost obligate să adopte măsuri pentru
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finanţarea activităţii din fonduri proprii, provenite din încasarea cotizaţiilor şi din
beneficiile realizate din vânzarea publicaţiilor.
Într-o ţară în care nu exista noţiunea de sponsorizare, unde controlul
statului era total, existenţa unor asociaţii (societăţi) fără sprijin financiar din partea
statului era extrem de dificilă. Ca urmare, în istoria A.O.Ş.R. a început o nouă
etapă, în care problemele materiale au devenit preocuparea de căpetenie a
conducerii acesteia. Cheltuielile financiare trebuiau diminuate la maximum, atât în
privinţa personalului, cât şi a activităţilor prevăzute în statutul A.O.Ş.R. Aceasta a
trebuit să renunţe la localul propriu, din bulevardul Dacia, iar sediul A.O.Ş.R. a
fost stabilit într-o cameră de 20 mp, la Fundaţia Elias (lângă hotelul Athénée
Palace).
De la mijlocul anilor ’70, restricţiile în calea participării oamenilor de
ştiinţă din România la acţiuni în străinătate au devenit tot mai severe. Aprobările
pentru deplasare se dădeau tot mai greu, iar fondurile valutare s-au diminuat până
aproape de anulare, astfel că, din 1975, A.O.Ş.R nu şi-a mai putut plăti cotizaţia la
F.M.O.Ş.1. Într-o situaţie similară s-au aflat şi alte organizaţii, ca, de exemplu,
Asociaţia Arhiviştilor din România sau Comitetul Naţional al Istoricilor din ţara
noastră.
Chiar în aceste condiţii vitrege, reprezentanţii A.O.Ş.R, şi-au menţinut
posturile în conducerea acestei Federaţii. În 1976, Acad. N. Teodorescu a fost ales
preşedintele Comitetului de Politica Ştiinţei, calitate în care a elaborat mai multe
rapoarte şi articole de sinteză. Articolul Organizarea cercetării ştiinţifice în
România a fost publicat în broşura elaborată de F.M.O.Ş. Conducerea A.O.Ş.R s-a
străduit să menţină relaţiile ştiinţifice internaţionale. O prezenţă activă au avut, la
evenimente internaţionale, şi alţi membri de marcă ai A.O.Ş.R, precum Acad.
Victor Sahini, Prof. C. Petrescu, Prof. Ionică Apostol, Prof. Iosif Tripşa.
În iulie 1986, s-a desfăşurat, la Moscova, cea de-a 14-a adunare generală a
Forumului Internaţional al Ştiinţelor, la care au participat delegaţi din 53 de
ţări, precum şi reprezentanţi ai ONU şi ai UNESCO. La acest forum mondial,
A.O.Ş.R. a fost prezentă prin Sandu Stoichiţă, Paul Sterian, Nicolae Vlăduţ, Ioan
Moraru, Ionică Apostol, Mariana Beliş şi Victor-Emanuel Sahini2. La această
reuniune, reprezentanţii tinerilor cercetători din Bulgaria, Ungaria, Republica
Democrată Germană, Polonia, România, Uniunea Sovietică şi Cehoslovacia au
prezentat o „recomandare“ asupra problemelor tineretului care lucrează în
domeniul ştiinţelor, în care se sublinia necesitatea ca „activitatea ştiinţifică şi
Nicolae Teodorescu, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric, relaţii, structură şi
funcţionalitate, în revista Ştiinţa 2000. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, nr. 1/1992.
2List of delegates. International Forum of Scientists. „Science, Technology and Peace“. Moscow, 21-23 July
1986, în Arhiva AOSR.
1Acad.
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tehnică să servească cauzei progresului şi păcii“ 1. Delegaţii români au prezentat
şapte comunicări, şi anume2: Acad. N. Teodorescu şi Mariana Beliş – „Ştiinţă,
educaţie, pace“; Dr. S. Stoichiţă şi Prof. dr. Ionică Apostol – „Medicina viitorului
într-o lume a păcii“; Prof. dr. V. Sahini şi Ionică Apostol – „Consecinţele
ecologice rezultate din accidentele tehnologice în industria chimică“; Dr. S.
Stoichiţă – „Propuneri pentru activitatea viitoare a Federaţiei“; Prof. dr. P.
Sterian şi Dr. S. Stoichiţă – „Corelaţia dialectică – ştiinţă – producţie în sistemul
de formare a tinerilor oameni de ştiinţă din R.S. România“; Dr. S. Stoichiţă, Prof.
dr. P. Sterian şi Lect. univ. Mircea Enache – „Perspectivele Asociaţiei de Ştiinţe
din România şi Federaţiei Mondiale a Oamenilor de Ştiinţă privind formarea
tinerilor cercetători ştiinţifici“; Dr. S. Stoichiţă, Prof. dr. P. Sterian, Lector Mircea
Enache – „Perspectivele activităţii editoriale a Federaţiei“3. A fost cea mai masivă
şi consistentă participare a A.O.Ş.R. la o manifestare ştiinţifică internaţională.
În 1989, A.O.Ş.R a organizat, la Tulcea şi Varna, în colaborare cu Uniunea
Asociaţiilor Oamenilor de Ştiinţă din Bulgaria, conferinţa Probleme ştiinţifice ale
Dunării4.
Din anii ’70 ai secolului XX, sub obligaţia „directivelor de partid“,
A.O.Ş.R. a tins să capete un caracter de masă, un fel de sindicat al cercetătorilor,
şi de aceea nu a mai putut să desfăşoare o activitate ştiinţifică cu caracter
academic, aşa cum făcuse în anii anteriori.
În noul context istoric, conducerea A.O.Ş.R. a decis schimbarea centrului
de greutate al activităţilor sale, de la cele externe spre cele interne. Academicianul
Nicolae Teodorescu aprecia, într-un amplu material de analiză, publicat în 1992,
că, în momentul preluării funcţiei de preşedinte, „Asociaţia suferea de o
invaliditate gravă: aceea de a nu corespunde titulaturii sale de asociaţie a
oamenilor de ştiinţă, deoarece nu avea încă o activitate în ţara noastră şi era
complet necunoscută de slujitorii ştiinţei din România“5.
Pe măsură ce participările internaţionale s-au diminuat, A.O.Ş.R. s-a
concentrat pe activităţi interne. O pondere importantă au avut-o cele cu caracter
interdisciplinar, la care au avut contribuţii semnificative matematicieni, biologi,
istorici, geografi etc. Unele filiale desfăşurau o activitate extrem de intensă. De
exemplu, cea din judeţul Neamţ a organizat, numai în anul 1988, un număr de 20
de simpozioane, şapte consfătuiri, şapte sesiuni şi reuniuni ştiinţifice, şapte mese
în limba franceză, în Arhiva AOSR.
subliniat indică persoana care a susţinut comunicarea.
3Adresa semnată de Acad. N. Teodorescu, preşedintele AOSR, către N. Bassov, preşedintele Comitetului de
Organizare a Forumului Mondial „Ştiinţă, tehnologie, pace“, în Arhiva AOSR.
4Acad. Nicolae Teodorescu, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric, relaţii, structură şi
funcţionalitate, în revista Ştiinţa 2000. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, nr. 1/1992.
5Ibidem.
1Textul,

2Numele
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rotunde, 56 de expuneri pentru răspândirea ştiinţei şi culturii, a publicat 17
articole în reviste de specialitate, a organizat nouă schimburi de experienţă şi
expoziţii, iar membrii săi au obţinut şase brevete de invenţii1. După cum se
observă, cele mai multe erau expunerile vizând răspândirea ştiinţei şi culturii,
concurând, într-un fel, Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii
(S.R.C.S.).
Au fost organizate activităţi, cu participarea mai multor societăţi
ştiinţifice, la nivel naţional sau judeţean. De regulă, se apela la bunăvoinţa unor
directori de institute de cercetare ştiinţifică, de licee sau de case de cultură (a
sindicatelor, a tineretului, a studenţilor). Astfel, în colaborare cu Societatea de
Matematică, s-au organizat dezbateri pe tema Aplicaţii ale matematicii şi
informaticii în istorie şi arheologie, privitoare la sanctuarele dacilor de la
Sarmizegetusa. În colaborare cu Institutul Naţional de Biologie, s-a desfăşurat, la
Brăila, în mai 1989, simpozionul ştiinţific Aspecte energetice şi informaţionale în
ecosisteme2. Alte reuniuni au vizat probleme de astronomie, astrofizică, ştiinţe
aerospaţiale şi ştiinţele pământului.
Conducerea A.O.Ş.R. a depus eforturi considerabile pentru a asigura
continuarea activităţii acesteia, într-un context politic tot mai nefavorabil
dezbaterii libere a problemelor ştiinţifice, precum şi acceptării unor propuneri sau
soluţii formulate în alte cadre decât cele organizate de Partidul Comunist Român.
În acest context, transformarea A.O.Ş.R. într-o organizaţie de masă a oferit cadrul
organizatoric pentru reunirea intelectualilor dintr-un oraş, municipiu sau judeţ, a
specialiştilor sau lucrătorilor într-un anumit domeniu de activitate ştiinţifică.
A.O.Ş.R. a devenit o organizaţie de masă, care cuprindea, în rândurile sale,
profesori, ingineri, medici, economişti, silvicultori, agronomi, horticultori,
farmacişti etc. Adeseori, participanţii deveneau membri ai A.O.Ş.R., chiar dacă nu
îndeplineau condiţiile prevăzute de Statutul acesteia. Potrivit unor estimări,
numărul membrilor A.O.Ş.R. era de aproximativ 4.5003.
Înlăturarea regimului totalitar, în decembrie 1989, a generat un sentiment
de speranţă în societatea românească. Pluralismul politic şi ideologic a devenit o
realitate, iar ştiinţa şi cultura aveau un larg câmp de manifestare. În istoria
României, dar şi în cea a A.O.Ş.R., începea o nouă etapă. Se credea că noua
conducere a României va pune la baza deciziilor sale analiza ştiinţifică a
realităţilor interne şi internaţionale, iar A.O.Ş.R. va fi chemată să ofere
consultanţa necesară.
1Istoricul

Filialei Neamţ, p. 4.
Oamenilor de Ştiinţă din România, Memorator al Centrului Interdisciplinar AOSR, Filiala Brăila.
În perioada celor două etape evolutive, 1998-1999 şi 1999-2007. Întocmit de secretar ştiinţific Dr. Ing.
Gabriel M. Leţ, Brăila, p. 17 (în continuare se va cita Memorator Brăila).
3Academia Oamenilor de Ştiinţă. Istoric, în Arhiva AOSR.
2Asociaţia
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Au fost făcute demersuri pentru obţinerea unor resurse financiare şi a unui
sediu corespunzător, s-au făcut oferte vizând implicarea Asociaţiei în promovarea
unor soluţii practice privind dezvoltarea României. Aceste demersuri au dat unele
rezultate. A.O.Ş.R. a primit un sediu propriu în imobilul din Calea Griviţei nr. 21,
etajul 5, aparţinând Regiei Administraţiei Patrimoniului de Stat.
Adunarea Generală a A.O.Ş.R din octombrie 1990 a decis extinderea
activităţilor Asociaţiei, revitalizarea centrelor şi filialelor, a comisiilor de
specialitate, organizarea de simpozioane, mese rotunde, realizarea unor lucrări
ştiinţifice de interes naţional şi internaţional. Cu acest prilej, au fost alese noile
organe de conducere, după cum urmează1:
BIROUL EXECUTIV AL A.O.Ş.R.
Preşedinte
Prim-vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar general
Secretar general adj.
Secretar executiv

- Acad. Nicolae Teodorescu
- Acad. Victor Sahini
- Prof. dr. Dorel Zugrăvescu
- Gral. mr. dr. Vasile Cândea
- Acad. Ştefan Pascu
- Prof. dr. Doc. Marţian Cotrău
- Prof. dr. Doc. Eugen Todoran
- Prof. dr. Apostol Ionică
- Ion Văduva-Poenaru
- Ec. Radu Gârlan

MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE AL A.O.Ş.R.
(aleşi prin vot secret, cu buletine).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1Revista

Prof. dr. Bălăceanu-Stolnici Constantin – Membru al Comisiei de Ştiinţe
Interdisciplinare
Dr. ing. Bianchi Ana-Maria – Secretar Ştiinţific, Comisia Tinerii Cercetători
Dr. Boroneanţ Vasile – Preşedintele Comisiei pentru Investigaţii
Pluridisciplinare a Istoriei şi Arheologiei
Prof. dr. Bumbaru Severin – Preşedinte, Filiala Galaţi
Istoric Caravia Paul – Secretar ştiinţific, Comisia de Studii Interdisciplinare
Gral. mr. dr. Cândea Vasile – membru A.O.Ş.R.
Dr. ing. Cojocaru Constantin – Preşedinte Comisia de Biolocaţie
Acad. Constantinescu Liviu – Preşedinte Comisia de Geoştiinţe
Prof. dr. Cotrău Marţian – Preşedinte, Filiala Iaşi
Dr. Gheorghiu Gabriel – Secretar Ştiinţific, Filiala Brăila
Dr. doc. Giurgiu Victor – Preşedintele societăţii „Progresul Silvic“
Econ. Gârlan Radu – Secretar executiv al A.O.Ş.R.
Ştiinţa 2000, nr. 1/1992, pp. 8-9.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Dr. Godeanu Stoica – Preşedintele Societăţii Române de Ecologie
Prof. dr. Ionică Apostol – Secretar General al A.O.Ş.R.
Conf. dr. Isac Mihaela – Membru A.O.Ş.R.
Dr. Kory-Calomfirescu Ştefania – Membru A.O.Ş.R.
Dr. Lepădatu Gheorghe – Secretar Ştiinţific, Filiala Constanţa
Prof. dr. Mihuleac Emil – Preşedintele Comisiei de Management
Acad. Milcu Ştefan – Preşedintele Comisiei de Studii Interdisciplinare
Prof. dr. Mircioiu Crişan – Prim-vicepreşedinte, Filiala Cluj-Napoca
Conf. dr. Năstase Mihai – Secretar Ştiinţific, Filiala Cluj-Napoca
Conf. dr. Neguţ Şilviu – Membru A.O.Ş.R.
Prof. dr. Nichita Georgeta – Secretar Ştiinţific, Filiala Timişoara
Prof. dr. Niculescu-Mizil Eugen – Preşedintele Comisiei de Sisteme Generale
Acad. Pascu Ştefan – Preşedinte, Filiala Cluj-Napoca
Dr. Petrescu Arcadiu – Secretar Ştiinţific, Comisia de Ştiinţe Neurale
Prof. dr. Pop D. Popa Ioan – Membru A.O.Ş.R.
Conf. dr. Popenţiu Florin – Membru A.O.Ş.R.
Prof. univ. dr. Rădulescu Adrian – Preşedinte, Filiala Constanţa
Acad. Sahini Victor – Prim-vicepreşedinte al A.O.Ş.R.
Prof. dr. Săndulescu Aureliu Emil – Membru corespondent al Academiei,
Preşedintele Comisiei de Studii Interdisciplinare ale Fizicii.
Dr. ing. Săndulescu Mircea – Preşedintele Comisiei de Geoştiinţe
Dr. ing. Spulber Cătălin – Membru A.O.Ş.R.
Dr. ing. Stănescu Florin – Membru A.O.Ş.R.
Prof. dr. Sterian Paul – Preşedinte, Comisia Tinerii Cercetători
Dr. avocat Stroian Nicolaie – Membru A.O.Ş.R.
Dr. Ţarcă Mihai – Vicepreşedinte, Filiala Iaşi
Acad. Teodorescu Nicolae – Preşedinte al A.O.Ş.R.
Dr. Terzi Petre – Preşedinte, SPEN.
Prof. dr. doc. Todoran Eugen – Preşedinte, Filiala Timişoara
Dr. Tudor Ştefan – Membru A.O.Ş.R.
Văduva-Poenaru Ion – Preşedintele Clubului de la Bucureşti – Ştiinţific şi
Cultural
Prof. dr. Zugrăvescu Dorel – Vicepreşedinte, Comisia de Geoştiinţe
ing. Vasiloiu Cristina – Membru A.O.Ş.R.
Prof. dr. Voiculescu Vlad – Membru corespondent al Academiei, Preşedinte
Comisia de Ştiinţe Neurale.

Au fost aprobate Comisiile de Sinteze Disciplinare şi Preşedinţii acestora,
după cum urmează:
➢
➢
➢
➢
➢

Comisia de Studii Interdisciplinare – Acad. Ştefan Milcu;
Comisia de Sisteme Generale – Prof. univ. doc. Eugeniu Niculescu-Mizil;
Comisia de Ecologie – Prof. dr. doc. Victor Giurgiu;
Comisia de Geoştiinţe – Acad. Liviu Constantinescu;
Comisia de Biolocaţie – Dr. ing. Constantin Cojocaru;
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➢ Comisia de Tineret – Prof. univ. dr. Paul Sterian;
➢ Comisia de Ştiinţe Neurale – Prof. univ. dr. doc. Vlad Voiculescu;
➢ Comisia de Studii Interdisciplinare ale Fizicii – Prof. univ. dr. doc. Mircea
Săndulescu
➢ Comisia pentru Investigarea Pluridisciplinară a Istoriei şi Arheologiei – Vasile
Boroneanţ
➢ Comisia de Management – Emil Mihuleac.

Au fost validate ca Membri Colectivi următoarele Societăţi Ştiinţifice
reprezentate de Preşedinţii lor. Astfel:
➢ Societatea Română de Ecologie – Dr. Stoica Godeanu
➢ Societatea „Progresul Silvic“ – Prof. univ. dr. doc. Victor Giurgiu
➢ Societatea „Clubul de la Bucureşti - Ştiinţific şi Cultural“
– Prof. Ion Văduva-Poenaru
➢ Societatea pentru Promovarea Energiilor Regenerabile – ing. Petre Terzi

De asemenea, au fost stabilite Filialele şi Centrele A.O.Ş.R., precum şi
Conducerea lor:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Filiala Cluj-Napoca – Acad. Ştefan Pascu
Filiala Iaşi – Prof. univ. dr. Marţian Cotrău
Filiala Timişoara – Prof. univ. dr. Eugen Todoran
Filiala Galaţi – Prof. univ. dr. doc. Florea Oprea
Filiala Constanţa – Prof. univ. dr. Adrian Rădulescu
Centrul Brăila – Dr. Gheorghe Borhan

Evidenţa nu este completă, deoarece nu cuprinde, spre exemplu, Societatea
de Ştiinţe Istorice, care făcea parte din categoria „membri colectivi“.
În conformitate cu hotărârile Adunării generale, au fost întocmite
programe ale secţiiilor şi filialelor A.O.Ş.R., accentul fiind pus pe organizarea de
simpozioane, dezbateri şi alte manifestări ştiinţifice1. De exemplu, Comisia pentru
Tinerii Cercetători şi-a programat, pentru 1991, seminarul ştiinţific „Fenomene
sinergetice“ (cu întâlniri lunare), masa rotundă „Ziua Internaţională a Mediului“,
ciclul de conferinţe „Procedee moderne de transport şi transfer de căldură“,
dezbaterea „Statutul tânărului om de ştiinţă în perioada actuală“.
Comisia pentru Ştiinţe Neurale a abordat, în acelaşi an 1991, tema
„Plasticitatea sistemului nervos“, Comisia de Biolocaţie a discutat „Procedee şi
aplicaţii ale fenomenului de biolocaţie“, „Forme ale biolocaţiei active“ ş.a.

1Vezi

Programul manifestărilor ştiinţifice pe anul 1991, în Arhiva AOSR.
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În anul 1992, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România a editat revista
Ştiinţa 2000, având ca director onorific pe Acad. Nicolae Teodorescu, iar ca
redactor şef pe scriitorul şi publicistul Ion Văduva-Poenaru. În primul număr a
fost publicată o listă cu membrii A.O.Ş.R., între care Prof. univ. dr. Docent
Andreea Cazacu-Cabiria, Gral. maior Vasile Cândea, Prof. dr. ing. Constantin
Calotă, Prof. dr. Docent Vasile Cătuneanu, Prof. univ. dr. Paul Cernovodeanu,
fizician Doru Sabin Delion, Gral. mr. (r) Emil Mihuleac, Dr. Sergiu Tămaş, Gral.
mr. Dr. Victor Voicu, Prof. dr. ing. Gheorghe Dorel Zugrăvescu. Evident, lista era
mult mai mare, ridicându-se, potrivit unor surse, la peste 4.000 de membri. Dintre
activităţile desfăşurate în 1994, s-a remarcat Simpozionul Naţional intitulat
„Astronomie şi cultură“, organizat, la Constanţa, de A.O.Ş.R., în colaborare cu
Academia Naţională Mircea cel Bătrân şi institutul de Astronomie al Academiei
Române1.
Adunarea generală a A.O.Ş.R. din 9 decembrie 1994 a făcut bilanţul
activităţii desfăşurate în noul context istoric. Înregistrând cu satisfacţie faptul că
Asociaţia se bucura de o largă adeziune în capitală şi în multe centre judeţene,
adunarea generală a decis să se manifeste o mai mare exigenţă faţă de calitatea de
membru al A.O.Ş.R. Puteau fi membri ai acesteia persoanele fizice sau juridice,
din România sau din străinătate, care desfăşurau o activitate ştiinţifică sau care
participau la dezvoltarea ştiinţei; solicitanţii trebuiau să semneze o cerere-tip şi să
primească recomandarea scrisă din partea a doi membri titulari ai A.O.Ş.R.;
decizia de primire era analizată de Comitetul Director şi luată de Consiliul
Ştiinţific, prin vot secret. S-au stabilit mai multe categorii de membri: de onoare,
titulari, corespondenţi, asociaţi, colectivi, susţinători. Era un pas important spre o
selecţie mai riguroasă a membrilor, pornind de la faptul că aceştia trebuiau să fie
oameni de ştiinţă. Adunarea generală a decis ca Acad. Nicolae Teodorescu să fie
ales preşedinte de onoare al A.O.Ş.R., având în vedere faptul că starea de
sănătate nu-i mai permitea să desfăşoare o activitate intensă, de zi cu zi. Nicolae
Teodorescu a fost cel mai longeviv preşedinte al A.O.Ş.R., remarcându-se prin
capacitatea de a conduce „corabia“ Asociaţiei într-un context politic extrem de
dificil şi de a o fi „scos la liman“ în decembrie 1989, când a direcţionat-o pe noi
căi de evoluţie.
Adunarea generală a ales în funcţia de preşedinte activ pe Gral. mr.
Prof. univ. dr. Vasile Cândea, reputat specialist în chirurgia cardiovasculară, cu
contribuţii ştiinţifice larg recunoscute pe plan naţional şi internaţional. Profesorul
Cândea, mai ales în ultimul deceniu, se dedicase „trup şi suflet“ Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România.
1Tinereţe

fără bătrâneţe şi viaţă după moarte, în Marea Noastră, Revista Ligii Navale Române, Constanţa,
nr. 3, din iulie-septembrie 2007.
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Gral. mr. Prof. univ. dr. Vasile Cândea
Consiliul Ştiinţific, format din 61 de persoane, alese prin vot secret 1, a
desemnat COMITETUL DIRECTOR în următoarea structură2:
Preşedinte de onoare:

Acad. Nicolae Teodorescu

Copreşedinte de onoare:

Acad. Ion Dediu,
Preşedinte A.O.Ş. – Republica Moldova

Preşedinte:
Vicepreşedinte:

Gral. mr. Prof. dr. Vasile Cândea,
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale

Prof. dr. Dorel Zugrăvescu,
Membru corespondent al Academiei Române

Vicepreşedinte:
Vicepreşedinte:
Vicepreşedinte:

Prof. dr. Horia Neamţu
Acad. Prof. Ştefan Pascu
Prof. dr. Doc. Marţian Cotrău

Secretar general ştiinţific:

Prof. dr. Ion Hohan

informativ al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, ianuarie-martie 1995; Componenţa
Consiliului Ştiinţific al AOSR ales la Adunarea Generală în 9 decembrie 1994, în Arhiva AOSR.
2Memorator Brăila, p. 20.
1Buletin

58

Membri:

Acad. Victor Sahini
Prof. dr. Doc. Victor Giurgiu,
Membru corespondent al Academiei Române

Secretar general executiv:

Prof. dr. Emil Mihuleac
Prof. dr. Silviu Neguţ
Conf. dr. Marioara Godeanu
Prof. dr. Ion Hohan
Conf. dr. Rodica Stoian
Economist Radu Gârlan

CONDUCEREA FILIALELOR ŞI CENTRELOR era asigurată de
următoarele colective1:
Filiala A.O.Ş.R. Timişoara
Preşedinte:

Acad. Toma Dordea

Vicepreşedinte:

Prof. dr. Gheorghe Băcanu

Vicepreşedinte:

Prof. dr. Marin Ivan

Secretar ştiinţific:

Prof. dr. Georgeta Nichita

Membri:

Prof. dr. Mircea Popoviciu
Prof. dr. Vintilă Chioreanu

Secretar tehnic:

Dr. Eduard Bedrosian

Filiala A.O.Ş.R. Galaţi
Preşedinte:

Prof. dr. Severin Bumbaru

Vicepreşedinţi:

Dr. Dan Valentin şi Conf. dr. Benone Puşcă

Secretar ştiinţific:

Prof. dr. Nicolae Oancea

Membri:

Prof. dr. Emil Ceanga şi
Prof. dr. Constantin Moraru

Filiala A.O.Ş.R. Cluj
Preşedinte:

Conf. dr. Mihai Năstase

Vicepreşedinte:

Prof. dr. Crişan Mirciou

Secretar ştiinţific:

Prof. dr. Aurel Negucioiu

Membru:

Prof. dr. Horia Colan

1Memorator

Brăila, p. 21.
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Filiala A.O.Ş.R. Constanţa
Preşedinte:

Prof. dr. Adrian Rădulescu

Vicepreşedinte:

Dr. Victor Ciupină

Secretar ştiinţific:

Dr. Ion Văleanu

Membru:

Dr. Aurel Lup

Secretar tehnic:

Drd. Marius Belc

Filiala A.O.Ş.R. Iaşi
Preşedinte:

Prof. dr. doc. Marţian Cotrău

Vicepreşedinte:

Prof. dr. Liviu Ionesi

Secretar ştiinţific:

Prof. dr. Adrian Constantin Radu

Membru:

Prof. dr. Mihai Ţarcă

Filiala A.O.Ş.R. Tg. Mureş
Preşedinte:

Prof. dr. Ioan Pascu

Vicepreşedinte:

Prof. dr. Vasile Boloş

Secretar ştiinţific:

Prof. dr. Gheorghe Crăciun

Filiala A.O.Ş.R. Braşov
Preşedinte:

Prof. dr. ing. Sergiu Chiriacescu

Vicepreşedinte:

Prof. dr. Ioan Inţa,

Secretar ştiinţific:

Dr. Nicolae Păstârnac

Centrul A.O.Ş.R. Brăila
Preşedinte:

Drd. Gabriel Gheorghiu

Vicepreşedinte:

Drd. ing. Gheorghe Borhan

Secretar ştiinţific:

Dr. ing. Gabriel Leţ

Membri:

Dr. Marius Râşnoveanu şi ing. Ştefan Ichim

Centrul A.O.Ş.R. Piatra Neamţ
Preşedinte:

Dr. Costache Andone

Vicepreşedinte:

Dr. Emil Marcoci

Vicepreşedinte:

Dr. biol. Ion Miron

Secretar ştiinţific:

Dr. ec. Suzana Geangalău

Membru:

Dr. Constantin Măzăreanu
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La rândul lor, Societăţile ştiinţifice – Membri Colectivi ai A.O.Ş.R. erau
conduse după cum urmează1:
Societatea Română de Ecologie
Preşedinte:

Dr. biol. Stoica Godeanu

Secretar ştiinţific:

Dr. biol. Mihaela Pancă-Comănescu

Societatea Progresul Silvic
Preşedinte:

Prof. dr. Doc. Victor Giurgiu,
Membru corespondent al Academiei Române

Secretar ştiinţific:

Dr. ing. Cristian Stoiculescu

Societatea SPERIN
Preşedinte:

Dr. ing. Petre Terzi

Secretar ştiinţific:

Drd. ing. Viorel Bădescu

Societatea Română de Optoelectronică
Preşedinte:

Prof. dr. Paul Sterian

Secretar ştiinţific:

Cerc. Vasile Eugen

Societatea FIATEST – Centru Educaţional
Preşedinte:

Prof. dr. Ion Hohan

Secretar ştiinţific:

Dr. ing. Simona Caramihai

Societatea Mesagerii Sănătăţii
Preşedinte:

Dr. Eugenia Popescu

Secretar ştiinţific:

Ioana Trăistar

Societatea Română de Energie Solară
Preşedinte:

Prof. dr. Vladimir Fara

Secretar ştiinţific:

Dr. ing. Maria Popa

Liga pentru Renaşterea Daciei
Preşedinte:

Neculai Grigore Mărăşanu

Secretar ştiinţific:

Luca Manta

Pe parcurs s-au produs unele modificări, dar structura de bază a rămas
aceeaşi până în 1997.

1Ibidem.
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În conformitate cu deciziile Adunării Generale, la 5 februarie 1995
Comitetul Director al A.O.Ş.R. a stabilit ca dosarele ştiinţifice ale membrilor
A.O.Ş.R. să cuprindă:
1) cerere-formular tip; 2) două fotografii tip legitimaţie; 3) recomandarea
scrisă a doi membri titulari ai A.O.Ş.R.; 4) memoriu de activitate (curriculum
vitae) detaliat, potrivit unui model anexat; 5) aprobarea Comitetului de
Conducere al filialei (centrului), semnată de preşedintele acesteia.
Erau prevăzute şi anumite taxe: de înscriere în Asociaţie – 5.000 de lei;
pentru carnet individual – 5.000 de lei; donaţie (minimă) pentru insigna A.O.Ş.R.
– 2.500 de lei. Era stabilit şi cuantumul cotizaţiei: membru titular şi corespondent
– 10.000 de lei; membru asociat – 5.000 de lei, membru pensionar fără venituri –
2.500 de lei. Se menţiona că plata cotizaţiei se efectua numai după confirmarea
scrisă din partea Comitetului Director, făcută atât solicitantului, cât şi filialei,
referitoare la aprobarea primirii ca membru al A.O.Ş.R.1.
Sesiunea ştiinţifică din primăvara anului 1995, organizată de A.O.Ş.R.
s-a desfăşurat în Aula Academiei Române, în ziua de 4 mai 1995. Lucrările au
fost deschise de Vasile Cândea, care a prezentat comunicarea Rolul omului de
ştiinţă în societate. Au mai prezentat comunicări Virgil Constantinescu, Ion
Iliescu, Ştefan Milcu, Anghel Rugină, Paul Anghel, şi Dan Dumitru Palade. A fost
un bun prilej de a face cunoscută activitatea A.O.Ş.R., care a fost apreciată de
participanţi.
Acad. Virgil Constantinescu, preşedintele Academiei Române, a apreciat
că „Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România reprezintă o «verigă» în lanţul
instituţiilor angrenate în activitatea de cercetare ştiinţifică, alături de Academia
Română, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi de Universităţi2. La rândul său,
preşedintele României, Ion Iliescu, a salutat „revenirea în planul vieţii ştiinţifice
din România a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, organizaţie
nonguvernamentală prestigioasă“3.
În timp ce la nivelul conducerii A.O.Ş.R. accentul era pus pe calitate, pe
stabilirea şi promovarea unor proiecte de anvergură, societatea românească a intrat
într-un rapid proces de degradare. Speranţele puse în decembrie 1989 s-au dovedit
a fi, în bună parte, iluzii. Românii care credeau atunci că vor trăi mai bine, au
constatat, după numai doi ani, că o duc mai rău; inflaţia le afecta grav câştigurile,
a apărut fenomenul şomajului, al incertitudinii faţă de ziua de mâine, institutele şi
1Ibidem,

p. 34.
V. Constantinescu, Rolul Academiei în dezvoltarea ştiinţei româneşti, în Prof. univ. dr. Vasile
Cândea, Rolul omului de ştiinţă în societatea de tranziţie, Bucureşti, Editura pentru Ştinţă şi Educaţie, 1998,
p. 13.
3Ion Iliescu, România în epoca de tranziţie, Ibidem, p. 15.
2Acad.
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centrele de cercetare se confruntau cu dificultăţi majore, unele dintre ele fiind
nevoite să-şi înceteze activitatea.
În acest context, învăţământul, ştiinţa şi cultura au intrat într-un accentuat
declin. Politizarea excesivă a devenit nota dominantă a oricărei acţiuni publice. Pe
acest fond, eforturile conducerii A.O.Ş.R. de a oferi soluţii ştiinţifice la
problemele cu care se confrunta societatea românească nu au fost luate în seamă.
În timp ce zeci de asociaţii „civice“ erau finanţate din belşug, asociaţiile şi
societăţile ştiinţifice nu se bucurau de o minimă atenţie. Într-un anumit sens, se
reedita situaţia de la începutul anilor ’50, când se aplica principiul: „Cine nu este
cu noi, este împotriva noastră“.
Dacă, în 1995, A.O.Ş.R. a beneficiat de o alocaţie bugetară de 200 de
milioane de lei, în 1996 aceasta a fost suprimată1. Mai mult, A.O.Ş.R. a rămas
fără sediu. Prin Hotărârea de Guvern nr. 69 din 30 septembrie 1995, imobilul din
str. Calea Griviţei nr. 21 a trecut în administrarea Ministerului de Interne, toţi
chiriaşii trebuind să încheie contracte de închiriere. În condiţiile în care A.O.Ş.R.
nu mai avea o susţinere financiară, plata chiriei a devenit o problemă2.
Deşi contextul general îi era nefavorabil, conducerea A.O.Ş.R. a luptat –
acesta este termenul – cu tenacitate pentru impunerea instituţiei în viaţa culturalştiinţifică a ţării, pentru refacerea prestigiului acesteia din anii interbelici,
revenind şi la denumirea sa din 1936. Consiliul Ştiinţific, întrunit în zilele de 2122 martie 1996, a stabilit că este obligatoriu ca membrii A.O.Ş.R. să aibă cel puțin
titlul de doctor în ştiinţe3.

1Scrisoare

către Adrian Năstase adresată de Vasile Cândea la 15 martie 2001, în Arhiva AOŞR.

2Ibidem.
3Istoricul

Filialei Neamţ, p. 6.
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Vicepreşedinţi, secretari generali şi preşedinţi de filiale ai
Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România (1956-1996)1:

Ştefan Bălan

Ştefan Milcu

Mihai Ralea

Eugen Tudoran

Vasile Cândea

Dorel Zugrăvescu

Ştefan Pascu

Toma Dordea

Oliviu Rusu
Horia
Neamţu

Victor
Sahini
1N.A.

Severin
Bumbaru

Nu dispunem de fotografiile lui Martian Cotrău, Cornel Penescu şi Apostol Ionică.
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Capitolul III
ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
(1996-2009)
În zilele de 22-24 mai 1996, s-a desfăşurat, la Bucureşti, la Palatul
Parlamentului, Primul Congres al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, cu ocazia împlinirii a patru decenii de la înfiinţarea acesteia.
Congresul, care a avut ca temă Ştiinţa la sfârşit de mileniu, s-a desfăşurat în plen
şi pe patru secţiuni. Au fost adresate invitaţii atât oamenilor de ştiinţă, cât şi
personalităţilor politice, manifestarea desfăşurându-se sub „înaltul patronaj“ al
preşedintelui României, Ion Iliescu. Preşedintele Iliescu a prezentat un mesaj, în
care a considerat că: „Congresul este semnificativ şi prin faptul că A.O.Ş.R. îşi
propune să reconsidere şi să amplifice rolul pe care îl poate avea, prin
asigurarea unei comunicări active între oamenii de ştiinţă din România şi de
peste hotare“. În alocuţiunea sa, Vasile Cândea, preşedintele A.O.Ş.R., a apreciat
că „este şansa pe care noi, românii, nu o putem rata fără riscul – pe care îl
refuzăm – de a perpetua subdezvoltarea cu tot cortegiul necontestat de consecinţe
asupra calităţii vieţii poporului român, a viitorului generaţiilor care-şi deschid
speranţa într-un viitor mai bun şi mai drept“1.
La Congres au participat invitaţi din România, inclusiv numeroşi membri
ai Academiei Române2, precum şi din Republica Moldova, Bulgaria, Franţa,
Iugoslavia, Spania, Belgia, Israel, Grecia, S.U.A., Argentina – mulţi dintre aceştia
fiind români deveniţi cetăţeni ai acestor state.
La propunerea Gral. Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Congresul a decis ca
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România să-şi schimbe numele în
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România [simbol AOŞ-R].
A fost aprobat proiectul de Statut şi Regulamentul de funcţionare ale
Academiei. De asemenea, au fost alese organele de conducere în următoarea
structură3:

Informativ al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din 1 noiembrie 1997, p. 2.
sală s-au aflat: Eugen Simion, vicepreşedinte al Academiei Române, Marius Sabin Peculea, secretarul
general al Academiei Române, N.N. Constantinescu, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Sociologie a Academiei, fost secretar general al Academiei Române în perioada 1990-1994, Alexandru
Balaci, Mihnea Gheorghiu, preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române,
Nicolae Cajal, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române, Răzvan Theodorescu, Dorel
Zugrăvescu şi alţii.
3Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Istoric în Arhiva AOSR.
1Buletinul
2În
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BIROUL PERMANENT AL AOŞ-R:
Preşedinte:

Gral. locotenent (r) Prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea

Vicepreşedinţi:

Prof. univ. dr. Horia Neamţu
Academician Aureliu-Emil Săndulescu
Prof univ. dr. Dorel Zugrăvescu,
membru corespondent al Academiei Române

Secretar general ştiinţific: Prof. asoc. CSP I Dr. ing. Ion Alexandru Plăviciosu
Au fost desemnaţi preşedinţii de Secţii, Comisii, Filiale, Centre, după cum
urmează:
SECŢIILE AOŞ-R şi PREŞEDINŢII acestora:
1. Ştiinţe Matematice şi Fizice – Acad. Aureliu Emil Săndulescu
2. Ştiinţe Chimice – Acad. Victor Sahini
3. Ştiinţe Biologice – Conf. dr. Marioara Godeanu
4 Ştiinţe Geonomice – Prof. dr. Dorel Zugrăvescu
5 Ştiinţe Tehnice – Acad. Radu Voinea
6. Ştiinţe Agricole şi Silvice – Prof. dr. doc. Cristian Hera1
7. Ştiinţe Medicale – Prof. dr. H.C. Vasile Cândea
8. Ştiinţe Economice Juridice şi Sociologie – Emil Mihuleac
9. Filosofie, Psihologie – Acad. Mihai Drăgănescu
10. Ştiinţe Istorice şi Arheologie – Prof. dr. Vasile Boroneanţ
11. Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei – Prof. dr. Adrian Rusu
12. Ştiinţe Militare – Gl. C.A. (r) Prof. dr. Valentin Arsenie
13. Mass Media – Ion Cristoiu
14. Teologie2
1Într-un

document intitulat Structura conducerii – 1996 (Arhiva AOSR) mai apar următoarele nume: Prof. dr.
docent Victor Giurgiu, m.c. al Academiei Române, Acad. Ştefan Milcu, Prof. dr. Ovidiu Trăsnea (Secţia
Filozofie, Psihologie şi Politologie), Prof. dr. Răzvan Theodorescu, m.c. al Academiei (Secţia Artă,
Arhitectură şi Comunicare Audiovizuală), Eugen Niculescu-Mizil (Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei).
2Nu a fost desemnat preşedintele respectiv.
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COMISIILE şi PREŞEDINŢII acestora:
Comisia de Management1
Comisia de Studii Interdisciplinare – Acad. Mihai Drăgănescu
DEPARTAMENTELE AOŞ-R erau conduse astfel:
Departamentul de Comunicare şi Relaţii Interne şi Internaţionale2
Departamentul pentru Promovarea Cercetărilor şi Studiilor Efectuate prin
Contract – Prof. asoc. CSP I Dr. ing. Ion Alexandru Plăviciosu
A fost desemnată şi conducerea FILIALELOR AOŞ-R:
Filiala New York – Prof. dr. Şerban Andronescu (înfiinţată în 1997)
Filiala Iaşi – Dr. Mihai Ţarcă
Filiala Tg. Mureş – Prof. dr. Marius Sabău
Filiala Braşov – Prof. dr. Sergiu Chiriacescu
Filiala Cluj – Acad. Ştefan Pascu
Filiala Timişoara – Acad. Toma Dordea
Filiala Galaţi – Prof. dr. Emil Constantin
Filiala Constanţa – Prof. dr. Victor Ciupină
Filiala Piatra Neamţ – Dr. Costache Andone
Au fost validate Societăţile ştiinţifice – Membri Colectivi şi Conducerea
lor, astfel:
Asociaţia Generală a Inginerilor din România
Preşedinte – Dr. ing. Mihai Mihăiţă
Secretar executiv – Dr. ing. Cristian Mihail
Societatea Română pentru Spaţiu
Preşedinte – Acad. Radu Voinea
Secretar executiv – Prof. Alexandru Spătaru
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică
Preşedinte – Constantin Cavaleru
Institutul de Optoelectronică
Director General – Dr. ing. Teodor Necşoiu
1Nu
2Nu

a fost desemnat preşedintele respectiv.
a fost desemnat preşedintele respectiv.

67

Max Engeering 95 – Societate de consulting
Director general – Ifrim Şandru
Director adjunct – Constantin Isac
Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi Structuri
Director General – Dr. ing. Petru Vernescu
A fost stabilită DENUMIREA PREMIILOR AOŞ-R şi anume:
❖ Grigore Moisil – Matematică
❖ Şerban Ţiţeica – Fizică
❖ Costin Neniţescu – Chimie
❖ Emil Pop – Biologie
❖ Radu Botezatu – Geonomie
❖ Aurel Vlaicu – Ştiinţe Tehnice
❖ Petre S. Aurelian – Agricultură, Silvicultură
❖ Carol Davila – Medicină
❖ Virgil Madgearu – Economie, Management
❖ Constantin Noica – Psihologie, Filosofie
❖ Dimitrie Cantemir – Istorie, Arheologie
❖ Mareşal Constantin PRESAN – Ştiinţă Militară
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Structura organizatorică a cunoscut modificări sensibile, comparativ cu cea
stabilită în 1939.
Secţia Matematică s-a unit cu cea de Fizică (Astronomia nemaiapărând ca
o denumire distinctă). La Secţia Biologie nu s-au mai menţionat domeniile; Secţia
Biologie Aplicată nu mai figura. Locul Secţiei de Geologie, Mineralogie şi
Geografie a fost luat de Secţia de Ştiinţe Geonomice. Secţia Geniu Militar a primit
denumirea de Secţia de Ştiinţe Militare; Secţia Tehnică s-a numit Secţia de Ştiinţe
Tehnice. În locul Secţiei de Ştiinţe Sociale au apărut Secţiile de Psihologie, de
Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, de Ştiinţe Istorice şi Arheologie. De
asemenea, s-au înfiinţat secţiile de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, de Ştiinţe
Agricole şi Silvice, de Mass Media şi de Teologie.
Aceste modificări (prin care numărul secţiilor a crescut de la 10 la 14) au
fost impuse de evoluţia ştiinţei pe plan mondial, de necesitatea implicării AOŞ-R
în domeniile nou apărute, dar şi de prezenţa (sau atragerea) unor personalităţi de
marcă, binecunoscute în ţară şi peste hotare (Cristian Hera, Mihai Drăgănescu, Ion
Cristoiu).
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, constituită în 1996, avea
următoarele obiective principale ale activităţii desfăşurate:
a.
participarea la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii;
b.
promovarea pe plan naţional a cercetărilor interdisciplinare din
ştiinţele naturii, economice, inginereşti şi aplicative, din disciplinele medicale,
umaniste etc.;
c.
participarea la activitatea organizaţiilor ştiinţifice internaţionale ale
căror obiective concordă cu cele ale AOŞ-R, inclusiv cu cele legate de UNESCO;
d.
promovarea contactelor internaţionale prin crearea de legături cu
organisme similare din străinătate, cu oameni de ştiinţă români din afara ţării şi
străini, precum şi prin invitarea unor specialişti din străinătate în România;
e.
asigurarea unui cadru adecvat pentru întâlnirea oamenilor de ştiinţă
din diferite domenii, contribuind astfel – prin informare directă – la crearea de
echipe interdisciplinare pentru rezolvarea de teme complexe;
f.
stimularea legăturilor dintre specialişti din diferite domenii în
vederea consolidării caracterului interdisciplinar al comunităţii intelectuale;
g.
popularizarea rezultatelor muncii de cercetare şi a experienţei
membrilor AOŞ-R în ţară şi peste hotare;
h.
iniţierea şi realizarea de colaborări, de schimburi de informaţii, etc.
cu instituţii academice, de cercetare, de învăţământ sau cu uniuni de creaţie
ştiinţifică, din ţară şi din străinătate, în vederea asigurării schimbului de
informaţie din domeniile vieţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
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i.
sprijinirea instituţiilor, unităţilor economice, organizaţiilor sociale,
în condiţii determinate contractual, în rezolvarea unor probleme de cercetare
ştiinţifică, de expertiză, prognoză, consultanţă, recenzii etc.
j.
promovarea tinerilor cercetători prin susţinerea participării acestora
la manifestări cu caracter ştiinţific în ţară şi peste hotare şi prin sprijinul acordat la
obţinerea unor burse de studii etc.
k.
iniţierea şi realizarea de colaborări, cu instituţii de cercetare, de
învăţământ sau cu uniuni de creaţie ştiinţifică, călătorii de studii etc., în vederea
asigurării schimbului de informaţie din domeniile vieţii ştiinţifice naţionale şi
internaţionale.
l.
asigurarea unui flux informaţional, pe cât posibil continuu, între
specialiştii de origine română din străinătate şi personalităţile ştiinţifice din ţară.
În realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, AOŞ-R a recunoscut
Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi
culturală şi a colaborat cu ministerele de resort, cu academiile de profil de ramură,
cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice-academice, de cercetare şi învăţământ din ţară
şi din străinătate.
Pentru realizarea obiectivelor activităţii sale, AOŞ-R:
a.
putea înfiinţa filiale, în ţară şi în străinătate, secţii de specialitate,
departamente, comitete naţionale, comisii şi grupe de lucru, precum şi institute şi
centre de cercetare ştiinţifică pluri şi interdisciplinară;
b.
recomanda instituţiilor de învăţământ superior din ţară personalităţi
ştiinţifice române sau străine din ţară sau străinătate, membri titulari sau de onoare
ai AOŞ-R, pentru decernarea titlului de doctor honoris causa;
c.
recomanda membrii AOŞ-R pentru obţinerea de titluri ştiinţifice,
de ordine şi/sau de medalii, iar membrii titulari ai AOŞ-R puteau fi recomandaţi şi
pentru a deveni membri corespondenţi ai Academiei Române;
d.
realiza pe baze contractuale, prin structurile sale specializate,
lucrări de cercetare ştiinţifică, participa la programe de cercetare ştiinţifică
guvernamentale sau nonguvernamentale, precum şi la programe internaţionale de
cercetare, întocmea opere derivate (traduceri, culegeri de opere ştiinţifice,
enciclopedii, colecţii sau compilaţii de materiale, sinteze bibliografice), recenzii şi
referinţe;
e.
participa, prin reprezentanţii săi, la redactarea proiectelor de acte
legislative privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi
cercetare ştiinţifică;
f.
stimula realizarea unor lucrări ştiinţifice valoroase, cu caracter
interdisciplinar, prin acordarea unor premii anuale, respectiv recompensarea sub o
formă sau alta, inclusiv materială, a activităţii ştiinţifice;
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g.
edita un Buletin periodic informativ, precum şi alte publicaţii
legate de obiectivele sale;
h.
realiza schimburi de publicaţii cu organizaţii similare din ţară şi din
străinătate;
i.
organiza congrese, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice,
seminarii, colocvii şi mese rotunde cu participare locală, naţională şi
internaţională;
j.
organiza, permanent sau temporar, cursuri şi/sau seminarii pe
diverse domenii de cercetare ştiinţifică;
k.
înfiinţa, în cadrul sediului central şi în filiale, biblioteci şi centre de
documentare;
l.
mediatiza, în ţară şi în străinătate, activităţile ştiinţifice organizate;
m.
acorda unor personalităţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate,
pentru realizări de excepţie, titluri ştiinţifice, premii, diplome, distincţii.
Pe baza hotărârii Congresului AOŞ-R din 24 mai 1996, Biroul Permanent
a definitivat documentele necesare, iar, în şedinţa din 4 iulie 1996, Consiliul
Ştiinţific a decis să se adreseze Judecătoriei Sectorului 1 din Bucureşti.
Cererea a fost înregistrată în ziua de 25 septembrie 1996, iar Hotărârea
prin care a fost admisă solicitarea ca denumirea de „Asociaţie“ să devină
„Academie“, adică instituţia să se numească Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România, a fost pronunţată la 3 octombrie 19961 (v. Anexa 5 şi foto pag. 70).
Decizia a rămas definitivă. S-a făcut, astfel, pasul decisiv spre
recunoaşterea legală a vechimii AOŞ-R şi a continuităţii acesteia, începând cu
anul 1936.
În Statutul AOŞ-R se preciza, la art. 14, că numărul maxim de membri ai
acesteia (titulari şi corespondenţi) este de 6002. O cifră, totuşi, prea mare pentru o
Academie de Ştiinţă. S-a considerat că o reducere foarte drastică putea genera
nemulţumiri în rândul membrilor, mai ales al celor care activau din 1956,
participând la numeroase acţiuni de popularizare a ştiinţei.
Statutul prevedea şi structura AOŞ-R:
Art. 7: Academia îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică în Bucureşti (sediul
central) şi în filialele din ţară, prin secţii de specialitate.
Art. 8: Secţiile grupează membrii Academiei în funcţie de specialitatea
fiecăruia.
1Judecătoria
2Academia

Sectorului 1 Bucureşti. Încheiere Şedinţă publică de la 3 octombrie 1996, în Arhiva AOSR.
Oamenilor de Ştiinţă din România, Statutul AOSR, în Arhiva AOSR.

71

Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Încheiere Şedinţă publică de la 3 octombrie 1996.
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Art. 9: În Bucureşti funcţionează următoarele secţii de specialitate:
Secţia I
Secţia II
Secţia III
Secţia IV
Secţia V
Secţia VI
Secţia VII
Secţia VIII
Secţia IX
Secţia X
Secţia XI
Secţia XII
Secţia XIII
Secţia XIV

– Ştiinţe Matematice şi Fizice
– Ştiinţe Chimice
– Ştiinţe Biologice
– Ştiinţe Geonomice
– Ştiinţe Tehnice
– Ştiinţe Agricole şi Silvice
– Ştiinţe Medicale
– Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie
– Filozofie şi Psihologie
– Ştiinţe Istorice şi Arheologie
– Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
– Ştiinţa Militară
– Mass Media
– Teologie

În esenţă, s-a adoptat structura organizatorică a Academiei Române.
Lipseau secţiile de Filologie, Literatură şi Arte şi de Geografie, precum şi
subsecţia de Pedagogie, dar apăreau, în plus, cele de Ştiinţe Militare, de Mass
Media şi de Teologie.
În septembrie 1996, s-a desfăşurat, la Montreuil, în Franţa, un Congres al
Federaţiei Mondiale a Oamenilor de Ştiinţă (F.M.O.Ş.), cu tema „Ştiinţă, etică
şi societate“, cu participarea a peste 200 de delegaţi. Din România a fost prezent
Prof. univ. dr. ing. Paul Sterian1.
Conducerea AOŞ-R a urmărit să-şi extindă activitatea şi în
străinătate, obţinând un real succes. În 1997, a luat fiinţă la
New York filiala omonimă a Academiei, din iniţiativa
profesorilor Vasile Cândea şi Emil Mihuleac, care l-au
propus ca preşedinte al Filialei pe Prof. Şerban C.
Andronescu (v. Foto), membru de onoare al AOŞ-R. La
această iniţiativă, au aderat profesorul George Emil Palade
(laureat al Premiului Nobel în 1973), profesorul Anghel
Rugină, expert economist, reputatul profesor Irinel Drăgan,
precum şi alte personalităţi din diasporă. În februarie 1998,
s-a desfăşurat, la New York, primul simpozion al acestei
1Liste

des participants, în Arhiva AOSR.
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filiale, comunicările fiind tipărite în volumul intitulat Proceedings of the first
Symposium (cu versiuni în limbile română, engleză şi franceză).
Marea problemă rămânea selecţia membrilor, în condiţiile în care toţi cei
care făcuseră parte din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România se considerau
membri ai Academiei.
La nivelul filialelor şi secţiilor s-au desfăşurat mai multe rânduri de
analize, pentru a se asigura calitatea ştiinţifică a tuturor membrilor, în
conformitate cu prevederile Statutului. S-au făcut unele progrese semnificative.
De exemplu, Centrul Brăila avea înregistraţi în mai 1998 un număr de 69 de
membri cotizanţi1. În decembrie 1999, numărul lor a scăzut la 30, fiindcă 15
dintre aceştia nu aveau titlu ştiinţific, iar 5 erau doctoranzi2. Filiala Neamţ şi-a
redus numărul de membri de la 52 la 25, rămânând în AOŞ-R numai cei care
aveau titlul ştiinţific de doctor3 şi merite deosebite în cercetarea ştiinţifică.
În 1998, problema sediului a luat o turnură gravă. La 15 aprilie, printr-o
hotărâre a Guvernului României4, imobilul din Calea Griviţei nr. 21 a fost
transmis, din administrarea Ministerului de Interne, în administrarea Academiei
Române, care l-a repartizat Institutului de Matematică Simion Stoilow. Noul
administrator a obţinut în anul 2002, prin hotărâre judecătorească, evacuarea
AOŞ-R din spaţiul respectiv5.
În acest context total nefavorabil, conducerea AOŞ-R a acţionat nu numai
pentru supravieţuirea acestei instituţii, ci şi pentru înscrierea ei pe coordonatele
naţionale şi internaţionale. În zilele de 27-29 septembrie 1998, s-a desfăşurat, la
Bucureşti, Cel de-al Doilea Congres al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, cu tema Dezvoltarea în pragul mileniului III. Lista participanţilor
cuprindea nu mai puţin de 221 persoane, din ţară şi de peste hotare. Preşedintele
Congresului a fost Prof. Vasile Cândea, secondat de un comitet ştiinţific. Lucrările
s-au desfăşurat în plen şi pe cinci secţiuni, după cum urmează:
1) Dezvoltarea economică;
2) Dezvoltarea locală şi regională
3) Dezvoltarea socială;
4) Dezvoltarea rurală;
5) Dezvoltarea durabilă

1Notă

privind filiala AOSR din S.U.A. (New York), – în Arhiva AOSR.
Brăila, pp. 8-13.
3Istoricul Filialei Neamţ a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (în continuare se va cita Istoricul
Filialei Neamţ), p. 1, în Arhiva AOŞ-R.
4Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative, nr. 4, aprilie 1998, p. 58.
5Scrisoare către Adrian Năstase adresată de Vasile Cândea, la 15 martie 2001, în Arhiva AOSR.
2Memorator
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După cum se observă, AOŞ-R a abordat principalele probleme privind
dezvoltarea lumii şi, cu deosebire, a României, în perspectiva mileniului al III-lea.
În paralel cu activităţile ştiinţifice, s-a acţionat pentru consolidarea organizatorică
a AOŞ-R În 2001, AOŞ-R avea 14 secţii ştiinţifice, două comisii şi 2
departamente de specialitate în Bucureşti, opt filiale în ţară, o filială la New York
(S.U.A.), una la Vârşeţ (Iugoslavia) şi alta la Chişinău (R. Moldova), avându-l ca
preşedinte pe Acad. Prof. Ion Dediu. De asemenea, din AOŞ-R făceau parte şase
societăţi, ca membri colectivi1. AOŞ-R număra, în rândurile sale, în calitate de
membri de onoare, un număr de 60 de personalităţi ştiinţifice2 din S.U.A., Canada,
Franţa, Austria, Elveţia, Italia, Luxemburg, Ungaria, Federaţia Rusă, Bulgaria,
China.
AOŞ-R continua să se confrunte cu unele mari probleme materiale, în
primul rând cu lipsa unui sediu corespunzător. În scrisoarea adresată de către
preşedintele AOŞ-R, la 15 martie 2001, primului ministru Adrian Năstase,
membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, se solicită „analiza cu
bunăvoinţă“ a problemelor cu care aceasta se confruntă, după care se conchidea 3:
„Având în vedere importanţa acestei instituţii pentru comunitatea ştiinţifică
românească, de recunoaştere şi de stimulare a creaţiei şi a activităţii ştiinţifice,
precum şi prestigiul câştigat în societatea civilă a ţării, vă rugăm să sprijiniţi
posibilitatea asigurării spaţiului necesar printr-o Hotărâre de Guvern privind
transmiterea acestui spaţiu în folosinţă gratuită sau repartizarea unui spaţiu
corespunzător unei activităţi academice şi acordarea unei subvenţii bugetare
anuale, egală cu echivalentul în lei a 100.000 USD. Prin bunăvoinţa
dumneavoastră, solicităm pentru membrii AOŞ-R, din ţară şi din afară,
posibilitatea de a beneficia de case de odihnă pe litoral şi în zona montană“.
Pe 30 mai 2001, preşedintele AOŞ-R, Vasile Cândea adresa o nouă
scrisoare primului ministru Adrian Năstase, cu rugămintea de „a primi în audienţă
o delegaţie din partea AOŞ-R, condusă de preşedinte şi Acad. Mihai Drăgănescu,
preşedintele secţiei de Filosofie-Psihologie a AOŞ-R (preşedintele Academiei
Române în perioada 1990-1994)“ 4.
Deoarece nu a primit nici un răspuns, la 6 iulie 2001, profesorul Vasile
Cândea s-a adresat ministrului Petru Şerban Mihăilescu, cu rugămintea de a
interveni ca alte două scrisori să fie prezentate primului ministru Adrian Năstase5.

1Academia

Oamenilor de Ştiinţă, Istoric, în Arhiva AOSR.

2Ibidem.
3Scrisoare

adresată lui Adrian Năstase de către Vasile Cândea la 15 martie 2001, în Arhiva AOSR.

4Ibidem.
5Scrisoare

adresată ministrului Petru Şerban Mihăiescu de Gral. C. A. Prof. univ. dr. Vasile Cândea la
6 iunie 2001, în Arhiva AOSR.
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În prima scrisoare, îi reamintea că i se adresase la 15 martie, prilej cu care
i-a supus atenţiei „problemele grave cu care se confruntă AOŞ-R, probleme
nerezolvate până în prezent“.
În legătură cu spaţiul pentru care AOŞ-R era dată în judecată de către
Academia Română şi Institutul de Matematică Simion Stoilow, care cereau
evacuarea, a primit promisiunea, din partea Secretariatului General al Guvernului,
„că vă va pune la dispoziţie un spaţiu corespunzător“, promisiune care nu s-a
îndeplinit.
Primul ministru era rugat „să ajute AOŞ-R“ pentru a obţine „un spaţiu
potrivit cu cel pe care îl deţinem în prezent“.
De asemenea, în scrisoare se evoca lipsa mijloacelor financiare necesare
pentru „funcţionarea în condiţii decente“ a AOŞ-R La intervenţia primului
ministru, a fost întocmită o Hotărâre de Guvern, pentru o subvenţie de la bugetul
statului, care se afla în curs de avizare. Lui Adrian Năstase îi era adresată
rugămintea „să ne oferiţi sprijinul dumneavoastră pentru ca acest proiect să devină
cât mai curând operaţional“.
Printr-o altă scrisoare, era reiterată solicitarea din 30 mai 2001 de a primi
în audienţă o delegaţie a AOŞ-R, compusă din preşedinte (Vasile Cândea) şi
Acad. Mihai Drăgănescu1.
Toate aceste demersuri au rămas fără rezultat. AOŞ-R nu i s-a oferit un
sediu, în timp ce, cu multă generozitate, au fost acordate spaţii pentru sediile a
zeci de organizaţii, multe dintre ele fără o activitate concretă în serviciul
României, dar foarte active în mass media, pretinzând că ele reprezintă societatea
civilă.
Pe de altă parte, primul ministru, participând la festivităţile desfăşurate la
Geneva cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea diplomatului român
Nicolae Titulescu, a oferit, în numele AOŞ-R, tabloul care îl reprezintă pe Nicolae
Titulescu, operă a maestrului Dan Hatmanu, membru de onoare al AOŞ-R Tabloul
a fost amplasat în Palatul Wilson, primul sediu al Secretariatului Societăţii
Naţiunilor în anii 1920-1936, devenit, în 2002, sediul Înaltului Comisariat pentru
Drepturile Omului. După acest eveniment, Anda Filip, ambasadoare la Misiunea
Permanentă a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite şi al Organizaţiilor
Internaţionale în Elveţia, i-a adresat Prof. dr. Vasile Cândea o scrisoare de

1Scrisoare

adresată ministrului Petru Şerban Mihăiescu de Gral. C. A. Prof. univ. dr. Vasile Cândea la
6 iunie 2001, în Arhiva AOSR.
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mulţumire pentru „preţioasa şi generoasa“ contribuţie a AOŞ-R la reuşita
manifestărilor respective1.
După stăruitoare eforturi, în 2003, AOŞ-R a primit în administrare, din
partea Primăriei Municipiului Bucureşti, un sediu în Splaiul Independenţei nr.
54, Sector 5, Bucureşti.
Pe baza deciziei Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 10
aprilie 2003, primarul general Traian Băsescu a dispus, la 13 iunie 2003,
constituirea unei comisii în vederea predării-primirii respectivului imobil. Din
partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din această comisie au făcut
parte Gral. (r) Prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea, preşedintele AOŞ-R.; Prof.
univ. dr. ing. Ion Plăviciosu – secretar general al AOŞ-R; Prof. univ. dr. Avram
Filipaş – rectorul Universităţii Titu Maiorescu, membru titular al AOŞ-R; Dinu
Săraru, directorul Teatrului Naţional, preşedintele Fundaţiei Nişte Ţărani şi al
Institutului pentru Civilizaţie Rurală Slătioara, membru titular fondator al AOŞ-R;
Prof. univ. dr. Virgilius Copaci şi Lt.col. Dr. Dorel Nuţu, consilier juridic2.
Aflată în centrul Capitalei, în preajma Palatului Parlamentului, clădirea
este o vilă construită între anii 1903-1905 şi care a aparţinut familiei Socec
(clădirea fusese donată Academiei Române în perioada interbelică).
Noul sediu a necesitat ample reparaţii şi dotări corespunzătoare.
Cu eforturi extraordinare, s-a reuşit ca, pe parcursul a şase ani, să se
realizeze principalele lucrări, inclusiv amenajarea la subsol a unei săli de
conferinţe, astfel încât activităţile ştiinţifice şi administrative să se desfăşoare în
condiţii normale. Mărturie a acestor eforturi, prin care conducerea Academiei şi în
special preşedintele acesteia, Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, s-au implicat
cu deosebită dăruire, stau imaginile sediului AOSR din Splaiul Independenţei nr.
54, luate înainte şi după lucrările de consolidare, reamenajare şi modernizare3,
imagini care se găsesc în arhiva foto-video a Academiei.

1Scrisoarea

doamnei ambasador Anda Filip adresată domnului Prof. univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele
AOŞ-R, în Arhiva AOSR.
2Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Dispoziţia primarului general al Municipiului
Bucureşti, în Arhiva AOSR [v. foto pag. 76-77].
3Redăm, în continuare (v. foto, pag. 78-96), câteva imagini din momentul preluării clădirii (2003) şi azi.
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Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea în
administrarea AOŞ-R a imobilului din Splaiul Independenţei nr. 54.
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Dispoziţia Primarului General al capitalei privind transmiterea în
administrarea AOŞ-R a imobilului din Splaiul Independenţei nr. 54.
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Faţada [aşa cum arăta în 2003 (sus) şi cum se înfăţişează azi].
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La început...

Acoperişul.
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Sala Drepturilor Omului – 2006.

Parter: Sala Drepturilor Omului, 2009
În fundal: Galeria portretelor Preşedinţilor AOSR.
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2006

2009
Parter - Sala Drepturilor Omului.

2004

Parter – Biblioteca, 2009.

83

Holul de la etajul I.
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Holurile de la etajul I.
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2004

Etajul I - Birou Preşedinte, 2009.
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Etajul I - Birou Preşedinte.
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Birou Vicepreşedinte.
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Birou Vicepreşedinte.
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Etajul I: Terasa.
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Mansarda – în anul 2006.

Holul de la etajul III, unde se află Secretariatele secţiilor ştiinţifice şi Biroul Editurii.

Mansarda: Biroul Secţiilor Matematică, Fizică, Ştiinţe Geonomice şi Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei.
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Scări de acces la sala de conferinţe.
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Colaj imagini – Subsolul în 2008.
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Colaj imagini – Subsolul în 2008 (imagini neclare din cauza molozului).
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Subsol. Sala de Conferinţe, 2009.
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Sala de conferinţe.
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Subsol. Holurile Sălii de Conferinţe.
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În zilele de 1-4 iunie 2004, s-a desfăşurat la Constanţa, la Universitatea
Ovidius, Cel de-al treilea Congres al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, cu tema Apa - un miracol. Lista participanţilor cuprindea 221 de nume,
în rândul cărora se distingeau personalităţi marcante din diferite domenii ale
ştiinţei. Între aceştia se aflau oameni de ştiinţă din 23 de ţări1.
În anul 2006, s-a lucrat la Proiectul de Lege, la Statutul şi Regulamentul
AOŞ-R, documente necesare pentru stabilirea definitivă a locului şi rolului
acesteia în viaţa ştiinţifică a României. Totodată, au continuat activităţile
ştiinţifice, Academia implicându-se în dezbaterea unora dintre cele mai stringente
probleme ale lumii contemporane.
La 9 iunie 2006, s-a desfăşurat, la Piatra Neamţ, sesiunea ştiinţifică
aniversară 50 de ani de activitate ştiinţifică, cercetare, proiectare, dezvoltare
desfăşurată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, precum şi şedinţa
Consiliului Naţional de Conducere al AOŞ-R cu tema: Priorităţile ştiinţifice ale
etapei de postaderare a României la Uniunea Europeană. Au fost prezentate 15
comunicări ştiinţifice privind noua orientare a politicii externe, aspecte economice
şi sociale, perspectivele învăţământului şi cercetării etc. Unele comunicări s-au
referit la aspecte privind judeţul Neamţ2.
Consiliul Ştiinţific a dezbătut, la Piatra Neamţ, Proiectul de Statut al
AOSR, care urma să intre în vigoare imediat după adoptarea Legii. Se avea în
vedere stabilirea numărului maxim de membri la 250, selectaţi dintre membrii
existenţi. Tot cu acest prilej, a fost ales Colegiul Naţional Ştiinţific, alcătuit din 23
membri3.
Proiectul de Lege a AOŞ-R a fost iniţiat de Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile
Cândea şi de senatorul Ion I. Basgan. La acest proiect a lucrat şi Prof. univ. dr.
ing. Ştefan Iancu, secretar ştiinţific retribuit cu jumătate de normă la AOŞ-R
(conform contractului individual de muncă nr. 2551 din 1 iulie 2006). Iniţiativa a
fost însuşită de un important grup de senatori, între care Radu Câmpeanu, Ion
Solcanu, Irinel Popescu, Constantin Găucan, Dan Sabău, Răzvan Theodorescu,
Anghel Stanciu, Cristian Adomniţei, Leonard Cazan4.
Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, a reluat ideea vehiculată
în 1936, potrivit căreia cuvântul academie nu a putut fi utilizat drept firmă sau
denumire de nici o persoană fizică sau juridică fără aprobarea Academiei Române.
În fond, nu a existat o incompatibilitate între Academia Oamenilor de Ştiinţă şi
Academia Română, cu diferitele ei denumiri: Academia Republicii Populare
Române (1948-1965), Academia Republicii Socialiste România (1965-1989), din
1Ceahlăul,

Piatra Neamţ, din 9 iunie 2004.
Filialei Neamţ, pp. 45-46, în Arhiva AOSR.
3Memorator Brăila, p. 73.
4Textul cu semnăturile respective în Arhiva AOSR.
2Istoricul
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nou Academia Română, dovada cea mai clară fiind aceea că în conducerea AOŞR s-au aflat membri ai Academiei Române, care s-au implicat în activităţile
concrete ale acesteia.
În toate documentele adoptate de AOŞ-R s-a menţionat că membrii
acesteia nu purtau titlul de academician. Chiar şi când aceasta s-a numit Asociaţia
Oamenilor de Ştiinţă, în conducere s-au aflat academicieni, inclusiv preşedinţi ai
Academiei Române.
În Statutul AOŞ-R din 2001, se prevedea, în mod expres: „Membrii
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România nu îşi pot asuma titlul de
academicieni, acesta revenind de drept membrilor titulari ai Academiei Române“
(art. 14). Este de menţionat faptul că Academii de Ştiinţe există în numeroase ţări:
Austria, Finlanda, Ucraina, Rusia, Germania, Israel, China, S.U.A. etc.
Guvernul Tăriceanu şi-a însuşit punctul de vedere transmis de Eugen
Simion şi, la 8 iunie 2006, a comunicat preşedintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu,
că „nu susţine“ iniţiativa legislativă privind organizarea şi funcţionarea AOŞ-R1.
Pe de altă parte, noul preşedinte al Academiei Române, Ionel Haiduc, ales
preşedinte al Academiei Române la 5 aprilie 2006, cu 105 voturi pentru (Victor
Voicu a avut 35 de voturi), răspunzând la adresa semnată de senatorul Ion I.
Basgan, din grupul parlamentar „Dreptate şi Adevăr“, a precizat, la 15 iunie 2006,
că Biroul Prezidiului Academiei Române „şi-a dat acordul ca instituţia pentru
care s-a elaborat proiectul de lege să poarte denumirea de Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România, cu condiţia ca titulatura să fie tradusă în engleză:
Academy of Romanian Scientists“. Ca urmare, Senatorul Ion I. Basgan a
solicitat, pe baza unor argumente ample, înscrise pe zece pagini, „reformularea
punctului de vedere al guvernului“2.

1Adresa
2Textul

Guvernului României către preşedintele Senatului din 8 iunie 2006, în Arhiva AOSR.
contestaţiei semnate de Ion I. Basgan în Arhiva AOSR.
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Răspunsul prin care preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc, anunţa că
Biroul Prezidiului Academiei Române şi-a dat acordul ca AOŞ-R să poarte denumirea de
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.
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Vicepreşedinţi, membri ai Consiliului de Onoare, secretari ştiinţifici ai
AOŞ-R (1990-2007)

Horia Neamţu

Ioan Ursu

Constantin Vlad

Aureliu Emil Săndulescu

Dinu Săraru

I. Plăviciosu

Costache Codrescu
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Dorel Zugrăvescu

Ion I. Basgan

Ştefan Iancu

Proiectul de lege a fost avizat de ministerele Educaţiei, de Justiţie, de
Finanţe şi a fost aprobat de Guvernul Călin Popescu Tăriceanu, la 2 octombrie
20061. Apoi, a fost supus dezbaterii în Parlament şi votat de Camera Deputaţilor şi
de Senat, devenind Legea nr 31, din 15 ianuarie 2007, publicată în Monitorul
Oficial din 18 ianuarie 20072.

Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, semnat de preşedintele Traian Băsescu

1Răspunsul
2Monitorul

Guvernului României transmis preşedintelui Senatului (2 octombrie 2006) în Arhiva AOSR.
Oficial nr. 35, din 18 ianuarie 2007.
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Paralel cu demersurile legislative, în anul 2006, un colectiv restrâns,
format din preşedintele Vasile Cândea, Dr. ing. Ion I. Basgan, senator şi Prof.
univ. dr. ing. Ştefan Iancu, a elaborat noul Regulament de organizare şi
funcţionare al AOŞ-R, noul Regulament al premiilor AOŞ-R şi a lucrat la
elaborarea criteriilor de selectare a membrilor AOŞ-R, criterii aprobate de Biroul
Permanent al AOŞ-R.
În timpul adoptării Legii privind reorganizarea şi funcţionarea AOŞ-R, în
baza unei cercetări statistice bazate pe evidenţa plăţii cotizaţiilor şi a participării la
desfăşurarea activităţilor AOŞ-R, s-a comunicat la Parlament că, în anul 2006,
AOŞ-R era constituită din 197 membri titulari, 83 membri corespondenţi şi
35 membri de onoare din ţară, cărora li se adaugă opt membri asociaţi şi cinci
membri colectivi.
Din rândul membrilor titulari şi corespondenţi, 19 erau şi membri ai
Academiei Române, 12 erau şi membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale iar 18
erau şi membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
De asemenea, din rândurile AOŞ-R făceau parte, în calitate de membri de
onoare, 43 de personalităţi ştiinţifice din S.U.A., Canada, Franţa, Germania,
Austria, Elveţia, Italia, Luxemburg, Ungaria, Bulgaria, China, Africa de Sud,
Australia etc., dintre care 10 erau din rândul oamenilor de ştiinţă români de peste
hotare, ca Prof. dr. George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, Prof. dr.
Anghel Rugină, Prof. Josif Constantin Drăgan – Italia, Prof. Ilie Gilbert – Brazilia
şi alţii.
După ce a fost adoptată Legea nr 31/15 ianuarie 2007, un colectiv condus
de Acad. Aureliu Emil Săndulescu a lucrat, timp de mai multe luni, la selectarea
membrilor AOŞ-R în temeiul criteriilor aprobate.
A fost o muncă extrem de delicată, deoarece reducerea preconizată la 600
de membri nu se realizase, deşi, într-un material promoţional din 2009, se
menţiona că, în 2003, numărul membrilor titulari s-a diminuat de la aproximativ
4.500 la 312, lista fiind comunicată Ministrului Educaţiei şi Cercetării, cu toate că,
la vremea respectivă, Academia avea statut de O.N.G.1.
Legea nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi
funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România preciza, la art. 1:
„Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, denumită în continuare AOSR,
este for naţional, de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi
reprezentative ale ştiinţei“.

1Academia

Oamenilor de Ştiinţă, Istoric, în Arhiva AOSR.

104

Se făcea, astfel, o delimitare în raport cu Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă,
care era un for de creaţie şi dezbatere, devenind, în anii ’70, mai curând o
organizaţie de răspândire a ştiinţei şi culturii.
Tot la acest articol se menţiona că AOSR era o „instituţie de interes
public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.“
În conformitate cu art. 1 alin 3 al Legii nr 31, din 15 ianuarie 2007 „AOSR
este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România, care a
funcţionat în perioada 1936-1948, şi al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr 1012 din 30 mai
1956, care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Hotărârea
judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de Judecătoria Sectorului
1 Bucureşti“.
Principalele atribuţii ale AOSR erau: „conceperea, promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi
metodele, directe, indirecte sau adiacente (art. 3)“.
AOSR recunoştea Academia Română „ca cel mai înalt for naţional de
consacrare ştiinţifică şi culturală“ (art. 4) şi se precizează că membrii AOSR „nu
pot purta titlul de academician“ (art. 5).
Au fost stabilite patru categorii de membri ai AOSR: de onoare, titulari,
corespondenţi şi asociaţi.
Numărul maxim al membrilor titulari era de 250; aceştia primeau o
indemnizaţie lunară de 2000 de lei. Membrii Prezidiului AOSR, precum şi
membrii Consiliului Onorific beneficiau de indemnizaţia lunară majorată cu 20%
(art. 8).
Conducerea activităţii AOSR era asigurată de adunarea generală, Consiliul
Ştiinţific, Prezidiul AOSR şi preşedinte.
Adunarea generală adopta Statutul, aproba darea de seamă, aproba
alegerea membrilor AOSR, alegea preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul
ştiinţific; mandatul celor aleşi era de patru ani, putând fi realeşi o singură dată, cu
excepţia secretarului ştiinţific, al cărui mandat nu era limitat.
Consiliul Ştiinţific asigura conducerea AOSR între sesiunile adunărilor
generale. Prezidiul asigura conducerea operativă a AOSR.
Preşedintele reprezenta AOSR în relaţiile cu terţe persoane fizice sau
juridice şi era ordonator de credite; era preşedintele Consiliului Ştiinţific şi al
Prezidiului AOSR, conducea lucrările adunărilor generale; în exercitarea
atribuţiilor sale, preşedintele emitea decizii.
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La nivelul preşedintelui, funcţiona un Consiliu Onorific, care veghea la
stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.
A urmat reorganizarea AOSR pe baza Legii 31/2007. Adunarea generală a
membrilor fondatori (în număr de 40) (v. Anexa 11), desfăşurată în ziua de 15
februarie 20071, a decis înfiinţarea a opt filiale teritoriale la: Bucureşti, Braşov,
Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi, Piatra Neamţ, Târgovişte şi Timişoara.

Sediul Filialei Constanţa a AOSR.

1Proces-verbal

nr. 1/2007 al Adunării Generale a membrilor fondatori ai AOSR din 15 februarie 2007, în

Arhiva AOSR.
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Interior din sediul Filialei Constanţa a AOSR.

Sediul Filialei Iaşi a AOSR: Preşedintele AOSR, Gral. (r). Prof. univ. dr. Vasile Cândea,
împreună cu Prof. univ. dr. Nicolae Ţăranu şi cu reprezentantul Prefecturii Iaşi,
tăind panglica inaugurală.
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Filiala Iaşi a AOSR.

Filiala Iaşi a AOSR: Preşedintele AOSR, Gral. (r). Prof. univ. dr. Vasile Cândea şi
preşedintele Filialei, Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu, asistând la una dintre activităţile
Filialei.

108

Clădirea sediului Filialei Piatra Neamţ a AOSR.

Biroul preşedintelui Filialei AOSR Piatra Neamţ, Dr. med. Costache Andone.
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Filiala Piatra Neamţ a AOSR, Sala de conferinţe.

Clădirea sediului Filialei Târgovişte a AOSR.
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Participanţii la Sesiunea ştiinţifică de primăvară 2009, în faţa Sălii de Conferinţe din Târgovişte.

Clădirea sediului Filialei Timişoara a AOSR.
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Intrarea şi sala de şedinţe a Sediului Filialei Timişoara a AOSR.
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Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea,
Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Adunarea generală a membrilor fondatori a aprobat proiectul de Statut,
întocmit pe baza Legii, care trebuia înaintat Guvernului României.
Prin vot secret, Gral. (r). Prof. univ. dr. Vasile Cândea a fost ales
preşedintele AOSR pentru un mandat de patru ani. Adunarea Generală a
membrilor fondatori a ales Consiliul Onorific, alcătuit din: Ioan Ursu, Dinu
Săraru, Ion I. Basgan, Constantin Vlad şi Costache Codrescu. S-a stabilit ca,
până la validarea Statutului prin Hotărâre de Guvern şi publicarea lui în Monitorul
Oficial, să se menţină, cu caracter interimar, în funcţiile existente: Aureliu-Emil
Săndulescu şi Dorel Zugrăvescu – vicepreşedinţi, precum şi preşedinţii de
filiale. Au fost numiţi, cu titlu provizoriu, preşedinţii de secţii. Adunarea generală
a stabilit ca, după aprobarea Statutului, toţi membrii AOSR (cu excepţia
membrilor fondatori) să fie supuşi reevaluării de o comisie coordonată de către
academicianul Aureliu Săndulescu.
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La 6 iulie 2007, a fost publicată Hotărârea Guvernului României pentru
aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România1. Erau reluate
principalele prevederi ale Legii nr. 31/2007, detaliindu-se unele articole, între care
cele referitoare la condiţiile necesare pentru calitatea de membru AOSR: titulari –
gradul ştiinţific de cercetător ştiinţific gradul I sau gradul didactic de profesor
universitar; corespondenţi – gradul ştiinţific de cel puţin cercetător ştiinţific
gradul II sau gradul didactic de cel puţin conferenţiar universitar; de onoare –
persoane care s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii
aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi la afirmarea prestigiului
AOSR; asociaţi – persoane fizice sau juridice care, prin activitatea ştiinţifică
realizată ori prin contribuţii materiale, susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de
activitate şi afirmarea prestigiului AOSR. Se menţinea indemnizaţia lunară de
2.000 lei pentru membrii titulari.
Erau menţionate cele 13 secţii ştiinţifice ale AOSR: 1. Ştiinţe
Matematice, 2. Ştiinţe Fizice, 3. Ştiinţe Chimice, 4. Ştiinţe Biologice, 5. Ştiinţe
Geonomice, 6. Ştiinţe Tehnice, 7. Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară,
8. Ştiinţe Medicale, 9. Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, 10. Filosofie,
Teologie şi Psihologie, 11. Ştiinţe Istorice şi Arheologice, 12. Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei, 13. Ştiinţe Militare
După cum se observă, comparativ cu Statutul anterior, a dispărut Secţia
Mass Media, cea de Matematică s-a despărţit de cea de Fizică, la Secţia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice s-a adăugat Medicina Veterinară, iar Teologia a fost inclusă în
Secţia Filosofie şi Psihologie (devenită Secţia de Filosofie, Teologie şi Psihologie).
Au fost detaliate atribuţiile organelor de conducere. De asemenea, s-au
stabilit, printr-o anexă, structura organizatorică şi aparatul de lucru, în legătură cu
care s-au introdus prevederi speciale, fixându-se şi numărul de posturi (67).
A fost stabilită şi sigla Academiei Oamenilor de Ştiinţă, cu următorul text:
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Fondată 1936. Academy of
Romanian Scientists.
Pe baza Legii nr. 31/2007 şi a Statutului AOSR, a fost elaborat Proiectul
de Regulament al Academiei2, care stabilea, în detaliu, structura AOSR, membrii
acesteia (categorii, alegerea de noi membri, pierderea acestei calităţi, drepturi,
obligaţii), conducerea AOSR (cu atribuţiile fiecărei structuri), organizarea (secţiile
ştiinţifice, filialele, comitetele, comisiile, colectivele de lucru, unităţile de
cercetare subordonate AOSR), membrii asociaţi colectivi.

1Monitorul

Oficial nr. 457 din 6 iulie 2007.
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Proiect, în Arhiva AOSR.

2Regulamentul
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Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea
Statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
publicată în Monitorul Oficial nr. 457 de vineri 6 iulie 2007.

115

Se cuvine subliniat faptul că AOSR este singura Academie care are în
Statut prevederi clare, transparente, referitor la criteriile pe care trebuie să le
îndeplinească membrii săi.
În perioada imediat următoare, s-au desfăşurat adunările generale ale
secţiilor, prilej cu care au fost alese organele de conducere şi s-a stabilit
programul de activitate pe anul 2008. De asemenea, au avut loc adunări generale
la nivelul filialelor, cu aceeaşi ordine de zi. Pentru unii a fost un adevărat şoc
faptul că, din zeci şi chiar sute de membri ai unei filiale, erau validaţi doar câţiva
titulari, acceptându-se cu greu ideea că Academia este altceva decât Asociaţia şi
că persoane cu o activitate de 20-30 de ani în această structură nu se regăseau în
noua instituţie. Se adăuga faptul că membrii titulari primeau indemnizaţie, iar
ceilalţi nu beneficiau de un asemenea stimulent material. Unii au spus-o deschis,
cu prilejul întrunirii secţiilor şi filialelor. Astfel, la adunarea generală a filialei
Neamţ a AOSR, din 10 martie 2008, Virgil Răzeşu aprecia: „datorită
indemnizaţiei legiferate prin Legea 31/2007 au început dezbinări în rândul
membrilor şi lucrurile sunt dificile pentru menţinerea activităţii filialei cu un
număr mic de membri“ 1.
Pe baza Statutului aprobat de Guvernul
României, s-a desfăşurat procesul de evaluare,
analizându-se fiecare dosar în parte, fiind reţinute
numai cele care îndeplineau criteriile legale.
La stabilirea listei membrilor AOSR a lucrat un
colectiv condus de Aureliu Săndulescu şi Doru
Sabin Delion, cu consultarea preşedinţilor de
secţii. Evident, preşedintele Vasile Cândea a fost
ţinut la curent, zi de zi, cu desfăşurarea lucrărilor
comisiei.

Academician
Aureliu-Emil Săndulescu

După câteva luni de la adoptarea Legii şi
a Statutului, s-a constatat că activitatea
administrativă şi financiară era blocată, deoarece
nu existau prevederi concrete privind aparatul de
lucru central şi al unităţilor din subordine; de
asemenea, lipseau reglementările referitoare la
modul de utilizare a resurselor bugetare.

Pentru rezolvarea situaţiei, la 6 septembrie 2007, senatorii Ion I. Basgan şi
Ion Solcanu au înaintat Biroului Permanent al Senatului, în numele mai multor
senatori şi deputaţi, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
31/2007.
1Istoricul

Filialei Neamţ, p. 49, în Arhiva AOSR.
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A urmat acelaşi complicat traseu – Academia Română, ministere,
Guvernul României, Comisiile de specialitate ale Parlamentului, votul Senatului,
votul Camerei Deputaţilor, semnătura Preşedintelui României.
La 8 noiembrie 2007, a fost publicată Legea pentru modificarea şi
completarea Legii 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România1. S-au introdus noi prevederi: indemnizaţie
lunară majorată cu 20% şi pentru membrii Consiliului Ştiinţific; preşedintele de
filială AOSR era remunerat, stabilindu-i-se, totodată, principalele atribuţii. S-a
stabilit că structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la
nivelul filialelor, precum şi al institutelor şi centrelor de cercetare aflate în
subordine, se aproba de către Prezidiul AOSR. Printr-un nou alineat, s-a prevăzut
că funcţia de preşedinte al AOSR era retribuită echivalent cu cea de secretar de
Stat, membru al Guvernului, iar funcţiile de vicepreşedinte şi secretar ştiinţific la
nivel de secretar de stat.
În ziua de 28 noiembrie 2007, a avut loc cea de-a doua Adunare
Generală a membrilor fondatori ai AOSR2. Preşedintele Vasile Cândea a
înmânat celor prezenţi Diploma de membru fondator. Ion I. Basgan s-a referit la
modificările aduse Legii 31/2007 şi a prezentat modificările proiectului de Statut,
pentru a exista o deplină concordanţă între cele două documente cu caracter
juridic. După discuţii, propunerile au fost acceptate, urmând a fi înaintate
Guvernului României. În cuvântul său, Aureliu Săndulescu, preşedintele comisiei
de evaluare, a evidenţiat criteriile după care aceasta s-a orientat (înscrise şi în
Statutul AOSR) şi principalele concluzii la care a ajuns. Apoi, preşedinţii de secţii
au prezentat fiecare dosar în parte, punându-se la vot persoana propusă a deveni
membru al AOSR. În urma acestei operaţiuni, a rezultat următoarea situaţie:
TOTAL: 206 membri, din care:
Membri Titulari
–
Membri de Onoare
–
Membri Corespondenţi
–
Membri Asociaţi
–

1Monitorul

115 (din care 40 Membri Fondatori)
36
51
4

Oficial nr. 759 din 8 noiembrie 2007
nr. 2/2007 al celei de-a doua Adunări Generale a membrilor fondatori ai AOSR din 28
noiembrie 2007, în Arhiva AOSR
2Proces-verbal
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SECŢIA
ŞTIINŢIFICĂ

1
2
3
4
5

Ştiinţe Matematice
Ştiinţe Fizice
Ştiinţe Chimice

Mb. Titulari
Din
care
Fond.

Mb.
Onoare

Mb.
Coresp.

Mb.
Asociaţi

TOTAL
per secţii

ACADEMIA
ROMÂNĂ
MT
ARAcad.

MC
AR

MO

Ştiinţe Geonomice

4
11
8
10
4

1
4
1
1
3

1
2
1
3
0

1
2
5
1
2

0
0
0
0
0

6
15
14
14
6

1
1
1
0
0

1
1
0
2
2

0
0
0
0
0

6

Ştiinţe Tehnice

19

5

4

3

0

26

2

1

0

7

Ştiinţe Agricole,
Silvice şi Med.
Veterinară

12

5

4

2

0

18

1

1

0

8

Ştiinţe Medicale

12

5

6

6

0

24

0

0

1

10

5

2

7

0

19

0

0

1

2

1

6

4

0

12

1

0

0

8

2

3

1

1

13

2

0

0

5

4

0

7

0

12

1

1

0

10

3

4

10

3

27

0

0

0

115

40

36

51

4

206

10

9

2

9
10
11
12
13

Ştiinţe Biologice

Ştiinţe Economice,
Juridice şi
Sociologice
Filozofie, Teologie
şi Psihologie
Ştiinţe Istorice şi
Arheologie
Ştiinţa şi
Tehnologia
Informaţiei
Ştiinţe Militare

TOTAL

În ziua de 28 mai 2008, a avut loc Adunarea Generală a membrilor AOSR,
prilej cu care au fost aleşi vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific. În urma votului
secret au fost aleşi: Nicolae Dănilă şi Mihai Golu – vicepreşedinţi, Doru Sabin
Delion – secretar ştiinţific. Aceştia, împreună cu preşedintele Vasile Cândea,
alcătuiau Prezidiul AOSR..

Nicolae Dănilă

Mihai Golu
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Doru-Sabin Delion

Ca urmare a demersurilor făcute de conducerea AOSR şi a obţinerii
avizelor necesare, la 9 iunie 2008 a apărut Hotărârea Guvernului României
privind modificarea Statutului AOSR1, în concordanţă cu prevederile Legii din
8 noiembrie 2007. Acestea se refereau, în special, la noile structuri administrative.
Se menţiona: „În structura organizatorică a aparatului propriu al AOSR
funcţionează Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Biblioteca
AOSR“. A fost stabilită sigla „Academy of Romanian Scientists“.
Se poate aprecia că, la jumătatea anului 2008, s-a încheiat procesul de
organizare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, atât în privinţa
structurilor ştiinţifice, cât şi a celor administrative. Este necesar ca o lege organică
să stabilească locul şi rolul Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi a Academiilor de
ramură (Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia
de Ştiinţe Agricole şi Silvice), realizându-se şi o corelare între acestea, spre binele
ştiinţei şi culturii noastre naţionale. Pe baza legii, şi-au intrat în atribuţii Prezidiul,
Consiliul Onorific şi Consiliul Ştiinţific. Au început angajările de personal tehnicadministrativ, inclusiv a secretarilor ştiinţifici. S-au înfiinţat Centrul de
Tehnologii Avansate, Editura, Biblioteca AOSR şi Fundaţia Scientica.
La şedinţa Consiliului Ştiinţific din 23 iunie 20082, au fost înmânate
deciziile de numire a preşedinţilor de secţii şi de filiale. A fost discutată
problema promovărilor de la calitatea de membru corespondent la cea de titular şi
a primirii de noi membri, care să fie validaţi de Adunarea Generală. De asemenea,
s-a stabilit ca membrii titulari să poarte costume speciale (de ceremonie), în
timpul anumitor activităţi ale AOSR
Adunarea Generală a AOSR s-a desfăşurat în ziua de 17 decembrie
2008, membrii titulari apărând, pentru prima dată, în costumaţia specifică. Au fost
aprobate darea de seamă, raportul privind bugetul pe anul 2008 şi propunerile
pentru 2009. Academia avea un număr de 112 membri titulari, 34 membri de
onoare, 51 membri corespondenţi şi 4 membri asociaţi. Aparatul tehnicadministrativ avea 67 de posturi; de asemenea, AOSR beneficia de 7 autoturisme,
dintre care 4 erau predate filialelor, în teritoriu3. Un punct important l-a constituit
promovarea de la calitatea de membru corespondent la cea de titular, precum şi
primirea de noi membri în AOSR.

1Monitorul

Oficial nr. 431 din 9 iunie 2008.
verbal al şedinţei Consiliului Ştiinţific dîn 23 iunie 2008, în Arhiva AOSR.
3Informare privind activitatea AOSR, în Arhiva AOSR.
2Procesul
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Membrii AOSR la Adunarea Generală din ziua de 17 decembrie 2008.

Pe măsură ce aspectele juridice şi organizatorice erau rezolvate, activităţile
ştiinţifice ale AOSR se desfăşurau tot mai coerent, după un program bine stabilit,
la nivel central, dar şi în filiale şi secţii de specialitate. Cele mai multe s-au
realizat în colaborare cu alte instituţii (de învăţământ, cercetare ştiinţifică,
societăţi ştiinţifice etc.). Astfel, Filiala Neamţ a AOSR a organizat, în martie
2008, Sesiunea ştiinţifică de primăvară, cu participarea celor nouă membri ai săi şi
a opt invitaţi din centrele de cercetare ale municipiului Piatra Neamţ. În noiembrie
2008, aceeaşi filială a organizat Sesiunea ştiinţifică de toamnă, la care au
participat opt membri ai AOSR Filiala Neamţ, şase reprezentanţi ai Centrului de
Cercetări Agricole Suceava, zece reprezentanţi ai Staţiunii de CercetareDezvoltare Agricolă din comuna Secuieni (Neamţ) şi nouă invitaţi specialişti în
diferite domenii1.
În cursul anului 2008, în cadrul Secţiei de Ştiinţe Medicale a AOSR au fost
apreciate, în mod deosebit, următoarele acţiuni: Al VI-lea Congres Naţional
ROMTRANSPLANT, cu participare internaţională, organizat în perioada 25-28
iunie, de un comitet sub preşedinţia Prof. univ. dr. Irinel Popescu, în sălile de
conferinţe ale hotelului Intercontinental din Bucureşti; Congresul Societăţii
1Istoricul

Filialei Neamţ, p. 57.
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Române de Neurochirurgie, cu participare internaţională, organizat la Iaşi, în
perioada 30 sept. − 4 oct., de un comitet sub preşedinţia Prof. univ. dr. Al. V.
Ciurea, precum şi Simpozionul-curs cu tema „Tehnicile ecocardiografice noi principii şi aplicaţii clinice“, organizat la Spitalul Clinic Fundeni, de Prof. univ.
dr. Carmen Ginghină, în data de 15 aprilie.
Tot în 2008 au apărut primele numere din seria Analele Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
fiind prima secţie care a editat două numere de Anale în anul 2008.
Mai multe secţii ştiinţifice au desfăşurat o activitate intensă. Astfel, Secţia
de Istorie şi Arheologie a organizat împreună cu Filiala AOSR Târgovişte şi
Universitatea Valahia Târgovişte, simpozioanele ştiinţifice „Radu cel Mare –
personalitate de anvergură europeană” (31 martie 2008)1. Apoi, în colaborare cu
Societatea de Ştiinţe Istorice şi cu Asociaţia Cadrelor Militare în Retragere şi în
Rezervă, au realizat sesiunea ştiinţifică Revoluţia Română din 1848 (20 mai
2008)2; în asociere cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia s-a
desfăşurat, în zilele 17-18 octombrie 2008, sesiunea ştiinţifică Alba Iulia – oraşul
Marii Uniri. 90 de ani de la marea Unire din 1918, precum şi workshop-ul
Tradiţie şi modernitate în arheologie şi istorie3.
Unele filiale au realizat, în colaborare cu Secţiile de specialitate ale AOSR
şi cu unele instituţii de cultură, activităţi cu o largă rezonanţă naţională. Astfel, în
zilele de 22-23 ianuarie 2009, s-a desfăşurat la Iaşi, în organizarea filialei şi a
Secţiei de Ştiinţe Istorice, cu colaborarea Muzeului Unirii, sesiunea ştiinţifică 150
de ani de la Unirea Principatelor Române4.
De asemenea, Secţia de Ştiinţe Istorice împreună cu Secţia de Ştiinţe
Militare, în colaborare cu Universitatea de Apărare Carol I, au organizat la 19
noiembrie 2008, sesiunea ştiinţifică 90 de ani de la Marea Unire din 19185. Secţia
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, împreună cu Secţia de Istorie şi
Arheologie, precum şi cu Fundaţia Nişte Ţărani, au organizat simpozionul
Actualitatea lui Dimitrie Gusti (20 mai 2009)6.

Simpozionului Radu cel Mare-personalitate de anvergură europeană, în Arhiva AOSR.
Sesiunii Ştiinţifice Revoluţia Română din 1848, în Arhiva AOSR.
3Programul Sesiunii Ştiinţifice Alba Iulia – oraşul Marii Uniri – 90 de ani de la Marea Unire din 1918, în
Arhiva AOSR.
4Programul Sesiunii Ştiinţifice 150 de ani de la Unirea Principatelor Române, în Arhiva AOSR.
5Informare privind activitatea Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, în Arhiva Secţiei de Ştiinţe Istorice şi
Arheologie a AOSR.
6Programul Simpozionului Actualitatea lui Dimitrie Gusti, în Arhiva AOSR.
1Programul
2Programul
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Muzeul Unirii din Iaşi, Sala Unirii: Preşedintele AOSR, Gral. (r). Prof. univ. dr. Vasile
Cândea, rostind Cuvântul de deschidere a Sesiunii omagiale dedicate aniversării a 150 de
ani de la Unirea Principatelor, Iaşi, 22-23 ianuarie 2009.

Sesiunea ştiinţifică de primăvară a
AOSR din 2009 s-a desfăşurat la Târgovişte, în
colaborare cu Universitatea Valahia, în zilele
de 28-29 aprilie, având ca temă Impactul
societăţii
cunoaşterii
tehnologice
şi
informaţionale asupra calităţii vieţii1. S-au
organizat cinci secţiuni: I. Factorii de mediu şi
criza ecologică mondială; II. Energii
alternative; III. Impactul tehnologiilor asupra
mediului şi asupra calităţii vieţii; IV. Impactul
societăţii umane asupra naturii; V. Societatea
informaţională – prezent şi viitor.

Sesiunii Ştiinţifice de primăvară Impactul societăţii cunoaşterii tehnologice şi informaţionale
asupra calităţii vieţii în Arhiva AOSR.
1Programul
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28 aprilie 2009, Târgovişte
Sesiunea ştiinţifică de Primăvară AOSR - Consiliul Ştiinţific.

Sesiunea Ştiinţifică de Primăvară a AOSR:
„Societatea tehnologică şi informaţională – provocare a secolului XXI“.
124

Prof. univ. dr. Ion Cucui, Rectorul Universităţii „Valahia” Târgovişte,

încadrat de Gral. (r). Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedintele AOSR,
şi de Prof. univ. dr. Nicolae Dănilă, Vicepreşedintele AOSR.
Cu prilejul sesiunii ştiinţifice de primăvară, desfăşurate la Târgovişte, a
avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific al AOSR, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea activităţii Prezidiului AOSR, de la ultima şedinţă a
Consiliului Ştiinţific
2. Aprobarea candidaţilor la titlul de MEMBRU DE ONOARE şi
membru POST-MORTEM al AOSR.
3. Supunerea la discuţie a acordării titlului „Meritul Ştiinţific“ unor
personalităţi din România
4. Aprobarea unor noi Premii ale AOSR – „Josif Constantin Drăgan“
5. Diverse
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Între 6 şi 13 iulie 2009, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în
colaborare cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România, a organizat Cursurile de
vară ale Academiilor Româneşti. Tema generală, Istoria ştiinţei, tehnicii şi
învăţământului românesc, a fost dezbătută în cadrul unor activităţi desfăşurate la
Universitatea Politehnică Bucureşti, Muzeul Tehnic Naţional Prof. ing. Dimitrie
Leonida, Muzeul Aviaţiei şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I.
Participanţii au decis ca asemenea cursuri anuale să se desfăşoare şi în centrele din
ţară în care există filiale ale acestor Academii.
La 21 mai 2009, a avut loc, la Cercul Militar Naţional, simpozionul
Sisteme de Comandă şi Control C4ISR în Epoca Modernă. Între 3 şi 5 iunie 2009
s-a desfăşurat, la Iaşi, Congresul Internaţional Medicină şi Credinţă, în colaborare
cu Asociaţia Internaţională de Medicină Ernest M. Ungureanu, Universitatea de
Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa şi Universitatea Al. I. Cuza.1 Din colectivul de
organizare al manifestării au făcut parte o serie de personalităţi din ţară şi din
străinătate, dintre care menţionăm: Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Prof. Viorica
Ungureanu, Prof. univ. dr. Mihai Golu, Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoaiei, Prof.
univ. dr. Victor Ciupină, Prof. Marcelo Sanchez Sorando (Vatican), Prof. Jean
Essade (Elveţia), Prof. Chris Wiltsher (Anglia), Prof. Walter Pasini (Italia), Prof.
Norbert Becker (Germania). Interesul pentru această manifestare a fost reflectat de
numeroasa participare din întreaga ţară, precum de peste hotare.

Menţionăm simpozionul
ştiinţific
Sărbătorirea
Domnului Martir şi Sfânt
Constantin Brâncoveanu
(1688-1714) şi Crearea
Mitropoliei
Ţării
Româneşti, organizat de
Filiala AOSR Târgovişte,
în colaborare cu Secţia de
Ştiinţe
Istorice
şi
Arheologie, la 29 iunie
20092.

acestui Simpozion în Arhiva AOSR.
simpozionului Sărbătorirea Domnului Martir şi Sfânt Constantin Brâncoveanu (1688-1714) şi
Crearea Mitropoliei Ţării Româneşti, în Arhiva AOSR.
1Programul
2Programul
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În perioada 1-4 aprilie 2009, la Institutul Naţional de Statistică Bucureşti,
s-a desfăşurat cel de-al XI-lea Simpozion al Secţiunii Române de IASGO.
Simpozionul a fost însoţit de cel de-Al II-lea Curs al ISSO (Şcoala Internaţională
de Chirurgie Oncologică) tratând Endoscopia intervenţională în afecţiunile tubului
digestiv şi în afecţiunile hepatice şi anatomia chirurgicală a lobului caudat şi de o
expoziţie medicală specializată. Organizat de Secţiunea Română de IASGO,
Fundaţia pentru Chirurgia Ficatului, Societatea Româna de Endoscopie Digestivă,
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi de Universitatea de Medicină şi
Farmacie Carol Davila, cu un Comitet Ştiinţific de elită, avându-l ca Preşedinte
pe Prof. dr. Irinel Popescu, şeful Clinicii de Chirurgie şi Transplant Hepatic
Fundeni, Simpozionul a reunit prezentări şi dezbateri ale personalităţilor de
renume în domeniu, pe marginea tematicii ce tratează chirurgia hepato-biliopancreatică, transplantul hepatic şi oncologia digestivă. În cadrul acestei
manifestări ştiinţifice au fost organizate şi 3 cursuri postuniversitare, sub egida
celui de Al II-lea Curs al ISSO, având ca subiecte: Endoscopia intervenţională în
afecţiunile tubului digestiv, Ecografia intervenţională în afecţiunile hepatice,
Anatomia chirurgicală a lobului caudat.
Pe data de 10 aprilie 2009, la Institutul Clinic Fundeni, Prof. univ. dr.
Carmen Ginghină, şefa Clinicii de Cardiologie, a organizat Cursul „Imagistica în
evaluarea patologiei cardiovasculare“, sub auspiciile Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila.
Cursul a fost compartimentat pe patru secţiuni: Ecocardiografie; Tomografie
Computerizată; Rezonanţă Magnetică şi Imagistica în Cardiologia Invazivă. La
fiecare secţiune s-a prezentat şi discutat atât opinia specialistului în imagistică, cât
şi a cardiologului, atât pe subiecte clasice, cât şi pe cele de ultimă oră. Prelegerile
au fost susţinute de specialişti de mare prestigiu în cardiologie, alături de care şiau adus contribuţia şi tinerii medici, cadre didactice la Catedra de Cardiologie, ca
şi medicii rezidenţi ai Clinicii de Cardiologie. Cursul s-a bucurat de participare
deosebită, prin prezenţa a 279 de medici, predominant cardiologi, veniţi din
diverse părţi ale ţării, urmărind crearea unui limbaj comun şi accesibil între
cardiologi şi imagişti.
În perioada 14-16 mai 2009, a avut loc la Braşov, în sala Teatrului
Dramatic, reuniunea „Braşov Annual Dental Meeting“, organizată de Uniunea
Naţională a Asociaţiilor Stomatologice şi Asociaţia Medicilor Dentişti din Braşov,
sub patronajul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu tema:
„Stomatologia modernă, concept al sănătăţii şi esteticului“. Manifestarea a fost
însoţită de cursuri practice şi teoretice, precum şi de expoziţii în domeniu.
Beneficiind şi de credite EMC, interesul a sporit, ceea ce a dus la o participare
numeroasă.
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Ultima modificare şi completare a Legii 31/2007 privind reorganizarea
şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă datează din 23 iunie 2009,
fiind publicată în Monitorul Oficial din 26 iunie 2009. Principalul merit în
ducerea la bun sfârşit a acestui proiect de lege revine parlamentarului Anghel
Stanciu, preşedintele Filialei Iaşi a AOSR, care a reuşit să convingă forurile de
decizie că o asemenea lege era absolut necesară. Potrivit art. 5, alin. 5: „Membrii
titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi pe viaţă dintre personalităţile
prevăzute la alin. 2. Numărul maxim de membri titulari şi corespondenţi este de
250, din care 150 sunt membri titulari. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri
titulari de drept ai Academiei. Numărul membrilor de onoare, rezidenţi în ţară,
este de maximum 40“.
Cu alte cuvinte, AOSR poate avea un număr maxim de 150 de membri
titulari (dintre care 40 membri fondatori), 100 de membri corespondenţi şi 40 de
membri de onoare rezidenţi în ţară (la care se adaugă cei rezidenţi în străinătate).
În acest fel, s-a pus capăt fluctuaţiilor în privinţa membrilor şi s-a stabilit un
număr fix (maximal), fapt ce impune o selecţie şi mai riguroasă a candidaţilor.
Aceasta cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 8, nu numai membrii titulari, ci şi
membrii corespondenţi şi membrii de onoare primesc o indemnizaţie lunară.
Cuantumul indemnizaţiei lunare a fost stabilit la 2.000 de lei pentru membrii
titulari, 1.400 de lei pentru membrii corespondenţi şi 1.000 de lei pentru membrii
de onoare. De asemenea, s-a stabilit că şi preşedinţii filialelor AOSR primesc o
remuneraţie (art. 9), pe lângă indemnizaţia lunară. Prin art. 13 s-a stabilit că
„Membrii Prezidiului AOSR au funcţia de bază în cadrul AOSR În perioada
mandatului lor, nu pot exercita funcţii de conducere în afara AOSR“. La art. 20,
alin 2, s-a prevăzut că fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor şi
drepturilor salariale „se alocă de la bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor
lunar, prin bugetul AOSR“ 1.
Se poate conchide că, în cei 13 ani de activitate, în noua structură,
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România s-a definit ca una dintre cele mai
importante şi prestigioase instituţii din spaţiul academic naţional şi internaţional,
cu un amplu program de activitate, pus în slujba intereselor românilor şi ale
umanităţii în general.
Mărturie stau seriile de Anale AOSR, lucrările şi studiile publicate,
sesiunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate (adesea în colaborare) de
Academie. Cităm, ca un exemplu de implicare a AOSR în viaţa ştiinţifică
internaţională, Sesiunea ştiinţifică comună a Uniunii Medicale Balcanice,
Academiei Naţionale de Medicină a Franţei, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, desfăşurată la Paris, în zilele de 28-29 septembrie 2009, sub
1Monitorul

Oficial, nr. 445 din 29 iunie 2009.
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coordonarea unui Comitet din care au făcut parte şi medicii români Vasile
Cândea, Nicolae Angelescu, Irinel Popescu, E. Zbranca, G. Iacob şi Adriana
Milea1. A fost abordată o tematică vastă, vizând medicina de urgenţă, diagnosticul
şi terapeutica în boala de cancer, tratamentul bolilor coronariene, interacţiunile
dintre cercetarea fundamentală şi clinică, noi tehnici chirurgicale, ischemia critică
a membrelor inferioare (tratamentul chirurgical) ş.a., în total 50 de comunicări. A
fost un excelent prilej de cunoaştere reciprocă a reuşitelor în diferitele domenii ale
medicinii, realizându-se un fructuos schimb de idei spre binele celor care urmează
anumite tratamente sau sunt supuşi unor operaţii chirurgicale.

Session Scientifique Commune
avec les thèmes
•
•
•
•
•
•

Les Urgences médico-chirurgicales: vasculaires (cérébrales et cardio-vasculaires)
L’Organisation du service d’aide médicale d’urgence
La Biomécanique des prothèses articulaires
Oncologie (le traitement chirurgical du sein à ses débuts, le management thérapeutique
du cancer colorectal avancé)
La recherche translationnelle en médecine
Varia

Lieu:

ACADÉMIE NATIONALE de MÉDECINE
de FRANCE
16, rue Bonaparte, Paris

Date:
les 28, 29 septembre2009
PARIS, FRANCE

Sesiunea ştiinţifică comună a Uniunii Medicale Balcanice,
Academiei Naţionale de Medicină a Franţei,
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
desfăşurată la Paris, în zilele de 28-29 septembrie 2009
1Vezi

programul în Session Scientifique Commune, Paris, France, 2009, care cuprinde şi rezumatul
comunicărilor prezentate.
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Sesiunea ştiinţifică comună a Uniunii Medicale Balcanice,
Academiei Naţionale de Medicină a Franţei,
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
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Diploma de Onoare şi Medalia de Aur „Constantin Angelescu“,
acordate de către AOSR cu prilejul Sesiunii Ştiinţifice Comune,
Paris, 28-29 septembrie 2009.
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Volumele celor patru congrese organizate de AOSR.
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VOLUME ALE MEMBRILOR AOSR
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Capitolul IV
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ,
PREMIILE AOSR
AOSR s-a implicat activ în viaţa ştiinţifică a României, precum şi pe plan
internaţional. Având în rândurile sale personalităţi ştiinţifice de o largă
notorietate, Academia a asigurat cadrul organizatoric necesar valorificării
potenţialului lor intelectual.
Organizarea de manifestări ştiinţifice
În întreaga sa existenţă de mai mult de 50 de ani (iniţial sub numele de
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă), şi îndeosebi în ultimii zece ani, Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România a organizat numeroase manifestări ştiinţifice de
prestigiu: congrese, conferinţe, simpozioane, expoziţii seminarii, mese rotunde,
dezbateri ş.a.m.d.. Acestea s-au bucurat de atenţia comunităţii oamenilor de ştiinţă
din România şi din principalele ţări dezvoltate şi au contribuit la ridicarea
prestigiului ţării noastre în lume, pentru că au fost consacrate dezbaterii unor
problematici ştiinţifice de mare actualitate, ducând, de multe ori, la găsirea de
soluţii pentru dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului superior, cu impact pozitiv
asupra diferitelor ramuri şi subramuri ale economiei naţionale.
Propunerile concrete rezultate au fost avute în vedere de factorii de decizie
la nivel central şi local în luarea unor hotărâri importante pentru dezvoltarea ţării.
Ca urmare, manifestările ştiinţifice organizate de Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România au avut un efect apreciat asupra dezvoltării economice, ştiinţifice şi
culturale a României, prin rezultatele care au fost promovate şi valorificate,
inclusiv prin deschiderea sau dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare, prin
stabilirea de noi colaborări cu oamenii de ştiinţă din alte ţări.
AOSR s-a implicat în activitatea societăţii civile prin congresele, sesiunile
ştiinţifice bianuale, simpozioanele organizate la nivel central sau de filiale, care au
dezbătut tematici cu aplicabilitate practică în societatea românească, în colaborare
cu factorii de decizie din România, care sprijină dezvoltarea durabilă în ţara
noastră. Această comunitate ştiinţifică românească doreşte să depăşească starea
prezentă şi să devină forţa stimulatoare în elaborarea unor proiecte de maximă
utilitate, modernitate şi eficienţă, care pregăteşte factorilor de decizie numeroase
propuneri şi soluţii.
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Pe lângă manifestările cu participare naţională şi internaţională, fiecare
filială şi secţie a AOSR a organizat, potrivit planului propriu de activităţi,
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în domeniul de activitate specific.
Totodată, filiala din New York a organizat, până în 2005, simpozioane
anuale, ale căror lucrări au fost publicate sub titlul Proceedings of the Symposium,
în limba română şi engleză.
Între anii 1996-2006, AOSR, a organizat următoarele congrese ştiinţifice
cu participare internaţională:
Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înfiinţare, Asociaţia Oamenilor de
Ştiinţă din Romania a organizat, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României Ion
Iliescu, în perioada 22-24 mai 1996, la Palatul Parlamentului, Primul Congres
Ştiinţific al AOSR, cu tema Ştiinţa la sfârşit de mileniu cu următoarele cinci
secţiuni:
- Secţiunea 1: Oamenii de ştiinţă şi societatea informaţională – 17 comunicări;
- Secţiunea 2: Ştiinţa şi societăţile în tranziţie – 23 comunicări;
- Secţiunea 3: Ştiinţa, democraţia şi libera iniţiativă – 12 comunicări;
- Secţiunea 4: Inventica românească în lume – 16 comunicări;
- Secţiunea 5: Ştiinţa la sfârşit de mileniu – 20 comunicări.
La primul congres ştiinţific al A.O.Ş.R au participat oameni de ştiinţă din 14
ţări şi au fost prezentate patru comunicări în plen şi 88 de comunicări pe secţiuni.

Preşedintele AOSR, Gral. Prof. univ. dr. Vasile Cândea la deschiderea lucrărilor
Primului Congres Ştiinţific al AOSR
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Volumul lucrărilor primului congres A.O.Ş.R. a fost publicat sub redacţia
preşedintelui A.O.Ş.R., Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, mulţumită
sponsorizării de către Fundaţia Europeană Josif Constantin Drăgan.

Lucrările Primului Congres Ştiinţific al AOSR
Palatul Parlamentului, 22-24 mai 1996.
În perioada 27-29 septembrie 1998, s-a organizat la Cercul Militar
Naţional Cel de-al II-lea Congres Ştiinţific al AOSR cu tema Dezvoltarea în
pragul mileniului III, cu următoarele cinci secţiuni:
- Secţiunea 1: Dezvoltarea economică – 24 comunicări;
- Secţiunea 2: Dezvoltarea locală şi regională – 18 comunicări;
- Secţiunea 3: Dezvoltarea socială – 24 comunicări;
- Secţiunea 4: Dezvoltarea durabilă – 18 comunicări;
- Secţiunea 5: Dezvoltarea rurală – 12 comunicări.
La Cel de-al II-lea Congres Ştiinţific al AOSR au fost prezentate patru
comunicări în plen şi 96 comunicări pe secţiuni. Volumul lucrărilor Celui de-al IIlea Congres Ştiinţific al AOSR a fost publicat, de asemenea, sub redacţia
preşedintelui AOSR, Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, mulţumită
sponsorizării de către Fundaţia Europeană Josif Constantin Drăgan.

144

Lucrările Celui de-Al II-lea Congres Ştiinţific al AOSR,
organizat între 27-29 septembrie 1998
la Cercul Militar Naţional, Sala de Marmură.
În perioada 2-4 iunie 2004, s-a organizat, la Universitatea Ovidius din
Constanţa, cu participarea a 24 de instituţii româneşti şi sub înaltul patronaj al
Preşedintelui României din acel timp, Ion Iliescu Cel de-al III-lea Congres
Ştiinţific al AOŞ-R, cu tema Apa – un miracol cu următoarele patru secţiuni:
- Secţiunea 1: Apa dulce, resursă epuizabilă – 26 comunicări;
- Secţiunea 2: Tehnologii de valorificare şi depoluare a apei – 20
comunicări;
- Secţiunea 3: Memoria apei – 22 comunicări;
- Secţiunea 4: Apele marine – surse potenţiale ale dezvoltării durabile –
10 comunicări.
La Cel de-Al III-lea Congres Ştiinţific al AOŞ-R, au fost prezentate 78 de
comunicări pe secţiuni precum şi comunicarea de excepţie a domnului Prof. univ.
dr. Gh. Benga, m. c. al Academiei Române, „O prioritate mondială a ştiinţei
româneşti: De la descoperirea primei proteine canal pentru apă (numită ulterior
Aquaporina 1) în Cluj-Napoca în 1985, la Premiul Nobel pe anul 2003 în chimie
şi implicaţiile medicale ale Aquaporinelor“.
Volumul lucrărilor Celui de-al III-lea Congres Ştiinţific al AOŞ-R, a fost
publicat sub redacţia preşedintelui AOSR, Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea,
a Prof. univ. dr. Marioara Godeanu şi a Prof. univ. dr. Doc. ing. Iosif Tripşa,
mulţumită sponsorizării de către Doamna Dr. Daniela Veronica Guşă de Drăgan şi
de către Fundaţia Europeană Josif Constantin Drăgan.
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Lucrările Celui de-Al III-lea Congres Ştiinţific al AOSR,
organizat între 2-4 iunie 2004 la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa.
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În zilele de 15-17 octombrie 2009, s-a desfăşurat, la Timişoara, Cel de-al
IV-lea Congres al AOSR, având ca temă generală Calitatea vieţii, organizat de
AOSR în colaborare cu Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea de
Vest, Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului, Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş,
Timişoara şi filiala AOSR Timişoara1. Ca şi la precedentele Congrese, s-a
constituit un Comitet de Organizare Naţional, condus de Vasile Cândea,
preşedintele AOSR, şi un Comitet de Organizare Local, condus, de această dată,
de Petru Andea, preşedintele Filialei Timiş a AOSR Prin tematica abordată, prin
ampla participare internă şi internaţională, prin comunicările înscrise în Programul
Congresului, AOSR îşi evidenţiază, încă o dată, capacitatea intelectuală,
disponibilitatea de a oferi societăţii noastre soluţii de rezolvare a unor probleme
complexe, de actualitate, dar şi de perspectivă.
1Vezi

Programul Celui de-Al IV-lea Congres al AOSR, în Arhiva AOSR.
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La Cel de-Al IV-lea Congres Ştiinţific al AOSR, au fost prezentate, în total,
57 de comunicări pe următoarele secţiuni:
- Secţiunea 1: Probleme generale ale calităţii vieţii – 15 comunicări;
- Secţiunea 2: Probleme medicale privind calitatea vieţii – 15 comunicări;
- Secţiunea 3: Aspectele agricole ale calităţii vieţii – 15 comunicări;
La acestea s-au adăugat 12 comunicări în plen. Volumul lucrărilor Celui
de-al IV-lea Congres Ştiinţific al AOSR, a fost publicat, sub redacţia preşedintelui
AOSR, Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, a Prof. univ. dr. ing. Petru Andea,
Prof. univ. dr. ing. Mircea Popoviciu şi Prof. univ. dr. ing. Ştefan Kilyeni, de către
Filiala AOSR Timişoara.
AOSR, consecventă menirii ei ca for ştiinţific component de seamă al
societăţii civile, bazată atât pe calitatea membrilor săi, cât şi pe activitatea lor
ştiinţifică în cadrul comunităţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale, s-a impus
prin iniţiativă, seriozitate şi eforturi. AOSR urmăreşte să ofere societăţii româneşti
şi statului de drept studii imparţiale şi competente asupra problemelor de interes
naţional şi internaţional.
AOSR, a iniţiat organizarea unor acţiuni naţionale, ca de exemplu:
 Dezvoltarea durabilă – exigenţă de primă mărime a lumii
contemporane,
 Avantajele strategice ale tehnologiei informatice şi transferul
de tehnologii în economia românească,
 Competitivitatea producţiei industriale şi perspectivele
integrării României în structurile Uniunii Europene,
 Aer curat în toate oraşele României etc.,
dorind astfel să contribuie la mobilizarea întregii societăţi civile, precum şi a
administraţiei centrale şi locale, în activităţi concrete care să asigure, într-un viitor
apropiat, dezvoltarea durabilă, integrarea europeană, un mediu ecologic, utilizarea
carburanţilor alternativi care ar putea deschide drumul către obţinerea autonomiei
energetice a ţării.
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Lucrările Congresului al IV-lea al AOSR, organizat la Timişoara,
între 15-17 octombrie 2009.
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Soluţionarea de programe de cercetare ştiinţifică
Beneficiind de un bun potenţial ştiinţific şi de o valoroasă competenţă
profesională a membrilor titulari şi corespondenţi, AOSR, a angajat în nume
propriu – fiind recunoscută ca partener credibil de către MEC în abordarea şi
rezolvarea programelor de cercetare ştiinţifică – rezolvarea unor tematici de larg
interes şi importanţă naţională.
Astfel, până în 2006, AOSR, a participat la competiţiile organizate de
MEC, prin instituţiile specializate, şi a reuşit să promoveze tematici
interdisciplinare şi multidisciplinare, finanţate de la bugetul de stat.
În aceste domenii s-a realizat finalizarea cu rezultate bune a programelor
de cercetare conduse – în calitate de directori de program – de către specialişti din
Comitetul director al AOSR, ceea ce a permis atât recunoaşterea potenţialului de
cercetare al AOSR, cât şi acumularea unor fonduri băneşti destinate finanţării
activităţilor curente.
Atât în dezvoltarea şi finalizarea programelor de cercetare, cât şi pentru
desfăşurarea activităţilor ştiinţifice specifice (simpozioane, work-shop-uri,
sesiuni ştiinţifice, congrese), AOSR, a colaborat cu instituţii de cercetare şi de
învăţământ, cu societăţi academice şi întreprinderi din economie etc., printre
care amintim: Institutul de Geodinamică Sabba Ştefănescu, Universitatea
Bucureşti, S.C. ROMARM S.A, AMCSIT Politehnica, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară, Universitatea Titu Maiorescu, Asociaţia
Generală a Inginerilor din România, Universitatea Naţională de Apărare Carol I,
Academia Navală Mircea Cel Bătrân, Universitatea Ovidius din Constanţa,
Institutul de Ecologie Aplicată Bucureşti, Universitatea Valahia Târgovişte,
CHIMINFORM DATA S.A., baza de cercetări cu utilizatori multipli din cadrul
Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Asociaţia ECOFOREST, sub
egida Filialei AOSR Neamţ, Societatea Naţională de Biologie Celulară – Filiala
Iaşi şi altele.
O rodnică activitate a desfăşurat Fundaţia Scientica, condusă de Prof. univ.
dr. ing. Adrian Badea, care s-a implicat şi în realizarea unor proiecte europene,
precum FENIX (Flexible Electricity Networks to Integrate the expected Energy
Evolution). Buletinele AOSR reflectă activitatea fiecărei Secţii, precum şi a
membrilor Academiei.
Departamentul Secretariat Ştiinţific
Departamentul Secretariat Ştiinţific a fost creat în cadrul AOSR începând
cu data de 1 octombrie 2008.
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Scopul principal al acestuia constă în asigurarea suportului logistic al
activităţii secţiilor ştiinţifice din cadrul Academiei.
La data înfiinţării Departamentului au fost angajaţi prin concurs 7 secretari
de secţie pe post de Consilier IA, a căror activitate este condusă de secretarul
ştiinţific al AOSR, Prof. univ. dr. Doru Sabin Delion.
Cei șapte secretari au fost repartizaţi celor 13 secţii ştiinţifice.
Secretarii de secţie si-au adus o contribuție deosebită în sprijinirea
activităţilor ştiinţifice, concretizată în:
- Ţinerea evidenţei membrilor secţiilor prin actualizarea bazei de date
electronice şi a Anuarului membrilor AOSR.
- Organizarea logistică a manifestărilor ştiinţifice (seminarii, conferinţe,
lansări de carte etc.)
- Organizarea arhivei audio, video şi în format hârtie
- Redactarea proceselor verbale ale ședințelor si manifestărilor ştiinţifice,
- Redactarea Buletinului informativ al AOSR
- Redactarea Analelor AOSR (2 numere pe an pentru fiecare secţie
ştiinţifică)
- Redactarea Volumelor discursurilor de recepţie ale membrilor AOSR
- Redactarea Volumelor cu lucrări ale diverselor manifestări ştiinţifice ale
AOSR
- Susţinerea logistică a proiectelor de cercetare.
- Asigurarea logisticii cooperărilor internaţionale.
- Întreţinerea web-site-ului AOSR.
Activitate editorială
Lucrări publicate în reviste ISI
1. Title: Discrete light bullets in two-dimensional photonic lattices: Collision
scenarios
Author(s): Mihalache D., Mazilu D., Lederer F., et al.
Source: OPTICS COMMUNICATIONS Volume: 282 Issue: 14 Pages: 30003006, Published: JUL 15 2009, Times Cited: 0
2. Title: Characterization and calculation of energy levels scheme for
Er3+:ZnGa2O4
Author(s): Vasile M., Avram N., Vlazan P., et al.
Conference Information: 9th International Balkan Workshop on Applied Physics,
JUL 07-09, 2008, Constanta, ROMANIA
Source: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED
MATERIALS Volume: 10 Issue: 11 Pages: 2898-2901, Published: NOV 2008
Times Cited: 0
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3. Title: Alpha-decay spectroscopy of deformed nuclei reexamined
Author(s): Peltonen S., Delion D. S., Suhonen J.
Source: PHYSICAL REVIEW C Volume: 78 Issue: 3 Article Number: 034608
Published: SEP 2008, Times Cited: 2
4. Title: Few-optical-cycle solitons: Modified Korteweg-de Vries sine-Gordon
equation versus other non-slowly-varying-envelope-approximation models
Author(s): Leblond H., Mihalache D.
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 6 Article Number: 063835,
Published: JUN 2009, Times Cited: 0
5. Title: Artificial membranes by the self-assembly of pyridinium salts with a
free amino group derived from pyrylium salts with long alkyl substituents
Author(s): Bogatian M. V., Vinatoru M., Bogatian G., et al.
Source: REVUE ROUMAINE DE CHIMIE Volume: 53 Issue: 9 Pages: 813-+,
Published: SEP 2008, Times Cited: 0
6. Title: Interactions of spatiotemporal solitons and vortices in fiber bundles
Author(s): Leblond H., Malomed B. A., Mihalache D.
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 3 Article Number: 033841,
Published: MAR 2009, Times Cited: 1
7. Title: Microscopic analysis of the crystal field strength and electronvibrational interaction in cubic SrTiO3 doped with Cr3+, Mn4+ and Fe5+ ions
Author(s): Brik M. G., Avram N. M.
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 21 Issue:
15 Article Number: 155502, Published: APR 15 2009, Times Cited: 1
8. Title: Two-neutrino double-beta decay of Ge-76 in an anharmonic
vibrator approach
Author(s): Kotila J., Suhonen J., Delion D. S.
Source: JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
Volume: 36 Issue: 4 Article Number: 045106, Published: APR 2009, Times Cited: 0
9 Title: Cold valleys for fission/fusion superheavy elements beyond Z=118
Author(s): Mirea M., Delion D. S., Sandulescu A.
Source: EPL Volume: 85 Issue: 1 Article Number: 12001, Published: JAN 2009
Times Cited: 0
10. Title: Alpha-clustering in nuclei
Author(s): Delion D.S.
Conference Information: 3rd National Conference on Theoretical Physics, JUN
10-13, 2008 Romanian Acad, Bucharest, ROMANIA
Source: ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 53 Issue: 9-10 Pages:
1089-1095 Published: 2008, Times Cited: 0
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11. Title: Alpha-decay versus alpha-clustering
Author(s): Delion D.S.
Conference Information: Workshop on State of the Art in Nuclear Cluster
Physics, MAY 13-16, 2008, Strasbourg, FRANCE
Source: INTERNAŢIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR
PHYSICS Volume: 17 Issue: 10, Pages: 2283-2289 Published: NOV 2008,
Times Cited: 0
12. Title: Non-Markovian master equation for a system of Fermions
interacting with an electromagnetic field
Author(s): Stefanescu E., Scheid W., Sandulescu A.
Source: ANNALS OF PHYSICS Volume: 323 Issue: 5 Pages: 1168-1190,
Published: MAY 2008, Times Cited: 0
13. Title: The estimation of the radionuclide transport parameters using the
CDE model
Author(s): Bucur C., Olteanu M., Pavelescu M.
Source: ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS Volume: 59 Issue: 4 Pages:
1193-1204, Published: 2007, Times Cited: 0

Lucrări publicate cu indicarea apartenenţei la AOSR
Volumul: “THE IMPACT OF INVESTMENTS ON AN EMERGING
ECONOMY. CASE OF ROMANIA”, cap. 2.2. “Empirical models of investment
impact on economy: Error Correction Models” (Author: Cornelia SCUTARU); cap. 3.
“Perspectives and analysis. Comparisons between results” (Author: Cornelia
SCUTARU), ed. Nova Science Publishers, Inc 400 Oser Ave. Suite 1600 Hauppauge NY
11788-3619, Email: Main@novapublishers.com, 2009.
Prof. univ. dr. Paul Sterian, Preşedintele Secţiei STI, a publicat la Sesiunea
Festivă de Comunicări Ştiinţifice a UPB, 28 mai 2009 următoarele lucrări:
Optical Communication Methods Based on Chaotic Laser Signals; Paul E.
Sterian , Valerica Ninulescu1, Andreea P. Sterian1, Bogdan Lazăr1
1

Modelling the hyperboloid elastic shell; Carlo Cattani2, Paul E. Sterian3

1University

“Politehnica” of Bucharest, Academic Center for Optical Engineering and Photonics, Faculty of
Applied Sciences, Bucharest, România.
2diFarma, University of Salerno, Via Ponte Don Melillo, Italy.
3Dept. of Physics, University “Politehnica“ of Bucharest, România.
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Live/dead cell assay based on dielectrophoresis-on-a-chip; Ciprian Iliescu1,
Guillaume Tresset2, Florina S. Iliescu3, Paul E. Sterian4 5
Space Phase Characteristics of a Typical I-125 Brachy Seed, Modelled by
Monte Carlo Techniques; Iulian Badragan6, Paul Sterian4 5
Studiul proprietăţilor optice ale celulelor solare cu gropi cuantice în
vederea optimizării configuraţiei acestora; Paul Sterian4 5, Silvian Fara7, Laurenţiu
Fara4 5, Mihai Iancu7
C.S.I. Dr. ing. Neculai Andrei, membru corespondent al AOSR, a publicat
următoarele lucrări:
N. Andrei*, Accelerated conjugate gradient algorithm with finite difference
Hessian/vector product approximation for unconstrained optimization, Journal of
Computational and Applied Mathematics, (JCAM), 230 (2009) 570-582.
N. Andrei*, Acceleration of conjugate gradient algorithms for
unconstrained optimization, Applied Mathematics and Computation.(AMC) Volume 213,
Issue 2, 15 July 2009, Pages 361-369.
N. Andrei, Another nonlinear conjugate gradient algorithm for
unconstrained optimization,Optimization Methods and Software (OMS). vol. 24, no. 1,
February 2009, pp.89-104.
N. Andrei*, Hybrid conjugate gradient algorithm for unconstrained
optimization, Journal of Optimization Theory and Applications (JOTA). Vol. 141, No. 2,
May 2009, pp.249-264.
N. Andrei*, Probleme deschise în algoritmii de gradient conjugat pentru
optimizare fără restricţii, Centenar Eduard Stiefel (1909-1978). Revista Romănă de
Informatică şi Automatică, vol. 19, nr. 1 2009, pp. 5-14.
N. Andrei*, Eduard Stiefel’s birthday centenary, EUROPT Newsletter 14,
EUROPT – The Continuous Optimization Working Group of EURO. March 2009, pp.2122.

1Institute

of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore.
Laboratoire de Physique des Solides, University Paris-Sud, Orsay, France.
3Singapore Republic Polytehnic, Singapore.
4Dept. of Physics, University “Politehnica” of Bucharest, România.
5Academy of Romanian Scientists, Bucharest, România.
6Ph.D. Medical Physicist, MCCPM B.C. Cancer Agency - Abbotsford Centre Physics Department Marshall
Road Abbotsford BC – Canada.
7IPA SA Bucureşti, România.
2CNRS,
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* Lucrare apărută sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Contribuţii ale membrilor la creşterea prestigiului AOSR
1. Organizarea cu sprijinul AOSR, sub coordonarea Dr. Guja Cornelia, a
Simpozionului „Antropologia şi Orizonturile ei” la Academia Română,
Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer.
2. Organizarea cu sprijinul AOSR, sub coordonarea Dr. Ştefana Petrescu, a
Conferinţei Internaţionale a Institutului de Biochimie al Academiei Române
la care s-a expus lucrarea: Procesarea proteinelor în celule producătoare de
anticorpi. Autori: Dr. Florentina Pena şi Profesor Ineke Braaakman Universitatea Utrecht, 27 februarie 2009.
3. Organizarea cu sprijinul AOSR, sub coordonarea Dr. Ştefana Petrescu, a
Mesei Rotunde cu participare internaţională la Institutului de Biochimie al
Academiei Române, cu tema: Biologia moleculară a virusului hepatitei B.
Invitaţi: Drd. Alina Macovei, Dr. Norica Nichita, Profesor Raymond Dwek,
Universitatea Oxford, 6 martie 2009.
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4. Organizarea în colaborare cu Secţia de Biologie a AOSR, sub
coordonarea Dr. Alexandru Bologa, a Simpozionului ştiinţific sub egida
Academiei Române/Comitetul Român CRIFST Constanţa, în 28 Mai 2009.
5. Participarea cu comunicări la Conferinţa Internaţională „Strategii
Globale în Agricultură, Agroturism, Alimentaţie şi Protecţia Mediului“,
sediul Universităţii Bioterra, Bucureşti, 26-28 martie 2009.
Horti-viticulture plantations, value added solutions in the conditions of a
droghty climate for the sandy fields from N-E Romanian Plain (Brăila’s
Bărăgan), autori: Gabriel LEŢ, Cătălin GALAN.
Secvenţe tehnologice în agricultură, pentru diminuarea contribuţiei la
încalzirea globală. Autori: Dan ŞCHIOPU, Tudor ŞCHIOPU.
În cadrul Secţiei de Ştiinţe Tehnice AOSR au loc Cursuri de creativitate
inginerească, care se adresează studenţilor, la finalul cărora se acordă diplome.

Participarea la proiecte de cercetare
Continuarea participării la proiectele:
❖ STENDUR – „Strategii de dezvoltare energetică durabilă utilizând
analiza ciclului de viaţă a tehnologiilor de conversie a energiei
primare“
❖ PIROGAD – „Procedee termice avansate de piro-gazeificare a
deşeurilor urbane cu producere de energie“
❖ „Instalaţie eoliană de mică şi medie putere pentru agricultură şi
întreprinderi mici şi mijlocii“.
şi debutul a două noi proiecte în colaborare cu UPB: „Casa pasivă”şi
„ProjectNet“.
Dezvoltarea unor programe de cercetare ştiinţifică ale Filialei AOSR Iaşi
în cadrul PNCD II. S-a aprobat finanţarea unui proiect PNII - Idei pe 3 ani,
pentru intervalul 2009-2011. S-a aprobat proiectul ASSET (Advanced Safety and
Driver Support in Essential Driver Transport) Grant EU- 217 643, în cadrul FP7
(Univ. Tehnică Iaşi).
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Organizarea unor acţiuni de protecţie termofizică şi de reabilitare a
clădirilor aparţinând universităţii şi institutelor de cercetare din Iaşi. Realizat Corp
R şi Corp CFDP, la UT Iaşi, (octombrie 2008), proiectat clădirile AC şi TCM la
UT Iaşi (noiembrie-decembrie, 2008).
Filiala AOSR Piatra Neamţ colaborează cu centre de cercetare din Judeţul
Neamţ: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni; Centrul
de Cercetare de pe lângă Laboratoarele PLANTAVOREL - Piatra Neamţ;
Staţiunea de cercetare pentru însămânţarea artificială a bovinelor din S.C. Trei
Brazi, comuna Zăneşti; Asociaţia ECOFOREST - Neamţ.
Au fost continuate cercetările cu tema: Filosofia mentalului şi ştiinţelor
cognitive, în colaborare cu Divizia pentru Logica, Metodologia şi Filosofia
Ştiinţei [DLMFS] din Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi
Tehnicii [CRIFST] al Academiei Române, Institutul de Filosofie şi Psihologie C.
Rădulescu-Motru al Academiei Române, Catedra de Filosofie de la Universitatea
„Politehnica“ Bucureşti, precum şi cercetările cu tema Locul şi rolul religiei în
societatea contemporană, în colaborare cu Universitatea Ovidiu din Constanţa.
De asemenea, a fost demarat un nou proiect de cercetare cu tema: Tendinţe
actuale în filosofia ştiinţelor socio-umaniste (economice, istorice, ştiinţe juridice,
psihologice, sociale) în colaborare cu: CRISFT, Institutul de Filosofie şi
Psihologie Bucureşti, Academia de Poliţie, Institutele de ştiinţe sociale din Iaşi şi
Cluj, Institutul de Ştiinţe Juridice al Academiei Române.
În cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Creativităţii al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România funcţionează, la nivelul Secţiei de Ştiinţe
Tehnice:
✓ Comisia de energetica şi protecţia mediului
✓ Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii studenţilor la Energetică
✓ Grupul de lucru Infrastructură critică
✓ Grupul de Reflecţie privind raporturile dintre ştiinţă şi teologie
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PREMIILE AOSR
Începând cu anul 1996, AOSR a acordat anual (în trimestrul IV, pentru
anul anterior), pentru realizări de excepţie, premii, diplome şi distincţii unor
personalităţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate.
Menţionăm premiile şi distincţiile AOSR, personalităţile care le-au primit
şi realizările ştiinţifice care au stat la baza acordării lor:
ANUL 1996
La Sesiunea ştiinţifică din 5 iulie 1996, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România a oferit şi primele sale premii, pe anul 1995, astfel:
•

•

•

•

•

•

Premiul „GRIGORE MOISIL“, Medalia şi Insigna AOSR
Acad. NICOLAE TEODORESCU, pentru contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România, în domeniul matematicii, prin întreaga
sa operă.
Premiul „CAROL DAVILA“, Medalia şi Insigna AOSR
Acad. ŞTEFAN-MARIUS MILCU, pentru contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România, în domeniul medicinii, prin întreaga sa
operă.
Premiul „AUREL VLAICU“, Medalia şi Insigna AOSR
Dr. ing. CONSTANTIN STROE, coordonator al grupului de specialişti care
au proiectat, realizat şi experimentat automobilul de concepţie românească „DACIA
NOVA“
Premiul „CONSTANTIN NOICA“, Medalia şi Insigna AOSR
Acad. MIHAI DRĂGĂNESCU, pentru contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea filosofiei şi cercetării ştiinţifice din România, prin lucrările: „Informaţia
materiei“ şi „Eseuri“.
Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“, Medalia şi Insigna AOSR
ION MIHAI CANTACUZINO, pentru contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea ştiinţelor istorice din România, prin lucrarea „1000 de ani în Balcani“
Premiul „VIRGIL MADGEARU“, Medalia şi Insigna AOSR
Prof. univ. dr. EMIL MIHULEAC, pentru contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România, prin lucrările „Bazele
managementului“, „Managerul şi principalele activităţi manageriale“ şi „Ştiinţa
Managementului“.
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ANUL 1999
DIPLOME
• DIPLOMĂ de ONOARE şi PLACHETĂ
Dr. ŞERBAN BRĂDIŞTEANU şi echipei sale, pentru realizarea primului
transplant de cord din România (24 octombrie 1999).
•

DIPLOMA DE ONOARE
ACADEMIEI TEHNICE MILITARE cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani,
pentru prodigioasa contribuţie adusă dezvoltării tehnicii şi tehnologiei militare şi
pentru nobila şi fructuoasa activitate de pregătire a numeroaselor generaţii de
ingineri militari.

PREMII
•

Premiul „CAROL DAVILA“:
Dr. ŞERBAN BRĂDIŞTEANU pentru realizarea primului transplant de cord din
România
şi
Dr. CĂLIN SCRIPCARU pentru cartea „Suicid şi agresivitate, Contribuţii la
studiul medico-legal psihiatric al suicidului“.
• Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“
Dr. ALESANDRU DUŢU pentru cartea „Drama generalilor români (1944 1964)“
• Premiul „PETRU S. AURELIAN“
Prof. univ. dr. IOAN BORCEAN pentru cartea „Zonarea, cultivarea şi protecţia
plantelor de câmp“
şi
Prof. univ. dr. MIHAI DECUN pentru cartea „Igiena veterinară şi protecţia
mediului“
• Premiul „VIRGIL MADGEARU“
Prof. univ. dr. MIHAI TARCĂ pentru tratatul „Demografie“
•

Premiul „AUREL VLAICU“
Prof. univ. dr. IVAN MARIN pentru cartea „Statica, stabilitatea şi dinamica
construcţiilor - Teorie şi probleme“

• Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“
Dr. FLORIN CONSTANTINIU, membru corespondent al Academiei Române,
pentru cartea „O istorie sinceră a poporului român“, ediţia I.
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HONORUM MERITORUMQUE IN PROGRESSUM SCIENTIAE
ATQUE UNIVERSALIUM RELATIONUM CUM SAPIENTIBUS ET
ERUDITIS ROMANIAE
Numele şi prenumele

Localitatea

Data

Tucson, Arizona,
SUA

28 mai 1998

Prof. univ. dr. IOAN BERCEA

Bucureşti

28 februarie 2001

Doctor Doc. AUREL DORNEANU

Bucureşti

1 martie 2001

Col. doctor CRISTACHE GHEORGHE

Bucureşti

11 octombrie 2001

Col. Prof. univ. dr. GRUIA TIMOFTE

Bucureşti

27 martie 2001

Prof. univ. dr. Nicolae BADEA

Bucureşti

15 martie 2001

Paris, Franţa

15 iunie 2001

MD, Ph. D. Niki J. AGNANTIS

Iannina, Grecia

27 iunie 2001

Prof. univ. dr. CHOUDOMIR NACHEV

Sofia, Bulgaria

8 decembrie 2001

Prof. univ. dr. DAVID CHALMERS

Ph. D. Yves KODRATOFF

Prof. univ. dr. ing. LUCIAN BAGIU

Timişoara

22 martie 2002

C-dor Prof. univ. dr. MARIUS HANGANU

Bucureşti

30 mai 2002

General lt. Conf. dr. EUGEN BĂDĂLAN

Bucureşti

20 septembrie 2002

Ph.D. Ernst WOLNER

Viena

6 noiembrie 2002

Ph.D. Gerard BLOCH

Paris

6 noiembrie 2002

Ph.D. Armand PIWNICA

Paris

6 noiembrie 2002

Prof. univ. dr. Vasile SÂRBU

Constanţa

14 decembrie 2002

Prof. univ. dr. Paul ANGHEL

Bucureşti

14 decembrie 2002

Dr. ing. Ion Ştefan BASGAN

Bucureşti

14 decembrie 2002
post mortem

Copenhaga,
Danemarca

29 mai 2003

Prof. dr. H.C. Manfred ANKE

Jena, Germany

29 mai 2003

Prof. dr. Iosif Constantin DRĂGAN

Milano, Italia

29 mai 2003

Academician Toma DORDEA

Timişoara

29 mai 2003

Dr. Dezideriu LAKY

Bucureşti

31 octombrie 2003

Gral. C.A. Prof. dr. Anghel ANDREESCU

Bucureşti

29 mai 2003

Col. Prof. univ. dr. Mircea UDRESCU

Bucureşti

30 mai 2003

Dr. ing. Dan Ion PREDOIU

Bucureşti

30 mai 2003

Dr. Rietz BERND
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Prof. univ. dr. Marius BĂCESCU

Bucureşti

10 februarie 2004

Dr. ing. Lazăr EDELEANU

Bucureşti

27 aprilie 2004
post mortem

Prof. univ. dr. H.C. Vasile CÂNDEA

Bucureşti

24 mai 2004

Prof. univ. dr. doc. Iosif TRIPŞA

Bucureşti

1 iunie 2004

Prof. univ. dr. Marin VOICU

Bucureşti

1 iunie 2004

Prof. univ. dr. Adrian RĂDULESCU

Constanţa

1 iunie 2004
post mortem

Prof. univ. dr. Dan ZAMFIRESCU

Târgovişte

28 ianuarie 2005

Prof. univ. dr. ing. Dan V. NICOLAU

Melbourne, Australia

30 septembrie 2005

Gral. Prof. univ. dr. Mircea MUREŞAN

Bucureşti

12 octombrie 2005

Prof. univ. dr. Mărgărit PAVELESCU

Bucureşti

16 noiembrie 2005

Prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ

Constanţa

15 martie 2006

Prof. univ. dr. Vittorio VANINI

Italia

1 august 2006

Prof. dr. Eliade ŞTEFĂNESCU

Bucureşti

20 septembrie 2006

ANUL 2000
s-au acordat premii pentru anii 1998-1999
•

Premiul „RADU BOTEZATU“ - domeniul geonomie:
MINH LE HUY, MIOARA ALEXANDRESCU, GAUTHIER HULOT,
JEAN LOUIS LE MOUEL, - pentru lucrarea „Asupra caracteristicilor jerkurilor
geomagnetice succesive“, publicată în revista „Earth Planets Space“, 1998.

ANUL 2001
•

Premiul „ŞERBAN ŢIŢEICA“
Academicianului AURELIU SĂNDULESCU, pentru întreaga activitate
depusă în slujba ştiinţei

•

Premiul „COSTIN NENIŢESCU“
Academicianului VICTOR EMANUEL SAHINI, pentru întreaga activitate
depusă în slujba ştiinţei
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•

Premiul „RADU BOTEZATU“
Prof. univ. dr. DOREL ZUGRĂVESCU, membru corespondent al
Academiei Române, pentru întreaga activitate depusă în slujba ştiinţei

•

Premiul „AUREL VLAICU“
Academicianului TOMA DORDEA, pentru întreaga activitate depusă în
slujba ştiinţei

PREMII
pentru cărţile publicate în anii 1999-2000:
•

Premiul „CAROL DAVILA“
Prof. univ. dr. MIHAI LUCAN, pentru cartea „Manual de transplant
renal“

•

Premiul „AUREL VLAICU“
Dr. ing. DAN ION PREDOIU, pentru cartea, „Îmblânzirea Dunării Porţile de Fier I, 1964-1972. Mărturiile vremii“

•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“
Gral. de corp de armată Prof. univ. dr. VALENTIN ARSENIE, în calitate de
coordonator ştiintific pentru cartea „Tratat de Ştiinţă Militară“, vol. I, alături de alţi 38
de autori:
Gral. de corp de armată Dr. C-tin Degeratu,
Gral. de armată Dr. Mihail Popescu,
Gral. de corp de armată Dr. Eugen Bădălan,
Gral. de corp de armată Dr. Nicolae Păştinică,
Gral. corp de armată Conf. univ. dr. Neculai Stoina,
Gral. corp de armată (r) Prof. univ. dr. Iulian Topliceanu,
Gral. div. (r) Prof. univ. dr. Costache Codrescu,
Viceamiral (r) Prof. univ. dr. Vasile Grad,
Gral. div. Prof. univ. dr. Liviu Habian,
Gral. div. Dr. Mihai Iliescu,
Gral. div. Dr. Constantin Mincu,
Gral. div. Conf. univ. dr. Stan Stângaciu,
Gral. de flotilă aeriană Prof. univ. dr. Aureliu Ioan Cioabă (post mortem),
Gral. bg. (r) Prof. univ. dr. Nicolae Ciobanu,
Gral. bg. Prof. univ. dr. Constantin Onişor,
Col. Prof. univ. dr. Viorel Buţa,
Cdr. Prof. univ. dr. Marius Hanganu,
Col. Prof. univ. dr. Gheorghe Toma,
Col. Prof. univ. dr. Gruia Timofte,
Col. Prof. univ. dr. Mircea Udrescu,
Gral. de armată Dr. Decebal Ilina,
Viceamiral cdr. Traian Atanasiu,
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Gral. corp de armată Dr. Mircea Chelaru,
Gral. div. Dr. Cornel Paraniac,
Viceamiral Ştefan Benta,
Gral. bg. Dr. Mihăilă Bica,
Gral. bg. Dr. Octavian Chiţu,
Gral. bg. Prof. univ. dr. Petre Grecu,
Col. Prof. univ. dr. Dumitru Alexiu,
Col. Prof. univ. dr. Liviu Deac,
Col. Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti,
Col. Prof. univ. dr. Lucian Stăncilă Manga
Col. Dr. Nicolae Roman,
Col. Prof. univ. dr. Constantin Teodorescu,
Col. Prof. univ. dr. Vasile Vartolomei,
Lt. col. Conf. univ. dr. Ion Preda,
Mr. Lector univ. dr. Daniel Dumitru,
Mr. Lector univ. dr. Ion Roceanu.
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ
General de Corp de Armată Doctor EUGEN BĂDĂLAN, cu ocazia sărbătoririi Zilei
Forţelor Terestre, pentru deosebita contribuţie adusă în domeniul ştiinţei şi tehnicii militare
şi pentru nobila misiune de pregătire şi conducere a cadrelor militare.

ANUL 2002
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ:
 Prof. univ. dr. CEZAR MACARIE (Preşedintele Societăţii Române de Cardiologie)
pentru realizarea cu succes a transmisiei în direct prin satelit a unei proceduri de
cardiologie intervenţională
 Dr. DAN DELEANU, Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C. C. Iliescu“,
Bucureşti
 SEBASTIAN ŞTEFAN, Şef Serviciu CATV IIRUC DIGICOM GRUP
 Dr. BOGDAN POPESCU, Compania Farmaceutică AVENTIS PHARMA
 CARMEN VASILE, realizator emisuni la TVR 1.
Sesiunea ştiinţifică de toamnă 2002 a fost dedicată Prof. univ. dr. GEORGE
EMIL PALADE, laureat al Premiului Nobel, membru de onoare al AOSR, care
împlinise în acel an 90 de ani.
•

Premiul „CAROL DAVILA“,
Prof. dr. GEORGE EMIL PALADE
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•

Premiul „VIRGIL MADGEARU“,
Prof. dr. ANGHEL RUGINĂ

•

Premiul „GRIGORE MOISIL“,
Prof. dr. IRINEL DRĂGAN

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“,
Prof. dr. DVOICHENKO DE MARKOV DEMETRIUS

•

Premiul „CONSTANTIN NOICA“,
Prof. dr. CHARLES CARLTON

ANUL 2003
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ şi PLACHETĂ DE AUR
pentru sprijinul acordat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
General C.A. Prof. univ. dr. TUDOR CEARAPIN
Prof. univ. dr. STELIAN GĂLETUŞE, Viceprimar General,
TRAIAN BĂSESCU, Primar General al Capitalei,
ION CUHUTENCU, Subprefect al Capitalei,
General de Brigadă Prof. univ. dr. GABRIEL OPREA,Ministru delegat la Ministerul
Administraţiei Publice şi Internelor,
ION ENCIU, Viceprimar General,
ELENA NĂSTASE, Director tehnic AFI – Bucureşti,
Prof. univ. dr. VERGILIUS PETRUS COPACI,
Colonel LUCIAN PAHONŢU,
Colonel NICOLAE LECU,
Maior RADU CONSTANTINESCU,
Dr. ing. GABRIEL HOMOTESCU, Preşedinte al CONFEX INTERNATIONAL,
Locotenent Colonel DOREL NUŢU,
GHEORGHE FLOREA, Preşedinte al FULBIER BRAGADIRU
ing. TRAIAN PREOTEASA, Director SNCFR
ing. ADRIAN PETCU, Director al L.M. TRAINING
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ:
Asociaţiei „ECOFOREST“ NEAMŢ, pentru bogata activitate ştiinţifică de
cercetare, proiectare, dezvoltare, desfăşurată în cadrul AOSR
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FILIALEI AOSR PIATRA NEAMŢ, pentru rezultatele deosebite obţinute în urma
bogatei şi prestigioasei activităţi ştiinţifice.
Domnului Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE, cu ocazia împlinirii vârstei
de 75 ani, pentru întreaga activitate ştiinţifică
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ŞI MEDALIA DE AUR
Prof. VITTORIO VANINI, pentru implementarea programului de chirurgie
cardiacă la copii şi nou-născuţi la C.C.B.C.V. al Armatei.

ANUL 2004
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ
ing. GHEORGHE MARTIN, Prefectul Judeţului Constanţa pentru contribuţia
adusă la desfăşurarea celui de-al treilea Congres al AOSR
Prof. univ. dr. I. P. S. TEODOSIE PETRESCU, Episcopul Tomisului, Decan
al Facultăţii de Teologie al Universităţii „Ovidius“ Constanţa pentru contribuţia
adusă la desfăşurarea celui de-al treilea Congres al AOSR
Prof. univ. dr. GHEORGHE BENGA, Universitatea de Medicină şi Farmacie
Cluj-Napoca, pentru descoperirea primei proteine canal pentru apă în hematia
umană (Acvaporin 1)
Prof. univ. dr. IOAN LASCĂR, Universitatea de Medicină şi Farmacie
Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, pentru colaborarea românoamericană în domeniul chirurgiei de vârf
Prof. univ. dr. MARIOARA GODEANU, Preşedintele secţiei de Ştiinţe
Biologice a AOSR, Universitatea „Ovidius“ Constanţa, pentru contribuţia adusă la
desfăşurarea celui de-al treilea Congres al AOSR
Dr. MCKAY MCKINNON M.D., Chicago, S.U.A., for the RoumanianAmerican collaboration in the field of the top surgery
Dr. IOANA MARIA GRINŢESCU, ATI, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti,
pentru colaborarea româno-americană în domeniul ATI şi chirurgiei de vârf
Prof. univ. dr. CRISTIAN LASCU, Constanţa, pentru activitatea de cercetare
în speologie

165

Prof. univ. dr. AUREL PAPARI, Rectorul Universităţii „Andrei Şaguna“
Constanţa, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui de-al treilea Congres al
AOSR
ing. ADRIAN-JEAN STECLACI, pentru întreaga activitate în domeniul
cercetării şi tehnicii medicale
Prof. univ. dr. STELIAN GĂLETUŞE, pentru sprijinul acordat Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România
General Conf. univ. dr. MIHAIL POPESCU, Şeful Statului Major General,
pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui de-al treilea Congres al AOSR
Prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN ILIE, pentru contribuţia adusă la
desfăşurarea celui de-al treilea Congres al AOSR
Dr. medic COSTACHE ANDONE, pentru activitatea susţinută de promovare
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România prin Filiala PIATRA NEAMŢ.
Dr. AURELIA LĂPUŞAN, Director general al cotidianului „Cuget Liber“ –
Constanţa, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui de-al treilea Congres al
AOSR
ROXANA VĂTĂŞANU, Fundaţia „Henri Coandă“, pentru sprijinirea
tinerilor supradotaţi, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui de-al treilea
Congres al AOSR
BRÂNDUŞA UNGURAŞU, Fundaţia „Henri Coandă“, pentru sprijinirea
tinerilor supradotaţi,pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui de-al treilea
Congres al AOSR

PREMII
•

Premiul „NICOLAE TEODORESCU“:
Dr. ing. Honoris Causa ION ILIESCU, membru de onoare al AOSR,
pentru sprijinul acordat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi pentru
volumul „Integrare şi globalizare. Viziunea românească“ (2003)

•

Premiul „NICOLAE TEODORESCU“:
Prof. univ. dr. Honoris Causa VASILE CÂNDEA, Preşedinte AOSR,
pentru activitatea susţinută de promovare a AOSR în lumea ştiinţifică.

•

Premiul „NICOLAE TEODORESCU“:
Domnului Academician MIHAI DRĂGĂNESCU, membru de onoare
al AOSR, pentru opera ştiinţifică şi pentru sprijinul acordat Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România
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•

Premiul „ŞERBAN ŢIŢEICA“:
Acad. AURELIAN SĂNDULESCU, pentru dezvoltarea unui nou domeniu
în fizica nucleară: emisia spontană de ioni grei

•

Premiul „ŞERBAN ŢIŢEICA“:
Prof. univ. dr. VICTOR CIUPINĂ, pentru cartea „Electricitate şi
Magnetism“ vol. I şi II.

•

Premiul „COSTIN NENIŢESCU“:
Acad. CRISTOFOR SIMIONESCU, pentru întreaga activitate de
cercetare în domeniul chimiei

•

Premiul „EMIL POP“:
Prof. univ. dr. STOICA GODEANU, pentru cartea „Diversitatea
lumii vii“, vol. II, partea 1 şi 2.

•

Premiul „EMIL POP“:
Prof. univ. dr. ADRIAN BAVARU, pentru cartea „Morfologia şi
anatomia plantelor“

•

Premiul „EMIL POP“:
Conf. univ. dr. RODICA BERCU, pentru cartea „Morfologia şi
anatomia plantelor“

•

Premiul „AUREL VLAICU“:
Acad. RADU VOINEA, pentru întreaga activitate de cercetare în
ştiinţe tehnice

•

Premiul „AUREL VLAICU“: Acad. TOMA DORDEA, pentru întreaga
activitate de cercetare în domeniul ştiinţelor tehnice

•

Premiul „PETRU S. AURELIAN“:
Acad. CRISTIAN HERA, pentru cartea „Probleme actuale ale
agriculturii în contextul integrării europene şi al globalizării“

•

Premiul „PETRU S. AURELIAN“:
Prof. univ. dr. IOAN OANCEA, pentru cartea „„Probleme actuale ale
agriculturii în contextul integrării europene şi al globalizării “

•

Premiul „CAROL DAVILA“:
Dr. VIRGIL RĂZEŞU, pentru întreaga activitate în domeniul
medicinei.
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•

Premiul „CAROL DAVILA“:
Prof. univ. dr. VASILE SÂRBU, pentru cartea „Pagini din istoria
chirurgiei româneşti“.

•

Premiul „VIRGIL MADGEARU“:
Conf. univ. dr. ANGELICA CĂRBUNARU-BĂCESCU, pentru cartea
„Analiză macroeconomică“

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“:
Prof. univ. dr. VASILE BORONEANŢ, pentru întreaga activitate de
cercetare în ştiinţe istorice şi arheologie

•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“:
General de Corp de Armată Prof. univ. dr. TUDOR CEARAPIN,
pentru cartea „De la securitatea individuală la securitatea colectivă“

•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“:
Dr. în drept GABRIEL HOMOTESCU, pentru cartea „De la
securitatea individuală la securitatea colectivă“

•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“:
General. Conf. univ. dr. MIRCEA MUREŞAN, pentru cartea
„Provocările începutului de mileniu“

•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“:
General Brigadă Prof. univ. dr. GHEORGHE TOMA, pentru cartea
„Provocările începutului de mileniu“

•

Premiul „EMIL MIHULEAC“:
D-lui ALEXANDRU I. ŞTEFĂNUŢ, student la ASE, Facultatea de
Management, pentru rezultate deosebite obţinute în cercetarea ştiinţifică din
domeniul managementului.

şi
D-rei IOANA-ADRIANA MURARIU, studentă la Univ. „Spiru
Haret”, Facultatea de Management Financiar şi Contabil, pentru rezultate
deosebite obţinute în cercetarea ştiinţifică din domeniul managementului.

DIPLOME DE EXCELENŢĂ CU MEDALIE DE AUR ŞI CUPĂ
IOAN LASCĂR, pentru colaborarea româno-americană în domeniul
chirurgiei de vârf,
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IOANA MARIA GRINŢESCU, pentru colaborarea româno-americană în
domeniul ATI şi chirurgiei de vârf,
MCKAY MCKINNON M.D. clinical assistant professor for the roumanienamerican, for collaboration in the field of the top surgery,
Prof. univ. dr. MARIOARA GODEANU, pentru contribuţia adusă la
desfăşurarea celui de-al treilea Congres al AOSR,
Prof. univ. dr. Doc. IOSIF TRIPŞA, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea
celui de-al treilea Congres al AOSR,
Prof. univ. dr. VASILE SÂRBU, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea
celui de-al treilea Congres al AOSR,
Prof. univ. dr. I.P.S. TEODOSIE, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea
celui de-al treilea Congres al AOSR,
Prof. univ. dr. GHEORGHE BENGA, pentru descoperirea primei proteine
canal pentru apă în hematia umană,
ing. GHEORGHE MARTIN, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui
de-al treilea Congres al AOSR,
Prof. CRISTIAN LASCU, pentru activitatea de cercetare în speologie.

ANUL 2005
DIPLOMĂ DE ONOARE ŞI MEDALIE DE AUR
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Chişinău,
Republica Moldova, la 60 de ani de existenţă
Asociaţiei „ECOFOREST“ Piatra Neamţ, pentru activitatea ştiinţifică de
dezvoltare durabilă a unor localităţi din judeţ, în colaborare cu AOSR
•

Premiul „ŞERBAN ŢIŢEICA“:
Prof. univ. dr. MĂRGĂRIT PAVELESCU, pentru grupul de lucrări
privind evaluările de securitate pe termen lung pentru depozite de deşeuri
radioactive în formaţii geologice din România
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•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“:
General maior Prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI, pentru cartea
„Forţe şi tendinţe în mediul de securitate european“

•

Premiul „MAREŞAL CONSTANTIN PRESAN“:
General Prof. univ. dr. EUGEN BĂDĂLAN, pentru cartea „Forţe şi
tendinţe în mediul de securitate european“

•

Premiul „CAROL DAVILA“:
Prof. univ. dr. NATALIA ROŞOIU, pentru tratatul „Biochimie
Clinică“, vol. I, II şi III

•

Premiul „EMIL POP“:
Prof. univ. dr. CONSTANTIN PÂRV, pentru „Dicţionar Enciclopedic
de Mediu“, vol. I şi II

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“:
Dr. CRISTACHE GHEORGHE, pentru cartea „Voievozi, Domnitori,
Principi, Regi, Preşedinţi şi alţi Şefi de Stat din spaţiul românesc Dicţionar“

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“:
Dr. FLOREAN TUCĂ, pentru cartea „Voievozi, Domnitori, Principi,
Regi, Preşedinţi şi alţi Şefi de Stat din spaţiul românesc - Dicţionar“

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“:
Dr. CEZAR DOBRE, pentru cartea „Voievozi, Domnitori, Principi,
Regi, Preşedinţi şi alţi Şefi de Stat din spaţiul românesc - Dicţionar“

•

Premiul „VIRGIL MADGEARU“:
Prof. univ. dr. MARIUS BĂCESCU, pentru cartea „CUNOAŞTE
ROMÂNIA!“, realizată la Editura Economică, sub egida Academiei
Române, în colaborare cu: Dr. Constantin ALBU, Dr. Aura
ALEXANDRESCU, Vladimir ALEXANDRESCU, Prof. univ. dr. Constantin
ANGHELACHE, Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE, Dr. Marin
BALACI, Dr. Simona BARA, Dr. Petre BARON, Prof. univ. dr. Mircea
BULGARU, Dr. Mariana CLIPCEA, Prof. univ. dr. Grigore
CONSTANTINESCU, Prof. univ. dr. Vasile CUCU, Dr. Aurel CAMARA,
Florea DAMIAN, Dr. Ion DIACONU, Prof. univ. dr. Victor DUCULESCU,
Dr. Florea DUMITRESCU, Ilie DUMITRESCU, Prof. univ. dr. Alexandru
DUŢU, Emil GOGONEAŢĂ, Radu HALUS, Prof. univ. dr. Doc. Constantin
IONESCU, Dr. Traian IONESCU, Georgeta ISTRATE, Dr. Clementina IVANUNGUREANU, Prof. univ. dr. Constantin MITRUŢ, Dr. Petru MUREŞAN,
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Prof. Nicolae NICOLAE, Pavel ORZA, Prof. Mircea PĂCURARIU (membru
corespondent al Academiei Române), Dr. Ion POCURARU, Dr. Dorina N.
RUSU, Acad. Eugen SIMION, Acad. Maya SIMIONESCU, Marin STĂNICĂ,
Dr. Daniela ŞTEFĂNESCU, Acad. Ştefan ŞTEFĂNESCU, Acad. Răzvan
THEODORESCU, Acad. Iulian VĂCĂREL, Lucia VREJA. Consultanţi
ştiinţifici: Acad. Virgil CÂNDEA, Ionel DESMIREANU, Dr. Alexandru
RADOCEA
•

Premiul „EMIL MIHULEAC“ pentru studenţi şi tineri cercetători:
D-rei. ANCA CRUCERU, Universitatea Româno-Americană
Bucureşti, Facultatea de Management-Marketing, pentru rezultate deosebite
în domeniul Managementului.

ANUL 2006
MEDALII
 Prof. univ. dr. DOREL ZUGRĂVESCU, membru corespondent al Academiei
Române, Directorul Institutului de Ştiinţe Geonomice al Academiei Române,
MEDALIA ANIVERSARĂ cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru
întreaga activitate ştiinţifică şi academică;
 Prof. univ. dr. H.C. GHEORGHE BENGA, Departamentul de Biologie
Moleculară, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu“,
MEDALIE DE AUR pentru descoperirea primei proteine–canal pentru apă
în hematia umană.

PREMIILE AOSR 2006 PENTRU ANUL 2005
•

Premiul „NICHOLAS GEORGESCU- ROEGEN“, Ştiinţe Economice,
FLOREA DUMITRESCU, pentru lucrarea „Tranziţia 1990-2004.
Experienţa românească“

•

Premiul „RADU BOTEZATU“, Ştiinţe Geonomice
CRISTIAN ŞUŢEANU, GABRIELA POLONIC, FLORIN MUNTEANU,
pentru lucrarea „Zona geodinamică activă Vrancea - România“

•

Premiul „HERMAN OBERTH“, Ştiinţe Tehnice
IULIAN DOGARU (post mortem), MIHAI DOGARU, MIRCEA
DIMITRIE CAZACU, pentru lucrarea „Generatoare MHD în ciclu deschis“
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•

Premiul „CAROL DAVILA“, Ştiinţe Medicale
ŞERBAN BUBENEK, pentru lucrarea „Evaluarea şi monitorizarea
hemodinamică a pacientului critic“

•

Premiul „PETRU S. AURELIAN“, Ştiinţe Agricole
MIHAI BERCA, pentru lucrarea „Teorie şi practică în biotehnologii
genetice“

•

Premiul „ION BASGAN“, pentru Comunicare în ştiinţă, creativitate intelectuală
şi transfer tehnologic
ŞTEFAN IANCU, pentru lucrarea „Valorificarea creaţiei intelectuale“

ANUL 2008
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ŞI MEDALIA DE AUR
Scriitorului DINU SĂRARU, Membru titular fondator al Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România, Preşedintele fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie
Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“, pentru contribuţia adusă la iniţierea Universităţii Ţărăneşti
„Dimitrie Gusti“, spaţiu al meditaţiei şi al cercetării, al proiectelor vizionare pentru
salvarea, păstrarea şi promovarea civilizaţiei rurale.

DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ
Comunei SLĂTIOARA, VÂLCEA, reprezentată de Domnul Ec. SORIN
ROMCESCU, Primar, cu prilejul Aniversării a 500 de ani de atestare documentară a
localităţii, precum şi pentru sprijinul acordat Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie
Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“ şi contribuţia adusă organizării celei de-a X-a ediţii a
Festivalului Internaţional ECO-ETNO-FOLK Film – Slătioara, Vâlcea din 2-7
septembrie 2008.
Academician RĂZVAN THEODORESCU, Membru titular fondator al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, pentru contribuţia la dezvoltarea
Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“.
Prof. univ. dr. ILIE BĂDESCU, Membru fondator al Fundaţiei Naţionale pentru
Civilizaţie Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“, pentru însemnata contribuţie sociologică
(culturală, artistică şi de cercetare), adusă în primul deceniu de existenţă a Fundaţiei.
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FLORIN ROTARU, Preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală
„NIŞTE ŢĂRANI“, pentru dezvoltarea unor proiecte prestigioase iniţiate şi lansate de-a
lungul a 10 ani de existenţă a Fundaţiei, pentru contribuţia de excepţie adusă la
realizarea programelor Fundaţiei.
NICOLAE DRAGOŞ, Prim-vicepreşedinte al Fundaţiei Naţionale pentru
Civilizaţie Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“, pentru promovarea iniţiativelor exemplare de
susţinere a tinerilor cu capacităţi deosebite, proveniţi din mediul rural, pentru
contribuţia de excepţie adusă la realizarea programelor Fundaţiei.
Prof. univ. dr. GEO SAIZESCU, Vicepreşedinte al Fundaţiei Naţionale pentru
Civilizaţie Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“, pentru contribuţia adusă la realizarea Festivalului
Internaţional ECO-ETNO-FOLK Film, Slătioara, 2008.
Prof. univ. dr. ANDREI BLAIER, Preşedinte de Onoare al Festivalului
Internaţional ECO-ETNO-FOLK Film (Slătioara, Vâlcea, Ediţia a X-a, 2-7 septembrie
2008), pentru contribuţia adusă la realizarea Festivalului Internaţional ECO-ETNOFOLK Film, Slătioara, 2008.
Dr. MIOARA RĂDULESCU, din Slătioara, Membru fondator al Fundaţiei
Naţionale pentru Civilizaţie Rurală „NIŞTE ŢĂRANI“, pentru întreaga activitate
profesională de excepţie ca medic primar de circumscripţie rurală, pentru realizarea
programului „SĂNĂTATEA ŢĂRANULUI“.
IPS GHERASIM VLĂDICA, Episcopul Râmnicului, Membru de Onoare al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, pentru veghea continuă de a nu se stinge
candela credinţei strămoşeşti în inimile vâlcenilor şi oltenilor, şi pentru extinderea
învăţăturii de credinţă ortodoxă, pentru contribuţia adusă la realizarea programelor
Fundaţiei.
IPS Prof. univ. dr. TEODOSIE PETRESCU, Arhiepiscopul Tomisului şi al
Dobrogei, Membru Titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, pentru suflul
viu şi întăritor în cugetele enoriaşilor pe care îi păstoreşte, îndrumă şi îi binecuvintează,
urmare a întreitei slujiri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru promovarea
valorilor naţionale din toate domeniile, provenite din comunităţile rurale.
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De la dreapta la stânga:
Vasile Cândea,
Constantin Bălăceanu-Stolnici, Mircea Păcurar,
Aurel Papari şi Ioan Scurtu,
înaintea înmânării Premiului „Andrei Şaguna”
pentru Ştiinţe Umaniste,
25 noiembrie 2008.
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Conform Regulamentului, premiile anuale acordate de AOSR poartă
următoarele denumiri, stabilite pe baza numelui unor personalităţi ştiinţifice
recunoscute:

2
3
4
5

Numele Premiului
NICOLAE
TEODORESCU
ŞERBAN ŢIŢEICA
MIRCEA BANCIU
EMIL POP
RADU BOTEZATU

6

HERMANN OBERTH

1

6.a1.

CONSTANTIN
DINCULESCU

6.b2.

MARTIN BERCOVICI

7
8

PETRU. S. AURELIAN
CAROL DAVILA
NICHOLAS
GEORGESCUROEGEN
TUDOR POPESCU
HENRI H. STAHL
CONSTANTIN NOICA
DIMITRIE CANTEMIR
ŞTEFAN ODOBLEJA
Mareşal CONSTANTIN
PRESAN

9
10
11
12
13
14
15
16

ION BASGAN

17

EMIL MIHULEAC

18

OCTAV ONICESCU

19

ANDREI ŞAGUNA

Domeniul
Matematică
MOISIL)
Fizică

(înlocuieşte

Premiul

GRIGORE

Chimie (înlocuieşte Premiul COSTIN NENIŢESCU)
Biologie
Ştiinţe Geonomice
Ştiinţe Tehnice (înlocuieşte Premiul AUREL
VLAICU)
Premiul Comisiei de Energetică şi Protecţia Mediului,
acordat tinerilor cercetători pentru lucrări de
cercetare deosebite, finalizate prin soluţii tehnice
energetice cu utilitate practică imediată;
Premiul Comisiei de Energetică şi Protecţia Mediului,
acordat unei personalităţi pentru întreaga activitate
ştiinţifică sau tehnică depusă în slujba energeticii, cu
rezultate remarcabile.
Ştiinţe Agricole, Silvice, Medicină veterinară;
Medicină;
Ştiinţe Economice, Management (înlocuieşte Premiul
VIRGIL MADGEARU)
Ştiinţe Juridice;
Sociologie;
Psihologie, Filosofie;
Istorie, Arheologie;
Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
Ştiinţe Militare
Comunicare în ştiinţă, creativitate intelectuală şi
transfer tehnologic;
Pentru realizări deosebite ale studenţilor şi tinerilor
cercetători;
Pentru promovarea obiectivelor ştiinţifice ale AOSR;
Pentru Ştiinţe Umaniste (Aprobat de Consiliul ştiinţific
al AOSR, Şedinţa din 8.10.2008).

NOTĂ: Finanţarea premierii cu premiile Constantin Dinculescu şi Martin Bercovici este asigurată de
Comisia de Energetică şi Protecţia Mediului de pe lângă Secţia de ştiinţe tehnice a AOSR. Aceste premii nu
se acordă ambele în acelaşi an.
2 idem
1
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Personalităţile al căror nume desemnează premiile Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România:

Grigore Moisil

Nicholas Georgescu Roegen

Radu Botezatu

Aurel Vlaicu

Virgil Madgearu

Nicolae Teodorescu

Costin Neniţescu

Emil Pop

Petre S. Aurelian

Carol Davila

Constantin Noica

Dimitrie Cantemir

Constantin Presan

Mircea Banciu

Şerban Ţiţeica
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Hermann Oberth

M. Bercovici

Henri H. Stahl

Ştefan Odobleja

Ion Basgan

Emil Mihuleac

Octav Onicescu

ANUL 2009
PROPUNERI PREMII 2006-2007
•

Premiul „NICOLAE TEODORESCU“ - Matematică:
ADELINA GEORGESCU, GEORGE-VALENTIN
CĂTĂLIN-LIVIU BICHIR, RAMONA RADOVEANU
pentru cartea „Matematicieni români de pretutindeni“

•

Premiul „EMIL POP“ - Biologie:
GHEORGHE MENCINICOPSCHI, IOAN CIRONEANU
pentru cartea „Produse româneşti din carne“

•

Premiul „EMIL POP“ - Biologie:
GHEORGHE MUSTAŢĂ, MARIANA MUSTAŢĂ,
pentru cartea „Strategii evolutive şi semiotice ale vieţii“

•

Premiul „HERMAN OBERTH“ - Ştiinţe Tehnice:
GHEORGHE ION GHEORGHE,
pentru cartea „Manualul inginerului de mecanică fină“
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CÎRLIG,

•

Premiul „PETRU S. AURELIAN“ - Ştiinţe Agricole, Silvice, Medicină
Veterinară:
GALLIA BUTNARU şi Ioachim Căpălnăşan, Ioan Sărac,
Manuela Jurca, Anca Baciu, Cristina Popescu, Alina Avramescu
pentru cartea „Cromosomii, particularităţi morfo-funcţionale la plante şi la
animale“

•

Premiul „CAROL DAVILA“ - Ştiinţe Medicale:
LEON-SORIN MUNTEAN,
pentru cartea „Tratat de plante medicinale cultivate şi spontane“

•

Premiul „NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN“ - Ştiinţe Economice:
DIONYSIUS FOTA,
pentru cartea „Cum se ruinează o economie naţională“

•

Premiul „NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN“ - Ştiinţe Economice:
CONSTANTIN DROPU,
pentru cartea „Agricultura şi politicianismul“

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“ - Istorie, Arheologie:
GHEORGHE BUZATU,
pentru cartea „A History of Romanian Oil“

•

Premiul „DIMITRIE CANTEMIR“ - Istorie, Arheologie:
CONSTANTIN BUŞE (Coordonator),
pentru cartea „N. Iorga, 1871-1940“

•

Premiul „ŞTEFAN ODOBLEJA“ - Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
RADU DOBRESCU, DAN ALEXANDRU IORDACHE
pentru lucrarea „Modelarea complexităţii“
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Capitolul V
Activitatea Serviciului Editură-Bibliotecă al AOSR
Până în anul 2008, publicarea lucrărilor ştiinţifice elaborate de membri
AOSR era făcută la diverse edituri, fapt care atrăgea mai multe inconveniente:
costuri ridicate şi practic imposibil de planificat cu un an înainte (în vederea
stabilirii unui buget adecvat), durate mari de execuţie, dificultăţi de adaptare a
tirajului la cerinţele efective, lipsa de vizibilitate a siglei AOSR pe copertele
lucrărilor, imposibilitatea recunoaşterii valorii intrinseci a lucrărilor prin
includerea publicaţiilor în sistemele de clasificare naţionale (CNCSIS) sau
internaţionale (ISI) etc.
De asemenea, noile publicaţii, având ca autori membri ai AOSR, precum
şi cele existente în patrimoniul AOSR nu puteau fi inventariate şi păstrate în
condiţii bune.
Având în vedere aceste considerente, la iniţiativa Preşedintelui AOSR,
Gral. (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Prezidiul AOSR a hotărât înfiinţarea, în
cadrul AOSR, a unui nou serviciu, denumit Editură-Bibliotecă.
În urma demersurilor făcute de conducerea AOSR şi a obţinerii avizelor
necesare, la data de 9 iunie 2008 a apărut Hotărârea Guvernului României privind
modificarea Statutului AOSR1, în concordanţă cu prevederile Legii din
8 noiembrie 2007. Prevederile acestei Hotărâri se refereau, în special, la noile
structuri administrative, menţionându-se: „În structura organizatorică a
aparatului propriu al AOSR funcţionează Editura Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România şi Biblioteca AOSR“.
Serviciul Editură-Bibliotecă al AOSR a fost înfiinţat în anul 2009, avânduşi sediul în Splaiul Independenţei nr. 54, sector 5, 050094, Bucureşti, România,
tel. (021) 314.74.91, fax (021) 314.75.39, website: www.aos.ro, e-mail:
aosromania@yahoo.com. Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu
Legea nr. 31/2007, H.G. 641/2007 şi cu Statutul AOSR.
Finanţarea este făcută atât de la Bugetul de Stat, cât şi din venituri proprii.
Activitatea financiar-contabilă a Editurii este asigurată de Serviciul ContabilitateFinanciar Achiziţii al AOSR.
Editura are ca obiective continuarea şi dezvoltarea publicării de cărţi şi
reviste în format tipărit şi electronic, precum şi publicarea unor lucrări privind
1Monitorul

Oficial nr. 431 din 9 iunie 2008.
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activitatea AOSR, a secţiilor şi instituţiilor din subordinea acesteia (anale, anuare,
memorii, discursuri de recepţie, conferinţe, comunicări de la sesiuni, simpozioane
sau congrese ş.a.).
S-a decis ca fiecare dintre Secţiile Academiei să publice, anual, un număr
mai mare de reviste Annals (două numere pe an), urmărindu-se, astfel, o mai
amplă oglindire a realizărilor ştiinţifice ale membrilor acestor Secţii.
Editura AOSR este condusă de un Şef de Serviciu, angajat al AOSR,
susţinut în activitatea de conducere de un Colegiu Editorial (al cărui membru este),
format din 17 persoane: VicePreşedintele AOSR, Secretarul Ştiinţific al AOSR,
Directorul Economic al AOSR şi reprezentanţii Secţiilor AOSR (13 la număr),
numiţi de către Prezidiu.
Colegiul Editorial se întruneşte lunar şi are mai multe atribuţii: defineşte şi
promovează strategia editorială a AOSR, aprobă apariţiile editoriale, stabileşte
referenţii de specialitate pentru fiecare apariţie editorială, în conformitate cu ramura
ştiinţifică sau artistică de care aparţine, redactează, actualizează şi listează în
motoare de căutare pagina web a editurii, organizează o reţea proprie sau
contractuală de difuzare a cărţilor tipărite, inclusiv prin mijloace de comerţ
electronic, organizează participarea cu cele mai valoroase producţii editoriale în
circuitul naţional al manifestărilor ştiinţifice, pentru a-şi îmbunătăţi vizibilitatea şi
impactul pe piaţa editorială, asigură legătura cu Biblioteca Naţională a României
(trimite materialele cu titlu de depozit legal, furnizează Bibliotecii Naţionale a
României datele bibliografice ale cărţilor pe care urmează să le editeze, în vederea
descrierii CIP pe verso-ul foii de titlu, asigură atribuirea numerelor internaţionale de
standardizare a cărţilor – ISBN – şi a publicaţiilor în serie – ISSN.
Tot Editura AOSR se ocupă de înregistrarea publicațiilor la Biblioteca
Metropolitană.
De la 6 august 2009, AOSR a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci (nr. de depozit M 2009 06125), prin decizia nr. 027139.
Publicarea s-a făcut în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea
Mărci, nr. 11/2009. Numărul de marcă atribuit depozitului este 104491.
Printre cei care au donat cărţi AOSR, amintim pe doamna Prof. univ. dr.
Adelina Georgescu, domnul Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, domnul Prof. univ.
dr. ing. Ştefan Iancu, domnul Prof. univ. dr. ing. Ion N. Chiuţă, domnul
Cercetător principal Dumitru Mihalache, domnul Prof. univ. dr. Doru Sabin
Delion.
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În cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Creativităţii AOSR, se lucrează la
Biblioteca virtuală AOSR „Acad. Mihai Drăgănescu”. În acest moment,
Biblioteca cuprinde peste 1000 de publicaţii. Sediul Centrului pentru Dezvoltarea
Creativităţii este în cadrul Facultăţii de Energetică a UPB, sala Ela-223. De pe
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site-ul AOŞR, se fac trimiteri la Biblioteca Virtuală, unde se poate vizualiza o
listă cu publicaţiile contorizate și pe adresa http://universulenergiei.europartes.eu.
De organizarea Bibliotecii Virtuale se ocupă domnul Prof. univ. dr. ing.
Ion N. Chiuţă, membru titular AOSR al secţiei Ştiinţe Tehnice.
De la înregistrarea Editurii la Biblioteca Naţională a României, în mai
2009, şi până în prezent, la tipografia AOSR s-au printat:
•

Anniversary volume/Volume anniversaire ANNALS 2006 ANNALES Volume 1
(new series) ISSN 2066 - 6004 Editors/Éditeurs Gen.(r), Prof. univ., M.D., Ph.D.,
Dr. H.C. Vasile CÂNDEA, Prof. univ., Ph.D. Eng. Ştefan IANCU;

•

ANNALS 2007 ANNALES Volume 2 (new series) ISSN 2066-6004 Editors/
Éditeurs Gen.(r), Prof. univ., M.D., Ph.D., Dr. H.C. Vasile CÂNDEA; Prof. univ.,
Ph.D. Victor CIUPINĂ; Prof. univ., Ph.D. Doru Sabin DELION;

•

ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS Volume 1
numbers 1&2/2009, ISSN 2066-5997;

•

ANNALS SERIES ON PHYSICS Volume 1/2009 numbers 1&2, ISSN 2066–
7191;

•

ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES Volume 1/2009 numbers
1 & 2, ISSN 2066–6950;

•

ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION
Volume 1/2008 numbers 1&2; Volume 2/2009 number 1&2, ISSN 2066–2742;

•

ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY, Volume 1/2009
numbers 1&2, ISSN 2066–8597;

•

ANNALS SERIES ON PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND THEOLOGY,
Volume 1/2009 numbers 1&2, ISSN 2067–113X;

•

ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCE, Volume 1/2009 numbers 1&2,
ISSN 2066–7086;

•

REVISTA DE ŞTIINŢE MILITARE, numerele 1 şi 2/2009, ISSN 1582–7410;

•

ANNALS SERIES ON ECONOMICAL SCIENCES, LAW AND SOCIOLOGY,
Volume 1/2009 numbers 1&2, ISSN 2067–1199;

•

CONFERENCE OF PROCEEDINGS, Volume 1/2009 numbers 1&2, ISSN
2067–2160;

•

ANUARUL AOSR 2008, ISSN 2067–0036;

•

Buletin Informativ AOSR, numerele 1 şi 2/2009, ISSN 2066–9186;

•

Publicaţia internǎ SESSION SCIENTIFIQUE COMMUNE pentru Congresul
organizat în 28-29 septembrie 2009, la Paris, de către AOSR împreună cu
Uniunea Medicală Balcanică şi Academia Naţională de Medicină din Franţa;
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•

Publicaţia internă CALITATEA VIEŢII, Lucrările Celui de-al IV-lea Congres
Ştiinţific al AOSR - Timişoara, 15-17 octombrie 2009;

•

Publicaţia internă SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC „Sărbătorirea Domnului
Martir şi Sfânt Constantin Brâncoveanu (1688-1714) şi crearea Mitropoliei Ţării
Româneşti“, Organizat de Filiala AOSR Târgovişte, în colaborare cu
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 29 iunie 2009;

•

Programul Centrului de Creativitate al AOSR;

•

Diplomele acordate de AOSR în 2009.

Toate publicaţiile AOSR apar şi pe site-ul AOSR, cu coduri ISSN alocate special
pentru variantele on-line.
•

Romanian Journal of Cardiovascular Surgery, Volume 3 and 4/2008 + Special
issue/2009, ISSN 1583-3526.

CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURA AOSR ÎN ANUL 2009
1. Fizica şi tehnologia celulelor solare şi sistemelor fotovoltaice.
Coordonator: Laurenţiu Fara, ISBN 978-606-92161-1-8, tiraj de 100 de
exemplare;
2. Analiza sistemelor de depozitare finală a deşeurilor radioactive. Autori:
Alexandru Octavian Pavelescu, ISBN 978-606-92161-2-5, tiraj de 50 de
exemplare;
3. Metode avansate de gradient conjugat pentru optimizare fără restricţii.
Autor: Neculai Andrei, ISBN 978-606-92161-0-1, tiraj de 100 de exemplare.
Toate cărţile publicate la Editura AOSR apar şi pe site-ul AOSR, cu
coperta şi cuprinsul.
Există, de asemenea, alte publicaţii în curs de apariţie.
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Capitolul VI

Managementul financiar-contabil în instituţiile publice
Rezultatele economico-financiare ale oricărei entităţi depind în mare
măsură de intensitatea şi calitatea fluxurilor de comunicare internă şi externă.
Creşterea explozivă a cantităţii de informaţie cognitivă influenţează
procesul de asimilaţie-dezasimilaţie la nivel de individ, astfel că trebuie să se
producă o acumulare exterioară, o stocare în afara indivizilor, o tezaurizare a
informaţiilor în bănci de date, de unde să fie selectate în mod pertinent de către
decidenţi, după necesităţi.
Diversitatea şi varietatea informaţiilor care se vehiculează în domeniul
economic, social, politic, tehnico-ştiinţific, obligă managementul pentru a-şi
asigura supravieţuirea şi adaptabilitatea la noile provocări ale pieţii şi condiţiilor
mereu schimbate ale luptei concurenţiale, să-şi organizeze un sistem
informaţional, în vederea luării unei decizii raţionale şi optime.
Dintre cele mai reprezentative surse/izvoare de date şi informaţii
economice se pot aminti:
a) planificarea economică, care furnizează date informaţionale de plan şi
prognoză economică, a căror pondere este de 28% din totalul informaţiilor
economice;
b) evidenţa economică, care furnizează date informaţionale efective şi
care reprezintă aproximativ 70% din totalul informaţiilor economice, ce se
distribuie astfel:
• 46-50% sunt informaţii furnizate de contabilitate;
• 9-13% sunt informaţii furnizate de statistica economico-socială;
• 11% sunt informaţii furnizate de evidenţa operativă;
c) alte surse, cum ar fi, de exemplu, legislaţia economico-financiară,
furnizează diferite informaţii, cu o pondere de 2% din totalul informaţiilor
economice.
Informaţiile se referă la idei, concepte, relaţii, servind ca sursă de
cunoaştere şi ca mijloc pentru caracterizarea unei situaţii indiferent de natura ei.
Termenul de informaţie, în sens larg reuneşte în fapt două concepte:
 informaţie în sensul strict, fiind direct accesibilă omului
 dată, pentru că utilizatorii care prelucrează informaţia trebuie să o
codifice.
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Plecând de la aceste două sensuri se poate afirma că factorul uman
prelucrează informaţiile, iar computerul prelucrează datele.
Intuitiv, informaţia este considerată drept o ştire, o noutate, un mesaj, o
dată, un semnal, o reflectare a realităţii obiective, care poate proveni din orice
domeniu al cunoaşterii, însă în literatura de specialitate se acordă un sens mai
precis, respectiv ca o succesiune discretă sau continuă de evenimente măsurabile,
repartizate în timp.
Utilizând DEX-ul pentru termenul de informaţie, se găseşte următoarea
definiţie “comunicare, veste, ştire care pune pe cineva la curent cu o situaţie”1
Informaţia pregăteşte şi constată acţiunile şi deciziile, este complexă, de
mare generalitate şi o sursă-cheie de dobândire a cunoaşterii.
Orice informaţie trebuie să îndeplinească cele trei cerinţe esenţiale,
respectiv să fie corectă, completă şi oportună pentru a deveni un ingredient al
deciziei, care reprezintă procesul de conversie a informaţiei în acţiune.
Existenţa unei entităţi depinde de cum este condusă aceasta, iar principala
„materie primă” de care are nemijlocit nevoie managerul o reprezintă informaţia,
astfel că, în condiţiile activităţii moderne, informaţia nu reprezintă numai „materia
primă” indispensabilă managementului, ea constituie în acelaşi timp „firul de
legătură” între procesul de organizare şi execuţie şi cel decizional.
Contabilitatea, componentă a evidenţei economice, înregistrează,
urmăreşte şi controlează numai acele laturi ale activităţii, la nivel macro- şi
microeconomic, care pot fi exprimate valoric, cu ajutorul etalonului bănesc. Este
arta stăpânirii afacerilor sau arta ţinerii socotelilor.
Contabilitatea se deosebeşte de celelalte componente ale evidenţei
economice prin următoarele particularităţi:
a) contabilitatea înregistrează numai operaţii economice efectuate, spre
deosebire de celelalte componente ale evidenţei economice, care înregistrează şi
operaţii prevăzute a se efectua în perioadele viitoare;
b) în contabilitate, operaţiile economice se înregistrează numai pe bază de
documente justificative, în timp ce în alte forme ale evidenţei economice, aceste
operaţii se pot înregistra şi fără documente;
c) contabilitatea foloseşte, în principal, etalonul bănesc şi, numai ca o
completare, utilizează etaloanele cantitative;
d) contabilitatea are un obiect propriu de cercetare (mijloacele materiale şi
băneşti utilizate de unităţile patrimoniale pentru activitatea lor, procesele

1Dicţionarul

Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009, pag. 507.
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economice de aprovizionare, producţie, desfacere, sursele de provenienţă şi
rezultatele obţinute), deosebit de obiectul celorlalte ştiinţe;
e) contabilitatea foloseşte o metodă proprie de cercetare a obiectului său
propriu.
Obiectivele / sarcinile contabilităţii sunt:
1. să furnizeze date necesare elaborării planurilor şi programelor de
activitate economică şi, în primul rând, a bugetelor unităţilor patrimoniale, la
elaborarea cărora se furnizează informaţii, atât pentru venituri, cât şi pentru
cheltuieli;
2. să asigure urmărirea şi controlul valoric al activităţilor desfăşurate, prin
înregistrarea cronologică a operaţiilor economice şi financiare, prelucrarea
informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului, informaţii necesare atât pentru
nevoile proprii ale unităţii, cât şi în relaţiile cu acţionarii şi asociaţii, clienţii,
furnizorii, băncile, cu organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;
3. să asigure controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea
existenţelor şi mişcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de
depozitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află etc.;
4. să furnizeze informaţiile necesare întocmirii documentelor de sinteză
contabilă, care dau imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a
rezultatelor obţinute, astfel încât aceste informaţii să poată fi utilizate de toţi
utilizatorii, la luarea deciziilor economice.
Prin urmare s-a dezvoltat o nouă disciplină – Contabilitatea managerială –
care cuprinde patru elemente/laturi şi anume:
- elemente specifice contabilităţii financiare (generale), în special
referitoare la situaţiile financiare, poziţia financiară şi performanţă;
- contabilitatea de gestiune, care organizează un sistem de măsurare a
activităţii, al calculului costurilor, facilitând luarea deciziilor; costurile
instituţiilor publice sunt atribuite în general fenomenului de cheltuire a
fondurilor financiare alocate prin bugete, astfel nu se poate materializa un
cost efectiv alocat unui produs final;
- controlul de gestiune, prin care se realizează urmărirea operativă a
eficienţei şi eficacităţii acţiunilor, care conduc la atingerea obiectivelor
propuse; modul de organizare şi de realizare a controlului de gestiune întro instituţie economică depinde de mărimea ei şi de specificul activităţii,
dar şi de competenţa echipei manageriale.
- auditul intern sau controlul intern, care poate fi definit ca o activitate
independentă, obiectivă, de asigurare şi consultare, prin care se realizează
evaluări.
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Contabilitatea managerială, care în fapt uneşte două domenii –
contabilitatea şi managementul – reprezintă un proces de identificare, măsurare,
acumulare, analiză, pregătire, interpretare şi comunicare a informaţiilor publice şi
confidenţiale.
Prin utilizarea informaţiei contabile, managerul îşi va elabora o manieră de
a conduce, de a dirija, de a structura şi de a dezvolta o instituţie, prin deciziile
luate.
Contabilitatea managerială este o parte integrantă a procesului de
management, care se ocupă de identificarea, prezentarea şi interpretarea
informaţiilor ce trebuie furnizate managerului, acele elemente strict necesare care
să-i permită să înţeleagă fenomenele şi procesele din instituţie, să-i furnizeze şi
informaţiile operative care să stea la baza luării deciziilor pertinente, dar şi care
să-i ofere pârghiile pentru efectuarea unui control eficient în mod constant.
Toate aceste informaţii vor fi folosite de manageri pentru formularea de
strategii, în vederea optimizării resurselor disponibile, pentru informarea
angajaţilor, protejarea activelor, planificare şi control şi, nu în ultimul rând, pentru
a răspunde solicitărilor utilizatorilor externi.
Câmpul dezvoltării contabilităţii manageriale s-a creat în principal datorită
informaţiilor limitate oferite de contabilitatea tradiţională, care era tratată ca un
sistem de înregistrări contabile ale operaţiilor economico-financiare, având la bază
normele legale în domeniu.
Întotdeauna vor exista porţi deschise permanent spre perfecţionarea
metodelor contabile, dar şi pentru noi descoperiri în desfăşurarea fenomenelor
economice.
Instituţia publică şi obiectul contabilităţii publice
Instituţiile publice reprezintă ansamblul structurilor organizate, create în
societate pentru gestionarea afacerilor publice. Instituţiile publice, în sensul
birocratic pe care îl au în ziua de astăzi, reprezintă singurul mod de organizare
social-economică a statului care poate face faţă provocărilor modernităţii
(numărul mare al populaţiei, diversitatea şi complexitatea nevoilor umane ce se
cer satisfăcute). Caracterul lor raţional se manifestat în cele patru dimensiuni
principale ale acestora:
 pot manevra un număr mare de sarcini;
 pun accent pe cuantificare;
 operează într-un mod previzibil, standardizat;
 pun accent pe controlul asupra celor angrenaţi în sistemul instituţiilor.
Într-un stat democratic instituţiile publice au următoarele funcţiuni:
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 pregătirea şi adoptarea de acte normative;
 punerea în executare a legilor;
 supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic.
În sensul prevederii articolului 135 pct. 5 din Constituţia României, sunt
definite ca instituţii publice, toate persoanele juridice înfiinţate prin acte de putere,
sau de dispoziţie ale autorităţilor publice centrale sau locale, în scopul realizării
unor acţiuni fără caracter comercial sau pentru îndeplinirea unui serviciu public
nepatrimonial.
Prin intermediul acestora, statul îşi exercită şi îndeplineşte funcţiile şi
serviciile sale în domeniul economic, social-cultural, de apărare şi ordine publică,
administrativ etc.
Caracteristica esenţială a instituţiilor publice (bugetare) o constituie faptul
că activitatea lor nu generează venituri care să le asigure autofinanţarea, cele mai
multe instituţii publice sunt finanţate, în totalitate, sau în parte, de la bugetul de
stat sau bugetele locale şi/sau venituri proprii.
După importanţa şi subordonarea lor instituţiile publice sunt grupate în:
- instituţii ale administraţiei publice centrale,
- instituţii ale administraţiei publice locale.
Conducătorii instituţiilor ierarhic superioare au calitatea de ordonatori
principali de credite (primesc resursele financiare direct de la bugetul de stat), iar
ai celor subordonate au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite.
Prin ordonator de credite se înţelege acea persoană care este împuternicită
să îndeplinească o funcţie de conducere într-un organ de stat sau instituţie publică,
prin care astfel i s-a conferit dreptul de a dispune de creditele bugetare, acordate
conform prevederilor legale bugetare şi financiare.
Toţi ordonatorii de credite principali, secundari (subordonaţi celor
principali) sau terţiari răspund potrivit legii finanţelor publice de:
- angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor
bugetare repartizate şi aprobate prin legile bugetare;
- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a
situaţiilor financiare privind patrimoniul aflat în administrare;
- încadrarea în prevederile maxime admise de deficit bugetar, veghind
asupra unei bune execuţii bugetare;
- păstrarea integrităţii bunurilor din patrimoniu, care aparţin instituţiei pe
care o coordonează;
- asigurarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi de controlul
de gestiune.
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Având în vederea prestaţia către populaţie, instituţiile publice se clasifică în:
 instituţii care desfăşoară acţiuni social-culturale (învăţământ, sănătate,
sport, asistenţă socială);
 autorităţi publice (Preşedinţie, Senat, Camera Deputaţilor, Guvern,
ministere, Curte de Conturi, Curte Constituţională, Consiliul
Legislativ, alte organe central de specialitate etc.);
 instituţii care desfăşoară activităţi privind apărarea naţională;
 instituţii publice care desfăşoară acţiuni economice (specializate în
cercetare ştiinţifică, protecţia mediului, gospodărirea apelor etc.).
Schematic, autorităţile publice se pot reprezenta ca în figura de mai jos:

AUTORITĂŢI
PUBLICE

LEGISLATIVĂ
(PARLAMENT)

JUDECĂTOREASCĂ

EXECUTIVĂ

PREŞEDINŢIE

ALTE ORGANE
CENTRALE de
SPECIALITATE

GUVERN

ALTE INSTITUŢII ÎN
SUBORDINEA GUVERNULUI

MINISTERE

Contabilitatea instituţiilor publice asigură ordonatorilor de credite
informaţii cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, la rezultatul
execuţiei bugetare, la patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial,
costul programelor aprobate prin buget, dar şi date pentru întocmirea contului
general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de
stat, a fondurilor speciale şi a bugetelor locale.
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Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, defineşte expresia de instituţie publică, la art. 2 punctul 30, prin
“denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte
autorităţi publice, instituţii publice autonome, precum şi instituţiile din
subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora”.
Toate instituţiile publice naţionale sau locale au obligativitatea de a
organiza şi conduce contabilitatea proprie, respectiv, contabilitatea financiară şi,
după caz, contabilitatea de gestiune.
Contabilitatea instituţiilor publice, ca de altfel ştiinţa contabilităţii,
reprezintă o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,
gestionarea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, dar şi a
rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice.
În conformitate cu reglementările existente în domeniul finanţelor publice
şi al contabilităţii, contabilitatea publică cuprinde:
- Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care reflectă
încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului
bugetar;
- Contabilitatea trezoreriei statului;
- Contabilitatea generală care se bazează pe principiul constatării
drepturilor şi obligaţiilor ce reflectă evoluţia situaţiei financiare,
patrimoniale şi excedentul, sau deficitul patrimonial;
- Contabilitatea destinată analizării costurilor diferitelor programe
aprobate
Instituţiile publice au obligaţia de a conduce contabilitatea în partidă
dublă, cu ajutorul celor şapte clase de conturi prevăzute în planul de conturi
general. Pentru fiecare clasă de conturi există mai multe grupe de conturi care, la
rândul lor, sunt dezvoltate pe conturi sintetice, respective analitice.
Instituţiile publice înregistrează în aceste conturi toate operaţiunile
economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de
angajamente), mai exact în momentul creării, transformării sau dispariţiei/anulării
unei valori economice, a unei creanţe sau obligaţii.
Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea în compartimente
distincte, conduse de un director economic, contabil şef sau altă persoană
împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă
studii economice superioare şi vor răspunde împreună cu personalul din subordine
de organizarea şi conducerea contabilităţii, conform legilor finanţelor publice în
vigoare. Ele trebuie să asigure organizarea şi conducerea corectă şi la zi a
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contabilităţii, în limba română şi în moneda naţională, să organizeze şi să
efectueze inventarierea elementelor de active şi de pasiv, să respecte regulile de
întocmire a situaţiilor financiare, depunerea lor la organele în drept la termen, să
păstreze documentele justificative, registrele şi situaţiile financiare conform
specificului instituţiei publice şi a legislaţiei de specialitate. Înregistrările se pot
face manual, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a
datelor.
Înregistrările în contabilitate sunt efectuate cronologic, cu respectarea
succesiunii documentelor după data de întocmire, sau de intrare a lor şi sistematic,
în conturile sintetice şi analitice, conform regulilor stabilite pentru forma de
înregistrare “maestru-şah”.
Formele de înregistrare utilizate în contabilitatea instituţiilor publice au
forma de registre, formulare şi documente contabile, corelate între ele.
Principalele registre şi formulare uzitate sunt Registrul-jurnal, Registrul-inventar,
Cartea-mare şi Balanţa de verificare.
Registrul-jurnal este un document de înregistrare cronologică şi
sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei publice,
care se întocmeşte într-un singur exemplar, numerotat şi parafat.
Registrul-inventar este documentul în care se înregistrează toate
elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natural lor, care se întocmeşte
într-un singur exemplar, numerotat şi parafat; în acest registru se completează pe
baza inventarierii faptice a fiecărui cont de active şi pasiv, în baza listelor de
inventariere.
Registrul “Cartea mare” este un registru contabil în care se înregistrează
lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, existenţa şi mişcarea elementelor de
activ şi de pasiv, la un moment dat.
Balanţa de verificare este documentul contabil folosit pentru verificarea
exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea
sintetică şi cea analitică; se întocmeşte pe baza datelor preluate din Cartea mare
(şah), respective din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
Evidenţa analitică a creditelor bugetare, a plăţilor de casă şi a cheltuielilor
efective se ţine cu ajutorul “Fişei pentru operaţii bugetare”.
Planul de conturi general folosit în instituţiile publice cuprinde
următoarele clase de conturi:
- clasa 1 “Conturi de capitaluri”
- clasa 2 “Conturi de active fixe”
- clasa 3 “Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie”
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- clasa 4 “Conturi de terţi”
- clasa 5 “Conturi de trezoreria statului şi bănci comerciale”
- clasa 6 “Conturi de cheltuieli”
- clasa 7 “Conturi de venituri şi finanţări”
Ministerul Finanţelor Publice este organul care stabileşte planul de conturi
general, precum şi modelele bilanţurilor contabile, existând astfel o concepţie
unitară în materie.
Prin bugetele de venituri şi cheltuieli se stabilesc atât limitele veniturilor,
cât şi ale cheltuielilor. Conceptul de cheltuieli publice este legat de îndeplinirea
funcţiei de alocare a finanțelor publice, prin repartizarea şi utilizarea resurselor
financiare ale statului.
În derularea cheltuielilor bugetare, trebuie respectate cu stricteţe o serie de
reguli, astfel:
 cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată;
 nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugete şi nici angajată,
respective efectuată dacă nu există baza legală;
 nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi
plătită dacă nu are prevederi bugetare şi nu este aprobată potrivit legii.
Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare sau subordonare,
efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi doar prin conturi deschise la unităţile
trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția acelora ai
căror conducători au calitatea de ordonatori principali şi secundari de credite, care
efectuează aceste operaţiuni prin trezoreria Municipiului Bucureşti. Din aceste
conturi pot fi dispuse plăţi pentru cheltuielile bugetare, doar dacă acestea au
parcurs fazele de angajare, lichidare şi ordonanţare prevăzute de lege.
Profesorul univ. dr. C.M. Drăgan arată că “O instituţie publică este mai
interesantă şi devine mai atractivă dacă ştie să-şi fundamenteze bugetul, să-şi
argumenteze cererea de fonduri, dacă se încumetă să solicite şi să obţină
finanţări de programe, dacă dă suportul ştiinţific şi legal dimensionării şi
corelării veniturilor proprii din taxe, impozite, activităţi conexe, resurse
colaterale, apoi dacă ştie să-şi gestioneze cheltuielile balansând corect necesități
şi resurse iar toate acestea într-un context în care să nu fie omise eficienţa şi
perspectiva1.”
Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei
patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
1C.M.

Drăgan, Noile orizonturi ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2009,
pag. 158.
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precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţiile
financiare. Definiţia este precizată prin Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, la art. 10, alin. 1.
Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor,
poziţiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), dar şi a
performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial; ele trebuie semnate de
ordonatorul de credite (conducătorul instituţiei) şi de conducătorul
compartimentului financiar-contabil.
Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.) şi
Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.B.) a armonizat
reglementările, standardele (I.A.S.) şi procedurile contabile referitoare la
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. A fost elaborat un ansamblu
contabil care se referă la:
 Cadrul contabil (conceptual) general;
 Normele contabile internaţionale (IAS/IFRS);
 Interpretările la normele contabile internaţionale (SIC/IFRIC).
Standardele acoperă prin norme şi reguli toate aspectele principale, de
fond, ale contabilităţii la nivel global. Dificultatea/dilema pe care încearcă să le
surmonteze standardele internaţionale de contabilitate, precum şi interpretările la
acestea, este dată de dualitatea între necesitatea unei metodologii unitare de
contabilitate – care să genereze comparabilitate la nivel mondial – şi diversitatea
realităţii macro- şi micro-economice din diferite zone şi ţări ale globului (tradiţii,
nivel de dezvoltare, nivel al inflaţiei, reglementări legale nearmonizate încă etc.),
ceea ce impune flexibilitate, după principiul ”gândeşte global, dar acţionează
local”.
Situaţia financiară reprezintă bunurile şi mijloacele economice deţinute de
entitate şi drepturile (capitalul) asupra acestora la un moment dat. Situaţiile
financiare constituie o parte a procesului de raportare financiară. De regulă un set
complet de situaţii financiare include:
- Bilanţul contabil;
- Contul de rezultat patrimonial (Contul de profit şi pierdere) ;
- Situaţia modificării poziţiei financiare prezentată sub forma situaţiei
fluxurilor de trezorerie;
- Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor;
- Anexele la situaţiile financiare sub forma de note sau alte situaţii explicative;
- Contul de execuție bugetară;
- Alte materiale sau informaţii suplimentare sau derivate care vin în
completare.
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Situaţiile financiare nu include rapoarte ale conducerii, discuţii sau analize
ale acestora.
Bilanţul reprezintă documentul contabil de sinteză prin care se prezintă
elementele de activ (resurse controlate de entitate ca rezultat al unor evenimente
trecute de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare, ale căror
costuri pot fi evaluat în mod credibil), datoriile (obligaţii actuale ale entităţii care
decurg din evenimente trecute şi prin decontarea cărora rezultă o ieşire de resurse,
care incorporează beneficii economice) şi capitalul propriu (interesul rezidual al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai
activelor entităţii, după deducerea tuturor datoriilor) ale instituţiei publice la
sfârşitul perioadei de raportare.
Exprimarea egalităţii contabile se reprezintă astfel:
ACTIVE
(resurse economice)

=

DATORII
(capitalul creditorilor)

+

CAPITALURI PROPRII
(active nete)

Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete sau patrimoniu net şi
se determină ca diferenţă între active şi datorii.
În bilanţ, activele se împart între active necurente şi active curente,
datoriile în datorii necurente şi datorii curente, iar capitalurile proprii în rezerve şi
fonduri, rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat.
Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor
după natura şi sursa lor şi cheltuielilor după natura sau destinaţia lor, din cursul
exerciţiului financiar.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa
financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial.
Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă existenţa şi mişcările de
numerar divizate în:
-

-

Fluxuri de trezorerie din activitatea operaţională, respectiv
mişcările de numerar rezultate din încasări şi plăţi;
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii, respectiv
mişcările de numerar ce au rezultat din achiziţii ori vânzări de
active fixe (încasări/plăţi);
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare, respectiv
mişcările de numerar rezultate din împrumuturi primate şi
rambursate ori alte surse de finanţare (încasări/plăţi)
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Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor oferă
informaţii referitoare la structura capitalurilor proprii, influenţele rezultate din
schimbarea politicilor contabile, prin reevaluarea activelor, al calcului şi
înregistrării amortizării, sau din corectarea erorilor contabile.
Anexele la situaţiile financiare conţin politici contabile şi note
explicative, note care furnizează informaţii suplimentare care nu sunt încorporate
în situaţiile financiare.
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice prin care se
reprezintă totalul cheltuielilor defalcate pe titluri de cheltuială, pe articole şi
alienate.
Analiza situaţiilor şi rapoartelor financiare este utilă atât pentru evaluarea
rezultatelor anterioare şi a situaţiei curente, precum şi pentru evaluarea
potenţialului viitor şi a riscului legat de acesta.
Utilizatorii situaţiilor financiare
Contabilitatea şi informaţiile contabile au o largă utilizare, deoarece
satisfacerea necesităţilor informaţionale reprezintă o prioritate pentru utilizatori,
care pot fi grupaţi în trei categorii:
-

utilizatori care gestionează o instituţie publică, pe diferitele trepte
organizatorice;
utilizatori din afara instituţiei, care au un interes financiar direct cu
aceasta;
utilizatori din afara instituţiei, care au un interes financiar indirect
cu aceasta.

Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi armonizarea
legislaţiei naţionale cu prevederile Uniunii Europene au permis detaşarea
contabilităţii de caracterul său instrumentalist, aservit serviciului prioritar al
statului, aceasta devenind un sistem de informare pentru întreprindere şi cu privire
la ea.
Utilizatorii de situaţii financiare include autorităţile instituţiilor publice,
organismele de conducere numite sau alese, investitorii prezenţi şi potenţialii
investitori, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, guvernul şi instituţiile
subordonate acestuia, alte persoane juridice /fizice interesate, publicul.
Cel mai necruţător utilizator de informaţii financiar-contabile este
proprietarul, finanţatorul, donatorul, ordonatorul de credite, altfel spus - “cel cu
banii”.
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Pentru a conduce o entitate, este imperios necesar a cunoaşte permanent
activitatea curentă şi a interveni operativ cu decizii în derularea activităţii
instituţiei publice, dar şi pentru a prefigura evoluţia în perspectivă prin elaborarea
de prognoze.
Gestionarea în mod util a informaţiei contabile permite obţinerea unui
răspuns la întrebările ordonatorilor de credite, în calitate de “proprietari” ai
patrimoniului primit în administrare cu privire la eficienţa utilizării fondurilor
financiare alocate, la oportunitatea cheltuielilor efectuate şi, nu în ultimul rând,
pentru fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale şi de perspectivă.
Succesul oricărei entităţi depinde de capacitatea unui manager de a culege,
selecta şi prelucra date şi informaţii despre activitatea de bază, despre evoluţia
relaţiilor cu mediu, despre dinamica schimbului de produse etc., astfel că trebuie
să dispună de mai multe sisteme informatice cum ar fi cel contabil, cel al
resurselor de personal, cel juridic, cel de producţie/desfacere, bancar, cercetaredezvoltare, care per ansamblu alcătuiesc sistemul managerial etc. Fenomenele de
dezvoltare şi globalizare au determinat o creştere accentuată a necesităţilor de
informare financiar-contabilă, iar odată cu dezvoltarea politicilor pieţei unice a
Uniunii Europene, conştientizarea diferenţelor culturale privind contabilitatea a
fost mult potenţată, practicile naţionale fiind modificate de regulile şi directivele
internaţionale, astfel că specificul naţional şi cultural nu se află în opoziţie,
internaţionalizarea celor două au generat relaţii creative, una cu cealaltă.
Sistemul informaţional managerial îmbină mai multe subsisteme, care
oferă informaţiile de specialitate necesare organizării şi funcţionării unei entităţi.
Sistemul informaţional contabil este cel mai important subsistem, având în
vedere că joacă rolul principal în direcţionarea fluxului de date economice, către
toate structurile organizatorice ale unei instituţii, dar şi către terţe persoane
juridice sau fizice interesate direct sau indirect; el este influenţat şi determinat de
o serie de factori reprezentaţi de mediu economic, financiar, politic, juridic, social
şi cultural. Literatura de specialitate precizează că un sistem informaţional se
creează şi se dezvoltă odată cu activitatea pe care o reflectă, astfel s-a ajuns la
existenţa sistemului informaţional contabil. Sistemul informaţional contabil deţine
locul principal în cadrul sistemului informaţional al unei instituţii, datorită
capacităţii acestuia de agregare a tranzacţiilor şi de furnizare a unei reprezentări
omogene ale diferitelor fenomene şi evenimente.
Cunoscut fiind că prin contabilitate este reprezentat procesul de colectare,
analiză şi raportare sistematică a informaţiei financiar, iar Sistemul informaţional
contabil poate fi definit ca fiind ansamblul mijloacelor, procedeelor şi metodelor
utilizate pentru colectarea, consemnarea, prelucrarea, transmiterea, utilizarea şi
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stocarea informaţiilor contabile, se poate spune că însăşi contabilitatea poate fi
considerată un sistem informaţional contabil.
Profesorul Gheorghe Enache afirma că “gestionarea şi conducerea
activităţii întreprinderilor necesită organizarea unui flux operaţional operativ,
raţional şi eficient pe toate treptele ierarhice ale unităţilor, informaţiei economice
revenindu-i adevăratul rol de componentă a ştiinţei manageriale. Odată cu
perfecţionarea informaţiei economice, devine obiectiv necesară ridicarea pe o
treaptă superioară a informaţiei contabile, în sensul aşezării ei pe baze noi care
să permită legătura dintre sistemul operaţional şi sistemul decizional, la nivelul
întreprinderilor şi al ramurilor economiei naţionale1.”
Implementarea sistemului informaţional contabil într-o instituţie de interes
public va permite o cunoaştere a problemelor de organizare, strategie şi tactică în
realizarea obiectivelor propuse, dar şi modul de utilizare a fondurilor publice,
respectiv evaluarea critică a stării de fapt. Managementul financiar contabil, ca
instrument în procesul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli, trebuie să
furnizeze datele necesare cunoaşterii mijloacelor materiale, umane şi băneşti
aflate în folosinţa instituţiilor publice, permiţând în acelaşi timp exercitarea
controlului asupra utilizării acestora; acest management dispune de mai multe
componente, dintre care cea principală este ocupată de buget.
Între structurile statului din ţara noastră şi mediul academic ştiinţific, dar şi
mediu academic educaţional sau cultural există o relaţie de interdependenţă,
înscriindu-se în sistemul economico-social, influenţat de evoluţia vieţii. Prin
bugetul de stat aprobat de lege sunt finanţate cheltuielile instituţiilor publice, atât
de la nivel central, cât şi cele subordonate acestora, dar şi de la nivel local.
Potrivit prevederilor legale, finanţarea acestor instituţii publice din mediul
academic ştiinţific se face de la bugetul de stat şi din venituri proprii (sursa
acestor venituri proprii este bine precizată prin legile de funcţionare), iar
categoriile de cheltuieli sunt cele aferente cheltuielilor curente, respectiv cele de
personal şi cele cu bunuri şi servicii, cheltuielilor de capital, precum şi alte
cheltuieli.
Devine o necesitate pentru elaborarea deciziilor ordonatorilor principali de
credite şi ai celor secundari de credite din aceste instituţii publice, deci a deciziilor
manageriale, în condiţiile existente determinate de criza financiară, implicit a
deficitului bugetar care a depăşit previziunea din legea bugetului aprobată pentru
acest an, existenţa unui sistem informaţional contabil şi a unui tablou de bord care
să fie constituit pe baza unor principii privind coerenţa, pertinenţa, urgenţa,
eficienţa şi sintetizarea, având ca punct de plecare analiza contabilităţii financiare.
1Enache,

Gheorghe, Bazele contabilităţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1977.
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La Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, instituţie publică
autonomă care va fi prezentată ca bază de analiză, instituţie relativ nou-înfiinţată
(fiind bugetată numai din anul 2008), organizarea contabilităţii respectă
prevederile legale.
Fluxul documentelor justificative şi financiar contabile poate fi prezentat
schematic, astfel:
Operaţiunea
economicofinanciară
desfasurată în
instituţie

consemnată
la momentul
efectuării ei
Documente
justificative

Se
înregistrează
lunar

Documente
contabile
(jurnale, fişe)

se înregistrează în contabilitate
(metode, tehnici contabile)

Registru jurnal
(registru obligatoriu)

Balanţa de verificare a
conturilor sintetice şi analitice

Necesitatea de a sigura informaţii utile managementului în procesul luării
deciziilor şi pentru organelor de control, constituie funcţia de bază a sistemului
informaţional contabil, care poate fi prezentat sintetic:
Culegerea,
transmiterea şi
introducerea
datelor
primare în
sistem

Prelucrarea
manuală (sub
aspectul formei)
Prelucrarea
automată a datelor
şi conservarea lor

Difuzarea
datelor
prelucrate (cu
un anumit
conţinut)

Analiza
datelor (cu
un anumit
conţinut) şi
valorificarea
lor

Particularităţile unui sistem informaţional contabil în mediul academic
ştiinţific derivă din structura cheltuielilor bugetare, dar şi din prezenţa în
activitatea instituţiei a sectorului de cercetare ştiinţifică fundamentală, sau
aplicativă; sistemul trebuie să fie complex, dinamic, deschis, interactiv şi în timp
real.
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Pentru desfăşurarea activităţii de cercetare s-a înfiinţat un Centru de
Cercetări Avansate, care este finanţat integral din venituri proprii şi care, prin
caiet de buget, deţine buget distinct.
În tabelul de mai jos se prezintă evoluţia bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anii 2008-2010, exprimată în lei.
2008

2009

2010

TOTAL, din care

6.521.000

7.326.000

8.279.000

I. Subvenţii (buget de stat)
Titlul I
Cheltuieli de personal
Titlul II
Bunuri şi servicii
Titlul IX
Asistenţă socială
Titlul X
Alte cheltuieli (sume
acordate membrilor AOSR)
Titlul XX
Active nefinanciare

6.335.000

6.759.000

6.779.000

957.000

1.885.000

2.350.000

1.510.000

631.000

409.000

-

-

20.000

2.769.000

4.047.000

4.000.000

1.099.000

196.000

-

186.000

567.000

1.500.000

II. Venituri din cercetare

Existenţa unui sistem informaţional contabil, care reprezintă latura
dinamică a sistemului managerial, permite a se face legătura între sistemul
conducător şi cel condus din cadrul instituţiei publice, dar şi dintre aceasta şi
mediul înconjurător.
Sistemul informaţional contabil joacă un rol central în facilitarea
interacţiunii dintre activităţile unei instituţii prin transmiterea de informaţii/date.
Acest sistem, fiind supus unor restricţii de natură juridică şi socială, datorită
faptului că informaţiile contabile stau la baza evaluărilor fiscale în relaţiile cu
statul şi pentru că o parte din informaţii se publică pentru utilizatorii externi,
trebuie continuu adaptat.
În contextul concurenţial actual al economiei globale, performanţa unei
entităţi este condiționată şi determinată de calitatea deciziilor luate de
managementul acesteia.
Lanţul valorii în decizia managerial este prezentat de Graz S.J. şi
Salter S.B.1:

1Graz

S.J., Salter S.B., Radebaugh L.H., Global accounting and control, a managerial emphasis, John
Wilez &Sons, S.U.A., 2001, pag. 48.
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Obiectivele
Organizației

Planificare
şi
bugetare

Strategice

Feed-back

Control

Recompensă

Oportun, este să se facă o delimitare clară a volumului de informaţii, pe
fiecare verigă organizatorică, în raport cu natura şi importanţa ei, precum şi a
cerinţelor impuse de necesitatea informării factoriilor decidenţi. Se ajunge astfel la
o sistemică selectare, concentrare şi centralizare a informaţiilor, în raport cu
necesitatea informării operative a factorilor de decizie.
Între sistemul informaţional şi sistemul decizional există o strânsă
legătură, cele două sisteme fiind cuplate, relațiile fiind interdependente:
SISTEM
INFORMAŢIONAL

SISTEM
DECIZIONAL

SISTEM
OPERAŢIONAL
[DE EXECUŢIE]

Pentru a lua cele mai bune decizii cu privire la activitatea curentă,
previzională, de investiţii, trebuie să ai acces la un volum mare de informaţii ceea
ce implică un proces complex de analiză şi sinteză a lor.
Capacitatea de culegere, prelucrare şi analiză a informaţiilor de care
managementul unei entităţi ar trebui să dispună, este mult peste limitele umane.
Pentru a depăşi aceste limite în procesul decizional sunt utilizate mijloace de
comunicare şi de tehnologia informaţiei, cu precădere tehnologiile informaţionale
pentru suportul deciziei, decizie care în fapt este produsul finit al
managementului, obţinut prin procesul de transformare a informaţiilor, fiind
rezultatul unor activităţi specifice factorului uman.
Stocarea unui volum imens şi variat de date, informaţii, dar mai ales
prelucrarea acestora în vederea identificării alternativelor decizionale face
necesară proiectarea şi implementarea unor sisteme complexe, printre care se
numără şi sistemul informaţional contabil.
Există o variaţie mare a numărului fazelor procesului decizional, care pot,
sau nu să ţină cont de corelarea procesului decizional cu deciziile trecute.
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Modelul CERTO1, care nu ţine cont de deciziile trecute, se bazează pe
următoarea structură:
1.
2.
3.
4.
5.

identificarea problemei
enunţarea alternativelor
alegerea celei mai avantajoase alternative
implementarea variantei alese
culegerea reacţiilor pentru aprecierea soluționării problemelor

Organizarea unui sistem informaţional contabil conduce la obţinerea unor
avantaje, dintre care se pot aminti:
-

economia de timp în procesul decizional
îmbunătățirea capacităţii de luare a deciziilor şi creşterea calităţii
acestora
avantajul competitiv, îmbunătăţirea comunicării interpersonale
creşterea satisfacţiei decidenţilor, determinată de rezultate-beneficii
creşterea controlului organizaţional

Extragerea informaţiilor se produce din diferite surse, unele interne
(financiar, contabilitate, buget, personal, administraţia, alte departamente), dar şi
externe entităţii.
Se întâmplă că informaţiile să rămână ascunse, aşteptând a fi descoperite
iar apoi selectate dintr-un ocean de informaţii specifice unui domeniu de
activitate, astfel că decidenţii trebuie să-si perfecţioneze continuu pregătirea
profesională multidisciplinară, pentru a cunoaşte obiectivele, dar şi resursele
necesare îndeplinirii acestora.
În vederea utilizării resurselor informaţionale se impune, mai ales pentru
sursele externe, să existe posibilitatea verificării exactităţii informaţiei în raport cu
realitatea.
Extinderea folosirii INTERNET-ului determină unele probleme datorită
uşurinţei cu care informaţia externă poate fi creată, prelucrată, pusă în circulaţie,
şi, nu de puţine ori, sub protecţia anonimatului.
În condiţiile concurenţiale ale economiei de piaţă, complexitatea
activităţilor economice determină creşterea rolului informaţiei economicofinanciare, al cărei principal furnizor este contabilitatea, şi care o utilizează drept
materie primă. Produsul final al contabilităţii este ocupat de informaţia contabilă,
care este ulterior sintetizată în situaţiile financiare ale entităţii, întocmite pe
perioada exerciţiului financiar.

1Certo,

Samuel, Managementul modern, Editura Teora Bucuresti, 2002, pag. 203-207.
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Sistemul informaţional necesită un circuit intern de informaţii, iar cine
deţine informaţia poate acţiona şi poate ţine sub observaţie procesele economice,
atât cele de execuţie, cât şi de conducere; când eşti bine informat devii puternic şi
sigur pe acţiunile întreprinse; însă puterea presupune şi implică multă
responsabilitate.
Din cele prezentate reiese importanţa unui sistem informaţional contabil,
rolul şi locul său în sistemul procesului managerial care prefigurează trei
dimensiuni fundamentale:
-

sistemul decizional, cu rol de procesator al muncii prin intermediul
funcţiilor;
sistemul organizatoric, cu rol prelucrător al resurselor;
sistemul informaţional, cu rol comunicator şi de corelare al primelor două.

Cu ajutorul unui sistem informațional, pot fi studiate toate activităţile şi
fluxurile informaţionale existente, dar se va cunoaşte şi volumul de informaţii
prelucrate, implicit aria de cuprindere a sistemului informațional şi, totodată,
dotarea existentă cu tehnică de calcul, pentru a se evidenţia calităţile, limitele şi
deficienţele existentului sistem informaţional, în vederea stabilirii cerinţelor
generale ce vor fi asigurate prin intermediul unui nou sistem informatic ce
urmează a fi implementat.
Conducerea în general şi conducerea activităţii economice, în special,
poate fi considerată ca o ştiinţă de sine stătătoare, iar Sistemul Informaţional
Contabil permite să se analizeze modul de utilizare a tuturor resurselor, în fapt
tezaurul economic-social, de care dispune o instituţie, dar şi să se intervină pentru
îmbunătăţirea sau pentru corectarea deficienţelor constatate, urmărindu-se
atingerea obiectivelor propuse, precum şi a performanţelor în activitatea
desfăşurată.
Activitatea economico-financiară şi administrativă
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a fost reorganizată şi
funcţionează ca instituţie de interes public, autonomă, în conformitate cu Legea
nr. 31/18 ianuarie, 2007, modificată prin Legea nr. 296/8 noiembrie 2007 şi Legea
nr. 241/31 iunie 2009. Academia, în noua formă juridică de instituţie publică, a
primit subvenţii de la bugetul de stat doar din anul 2008, care este, în fapt, şi anul
de organizare economico-administrativă, organizare care nu s-a finalizat, ea
continuând şi în anii următori.
Pentru realizarea principalelor atribuţii, respectiv conceperea, promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei, sub toate formele, prin toate acţiunile
şi metodele, directe, indirecte sau adiacente, legea stabileşte un număr maxim de
202

posturi, limitat la 67, din care 10 posturi de conducere şi 57 posturi de execuţie,
număr în care trebuie să se încadreze atât aparatul de lucru de la nivel central, cât
şi cel de la nivelul filialelor teritoriale. Primele angajări pe posturile arondate
sectorului economic (30 posturi) au fost realizate începând cu a doua decadă a
lunii martie 2009. Ocuparea totală a celor 67 de posturi nu s-a încheiat, în anul
2009 fiind ocupate doar 46 de posturi.
Activitatea economico-administrativă este condusă de un Director
economic, post ocupat prin concurs, din luna martie 2008, de Doamna Economist
Maria Saşalovici, şi se desfăşoară în trei servicii distincte, conduse de câte un şef
de serviciu şi anume:
- Serviciul Contabilitate - Financiar, Achiziţii
- Serviciul Tehnic - Administrativ
- Serviciul Resurse Umane, Secretariat
La preluarea activităţii a fost necesar ca organizarea sectorului financiarcontabil, tehnic-administrativ şi de resurse umane şi salarizare să fie făcută de la
zero, prin completarea schemei organizatorice, instruirea personalului pentru a
cunoaşte şi respecta legislaţia aferentă instituţiilor publice, pe linie de buget,
achiziţii publice, contabilitate, financiar, salarizare, gestionarea resurselor şi a
patrimoniului existent sau dobândit.
Serviciul Contabilitate - Financiar, Achiziţii
Serviciul Contabilitate-Financiar, Achiziţii are ca obiectiv execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli, alocat şi aprobat de AOSR, anul 2008 fiind
primul an de funcţionare a acesteia ca instituţie publică, bugetată, al cărei
conducător este ordonator principal de credite. A funcţionat iniţial cu patru
persoane, în anul 2010 activitatea desfăşurându-se numai cu şase salariaţi, dintre
care un şef serviciu, patru consilieri şi un referent, având un deficit de un post faţă
de prevederile statului de funcţii.
Activitatea Serviciului Contabilitate-Financiar, Achiziţii, prin natura sa, se
desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile tuturor instituţiilor
publice şi în principal cu Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu Ordinul
nr. 1792/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu Ordinul
M.F.P. nr. 1917/2005, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, precum şi în
conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul în curs.
Printre atribuţiile principale, ale acestui serviciu se amintesc:
- elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificarea acestuia, atunci când
este cazul;
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- elaborarea planului de achiziţii publice, precum şi achiziţia de bunuri, prestări
servicii şi execuţie lucrări;
- angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;
- efectuarea controlului intern al acestor cheltuieli, prin aplicarea vizei de
control financiar propriu (C.F.P.);
- înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor care implică patrimoniul
instituţiei;
- înregistrarea facturilor pe furnizori şi efectuarea plăţilor;
- întocmirea balanţelor analitice lunare, pe materiale, obiecte de inventar şi
mijloace fixe;
- întocmirea balanţei sintetice lunare pe cele patru egalităţi;
- înregistrarea cheltuielilor salariale;
- evidenţierea angajamentelor legale şi bugetare, precum şi ordonanţarea
cheltuielilor şi lichidarea acestora;
- raportarea dărilor de seamă trimestriale şi anuale.
Trimestrial se depun la Ministerul Finanţelor Publice dări de seamă, respectiv,
situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar anual.
Bugetul AOSR este format din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri
proprii. În primul an de activitate, instituţia a realizat venituri proprii într-o
măsură redusă, acestea provenind doar de la Centrul de Cercetări Avansate
(C.C.A.), respectiv, cota parte aferentă regiei din contractele de cercetare încheiate
în anii precedenţi, contracte care însă nu au avut stipulată clauza prevăzută de
Legea 31/2007 cu privire la procentul de 20% ce trebuie virat sub formă de venit
propriu la bugetul AOSR. Ca anexă la bugetul AOSR, este bugetul C.C.A., cu
sursa de finanţare integrală din venituri proprii. Activitatea C.C.A. a constat în
achitarea obligaţiilor contractuale faţă de partenerii din contractele de cercetare
încheiate în anii precedenţi şi achiziţia unor consumabile, laptop-uri şi a unui
videoproiector, stabilite prin devizele anexă la contractele încheiate.
În anul 2008, AOSR a primit şi cheltuit subvenţii de la bugetul de stat în
valoare totală de 6.335 mii lei, iar pentru anul 2009, după reducerea sumei de
2.900 mii lei prin rectificări negative de buget, suma finanţată se limitează la
6.759 mii lei. Pentru anul 2010, limita de creditare din bugetul de stat a fost
stabilită la nivelul de 6.779 mii lei, sumă insuficientă pentru buna desfăşurare a
activităţilor academiei, astfel că a fost solicitată o suplimentare de minimum 1.200
mii lei. Majoritatea achiziţiilor: autoturisme (parcul auto este format din 8
autoturisme şi un microbuz), centrală telefonică, echipament de tipărire pentru
Editura Academiei, echipamente IT, programe informatice necesare prelucrării
datelor economice, sistem de supraveghere video şi sistem de control acces cu
cartelă au fost realizate în anul 2008, an în care au fost luate măsuri şi pentru
reabilitarea sediului central în care îşi desfăşoară activitatea instituţia.
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Serviciul Tehnic - Administrativ
Serviciul Tehnic-Administrativ are ca obiectiv administrarea patrimoniului
Academiei - atât a celui preluat, cât şi a celui achiziţionat pe parcurs - şi asigurarea
întreţinerii lui pentru a corespunde scopului şi desfăşurării activităţii.
Serviciul Tehnic-Administrativ are în componenţă şase persoane: un şef
serviciu, trei consilieri, un şofer şi o femeie de serviciu. În anul 2010, în serviciul
tehnic-administrativ sunt neocupate un număr de 7 posturi prevăzute prin ştatul de
funcţii.
Între principalele activităţi desfăşurate de personalul angajat în acest
serviciu, pot fi enumerate:
- organizarea şi răspunderea pentru ţinerea evidenţei de gestiune a bunurilor,
distinct pe consumabile, obiecte de inventar şi mijloace fixe;
- organizarea şi urmărirea activităţii de protecţia muncii şi P.S.I.;
- supravegherea instalaţiilor electrice, termice, de alimentare cu apă, telefonice
etc. şi solicitarea serviciilor de întreţinere a acestora;
- luarea de măsuri pentru buna funcţionarea a activităţilor gospodăreşti şi
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;
- întocmirea referatelor de necesitate privind diverse achiziţii, care să
dinamizeze şi să ridice calitatea activităţilor desfăşurate în AOSR;
- organizarea activităţii de recepţie a bunurilor şi darea lor în consum, la nivel
central şi la nivelul filialelor;
- organizarea activităţii de inventariere anuală şi, implicit, propunerile de
casare ale obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, în conformitate cu
prevederile legale;
- urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări la clădirea aflată în
administrarea Academiei, lucrări achiziţionate pe baza achiziţiei publice.
În anul 2009 au fost întreprinse măsuri de amenajare a unei săli de
conferinţe la subsolul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea academia, având o
capacitate de 100 locuri şi pentru dotarea căreia s-au folosit, în cea mai mare
parte, fonduri din sponsorizări.
Serviciul Resurse Umane, Secretariat
Începând cu luna februarie a anului 2008, au fost organizate concursuri
pentru ocuparea posturilor vacante, astfel că, la finele anului 2009, existau un
număr de 46 posturi ocupate şi 21 vacante, a căror ocupare a fost suspendată prin
O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Printre motivele care au dus la neocuparea posturilor prevăzute prin lege
se pot enumera: nivelul de salarizare redus pentru personalul bugetar din
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instituţiile publice, inexistenţa unor sporuri legale, precum şi neprezentarea, la
concursurile organizate, a unor candidaţi cu pregătire corespunzătoare.
Serviciul Resurse Umane-Secretariat este un serviciu complex datorită
diversităţii activităţilor care se desfăşoară în cadrul său şi anume: activităţi de
resurse umane, salarizare, secretariat şi activităţi ce ţin de domeniul juridic.
Conform Statului de funcţii al instituţiei, Serviciul R.U.S. are un număr de opt
posturi, din care sunt ocupate doar cinci, astfel: un şef serviciu, trei consilieri şi un
secretar-dactilograf.
Principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul acestui serviciu sunt:
a) pe linie de resurse umane – recrutarea şi selectarea personalului,
organizarea concursurilor privind încadrarea pe post, întocmirea deciziilor
de numire şi/sau eliberare din funcţie, întocmirea contractelor individuale
de muncă, întocmirea actelor adiţionale, întocmirea fişelor de post,
evaluarea performanţelor individuale, pregătirea documentaţiei privind
participarea la cursurile de perfecţionare a salariaţilor;
b) pe linie de salarizare – stabilirea salariului de bază la angajare, indexarea
salariilor şi a indemnizaţiilor membrilor titulari conform legislaţiei în
vigoare, calcularea lunară a salariilor personalului angajat şi a
indemnizaţiilor membrilor titulari, reţinerea la sursă şi virarea
contribuţiilor datorate către bugetul de stat consolidat, depunerea
declaraţiilor aferente contribuţiilor la termenele stabilite, întocmirea şi
transmiterea statisticilor, eliberarea adeverinţelor;
c) pe linie de secretariat – înregistrarea tuturor documentelor de intrareieşire în Registrul de intrare-ieşire al instituţiei, preluarea apelurilor
telefonice din afara instituţiei şi direcţionarea lor către persoanele de
contact, pregătirea corespondenţei protocolare, primirea vizitatorilor;
d) în domeniul juridic – rezolvarea problemelor de natură juridică din
instituţie, reprezentarea instituţiei din punct de vedere juridic în relaţia cu
orice organizaţie sau instituţie, persoane fizice sau juridice, conceperea,
redactarea şi avizarea contractelor civile, a contractelor comerciale şi a
altor acte juridice încheiate de instituţie cu diferite organizaţii, instituţii,
persoane fizice sau juridice.
Pe perioada desfăşurării activităţii, conducerea s-a preocupat de
îmbunătăţirea performanţelor profesionale precum şi de actualizarea cunoştinţelor
în domeniul de specialitate. Astfel, unii salariaţi au fost trimişi la cursuri de
perfecţionare organizate în ţară, dar şi la sediul Academiei (Curs de ECDL European Computer Driving Licence).
Pe parcursul celor doi ani de activitate bugetară, au fost întreprinse măsuri
de dotare cu autoturisme, tehnică de calcul şi mobilier a filialelor teritoriale (Iaşi,

206

Timişoara, Constanţa, Târgovişte, Piatra Neamţ şi Cluj), astfel ca şi activitatea
acestora să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.
De asemenea, s-au asigurat condiţii de securitate a accesului în clădire prin
achiziţionarea a unui sistem de supraveghere video cu patru camere de luat vederi
şi a unui sistem de acces al personalului şi al membrilor Academiei doar prin
cartelă magnetică.
Deşi cheltuielile pentru achiziţii de bunuri şi servicii au fost mult
diminuate prin legile de rectificare a bugetului, atât în 2008, cât şi în 2009,
conducerea a depus eforturi de asigurare a unui climat corespunzător pentru
birourile în care îşi desfăşoară activitatea personalul angajat, cele mai multe
achiziţii obţinându-se prin contracte de donaţii şi sponsorizări.
În prima jumătate a celui de-al II-lea trimestru al anului 2009, deşi AOSR
era recent înfiinţată ca instituţie publică, a fost supusă controlului de audit
financiar, efectuat de mai mulţi auditori publici externi ai Curţii de Conturi a
României, care, prin încheierea actului de control, nu au constatat abateri
deosebite de la legalitate şi reglementări.
A fost un prim examen al conducerii Academiei, destul de dur, având în
vedere că instituţia abia se născuse, dar care a fost trecut cu bine şi, totodată, a
permis acumularea de experienţă în domeniu.
AOSR, fiind o instituţie publică în care se exercită funcţia de ordonator
principal de credite, este supusă controlului financiar preventiv delegat, astfel că
Ministerul Finanţelor Publice a repartizat un controlor delegat, în persoana d-lui.
Ion Goloşoiu-Georgescu, care avizează orice sumă solicitată prin deschidere de
credite în cadrul bugetului alocat şi aprobat.
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Incheiere
SCURT BILANŢ DUPĂ ŞAPTE DECENII ŞI JUMĂTATE
De-a lungul celor şapte decenii şi jumătate de existenţă, Academia de
Ştiinţe din România și apoi (din 1996), Academia Oamenilor de Știință din
România s-a impus ca o importantă instituţie de creaţie, încurajare, îndrumare şi
coordonare pe tărâm ştiinţific. Calitatea muncii desfăşurate s-a datorat
conducătorilor şi membrilor săi. Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe din
România a fost doctorul Constantin Angelescu, renumit medic chirurg şi
îndrumător al învăţământului românesc, demn continuator al lui Spiru Haret. I-au
urmat Dimitrie Pompeiu – unul dintre creatorii şcolii matematice româneşti,
Traian Săvulescu – întemeietorul şcolii naţionale de fitopatologie, preşedinte al
Academiei Române, Athanasie Joja – filosof cu recunoscute contribuţii în
domeniul logicii, şi el preşedinte al Academiei Române, Nicolae Teodorescu –
matematician, creatorul şcolii româneşti de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale,
Vasile Cândea – medic, reputat specialist în chirurgia cardiovasculară.
Alături de aceştia s-au aflat, în calitate de vicepreşedinţi, secretari generali,
şefi de secţii ştiinţifice etc., alte personalităţi marcante, precum fizicienii Horia
Hulubei, Eugen Bădărău, Dragomir Hurmuzescu, Radu Voinea, Gheorghe Ţiţeica,
Ioan Ursu, Caius Iacob, Augustin Maior, Aureliu-Emil Săndulescu,
matematicienii Grigore C. Moisil, Miron Nicolescu, Alexandru Myler, astronomul
Nicolae Coculescu, chimiştii Costin D. Neniţescu, Eugen Angelescu, Eugen
Macovschi, Gheorghe Spacu, biologii Alexandru Borza, Mihai Băcescu,
Constantin Motaş, Eugen Pora, Paul Bujor, Aristide Carajda, Cristian Hera, Ion
Puşcă, medicii Victor Gomoiu, Daniel Danielopolu, Ştefan Milcu, Constantin
Bălăceanu-Stolnici, Irinel Popescu, geologii Alexandru Codarcea, Sabba
Ştefănescu, Miltiade Filipescu, inginerii Aurel Persu, Elie Carafoli, Aurel Beliş,
Dionisie Ghermani, Dorin Pavel, geofizicianul Dorel Zugrăvescu, geografii
Vintilă Mihăilescu, Victor Tufescu, filosoful Nicolae Bagdasar, istoricii Ştefan
Pascu, Iuliu-Adrian Paul, Răzvan Theodorescu, juristul Gheorghe Gh. Mironescu,
sociologul şi psihologul Mihai Ralea, psihologul Mihai Golu, filosoful Ion
Petrovici, pedagogul Iosif Gabrea, scriitorii şi sociologii Vasile Voiculescu, Paul
Anghel, Dinu Săraru, economiştii Gheorghe Taşcă, Gheorghe N. Leon, Costin C.
Kiriţescu, Victor Slăvescu, Sabin Mănuilă, pictorul Dan Hatmanu, specialiştii în
domeniul geniului militar: mareşal Constantin Presan, mareşal Ion Antonescu,
general Ştefan Burileanu, general Paul Teodorescu, general Valentin Arsene,
general Emil Mihuleac etc. etc.
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Asemenea personalităţi au adus contribuţii esenţiale la dezvoltarea ştiinţei
şi culturii româneşti şi chiar universale, iar Academia de Ştiinţe și apoi (din 1996),
Academia Oamenilor de Știință din România le-a oferit cadrul propice de
manifestare datorită activităţii şi prestigiului său.
Academia de Ştiinţe din România s-a bucurat de prezenţa în rândurile
sale a unor prestigioase personalităţi ştiinţifice, intrate în patrimoniul
intelectual al umanităţii. Ne referim la laureaţii Premiului Nobel, şi anume:
fizicienii Louis de Broglie (Franţa), Werner-Karl Heisenberg (Germania),
J. Perrin (Franţa), M. Born (Germania), chimistul P. Sabatier (Franţa),
precum și la George Emil Palade, medic american de origine română,
membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România.

George-Emil Palade

Anghel Rugină

Începând din 1937, Academia de Ştiinţe din România a primit în rândurile
sale personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii din Italia, Belgia, Franţa, Elveţia,
Germania, Grecia, Bulgaria, Austria, Danemarca, Marea Britanie, Olanda,
Polonia, SUA, Australia şi alte ţări.
După adoptarea Legii 31 din 2007, Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România a cunoscut o puternică revigorare, sub egida sa desfăşurându-se
numeroase reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale, văzând lumina tiparului
seria „Annals” a fiecărei secţii ştiinţifice, precum şi lucrări de o certă valoare
realizate de membrii săi.
Pe baza experienţei dobândite în cei 75 de ani de existenţă, Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, împreună cu alte instituţii de consacrare,
universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică, contribuie la creşterea prestigiului
ştiinţific şi culturii naţionale, la rezolvarea unor probleme concrete ale societăţii
româneşti şi la integrarea ţării noastre în fluxul de valori intelectuale în epoca
globalizării.
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Anexa 1
Actul constitutiv al Academiei de Ştiinţe din România
11 martie 1935
Subsemnaţii
1.
Profesor Dr. C. Angelescu, str. C. A. Rosetti 13, Bucureşti;
2.
Profesor Dr. Drag. Hurmuzescu, Str. V. Emanuel 16, Bucureşti;
3.
Profesor Dr. N. Coculescu, str. Cuţitul de Argint 5, Bucureşti;
4.
Profesor Dr. D. Călugăreanu, str. B. P. Hajdeu 8, Bucureşti;
5.
Profesor Dr. St. Minovici, Splaiul Îndependenţei 87, Bucureşti;
6.
Profesor Dr. A. Popovici-Bâznoşanu, str. A. Simu 3, Bucureşti;
7.
Profesor Dr. A. Davidoglu, str. Buzeşti 92, Bucureşti;
8.
Profesor Dr. C. Kiriţescu, str. Stupinei 41, Bucureşti;
9.
G-ral Adjutant N. Condeescu, str. Cobălcescu 42
10. Profesor Dr. I. Borcea, str. Buzdugan 1, Iaşi;
11. Profesor Dr. N. Dănăilă, Calea Moşilor 132, Bucureşti;
12. Profesor Dr. Al. Borza, str. Regală 28, Cluj;
13. Profesor Dr. I. Popescu-Voiteşti str. Elisabeta 12, Cluj;
14. Profesor General V. Bădulescu, str. Maior Ene 12, Bucureşti;
15. Profesor Dr. N. T. Deleanu, al. Barbu Delavrancea 42, Bucureşti;
16. Profesor Dr. C. Stătescu, str. N. Ionescu 10, Bucureşti;
17. Profesor Dr. Eugen Bădărău, str. Poincaré 14, Bucureşti;
18. Dr. Costin Stoicescu, str. Dr. Burghele 16, Bucureşti;
19. Profesor Dr. ing. Marin Drăcea, B-dul Dacia 16, Bucureşti;
20. Conf. dr. E. Angelescu, str. Dr. Lister 1, Bucureşti;
21. Profesor Dr. C. Mihăilescu, str. Dr. Radovici 12, Cotroceni Bucureşti;
22. Profesor Dr. Sim. St. Radian, str. Fonteriei 11, Bucureşti;
23. Profesor Dr.C. Popescu, str. I. G. Duca 86, Bucureşti;
24. ing. I. Miclescu, str. Paris 56, Bucureşti;
25. Dr. I. Purcaru, str. Şerban Vodă 62, Bucureşti;
26. Profesor Dr. Chr. Musceleanu str. Cazărmei 49, Bucureşti;
Constituim, prin prezentul act şi pe baza Statutelor care fac parte integrantă din
el, o asociaţie ştiinţifică fără scop lucrativ sau patrimonial sub denumirea de Academia de
Ştiinţe din România şi având ca scop şi obiect cele enumerate la art. 2. din Statut. Sediul
social al Academiei este în Bucureşti str. Poincaré No 14. Durata Academiei este
nelimitată.
Academia de Ştiinţe din România va fi administrată conform dispoziţiunilor din
Statutele aci alăturate.
Subscrişii, reprezentând unanimitatea membrilor şi exercitând funcţiunile Adunării
Generale, am ales ca preşedinte pe D-l Prof. dr. C. Angelescu şi ca secretar general pe D-l
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Prof. dr. Chr. Musceleanu urmând ca restul membrilor comitetului de administraţie să fie
ales de prima adunare generală, după constituire.
Tot prin acest act împuternicim pe D-l Avocat D. Popescu să semneze cererea de
autorizare către trib. Ilfov s. I-a conf. legii persoanelor juridice, îndeplinind toate
formalităţile necesare în acest scop, făcând şi semnând toate actele ca: apel, recurs etc.
D-sa va avea dreptul să primească citaţii, să facă orice declaraţie în numele nostru,
să consimtă la trebuinţă la modificările ce eventual s-ar cere de justiţie la acest act
constitutiv şi statute, să renunţe la dreptul de apel sau recurs şi să îndeplinească în fine
orice formalităţi legale, ori unde trebuinţa va cere, semnând valabil pentru noi. D-sa va
semna cererea de învestire cu formula executorie a hotărîrii pe care o va primi; va cere,
semnând valabil pentru noi. D-sa va semna cererea de învestire cu formula executorie a
hotărîrii pe care o va primi; va cere înscrierea asociaţiei în registrele tribunalului şi va
face tot ce va fi necesar pentru funcţionarea ei legală şi pentru dobândirea personalităţii
juridice, ne mai având nevoie de alt mandat special din partea noastră. D-sa îşi va putea
substitui şi pe ori care alt avocat.

(ss) A. Popovici-Bâznoşanu,

(ss) G-ral Adjutant N. Condeescu,

(ss) C. Popescu

(ss) Dr. C. Angelescu,

(ss) C. Stătescu,

(ss) Const. Kiriţescu

(ss) Chr. Musceleanu

(ss) M. Drăcea

(ss) I. Borcea

(ss) Drag. Hurmuzescu

(ss) P-Voiteşti

(ss) N. Coculescu

(ss) Sim. St. Radian,

(ss) C. Mihăilescu

(ss) Al. Borza

(ss) General V. Bădulescu,

(ss) D. Călugăreanu

(ss) St. Minovici

(ss) Costin St. Stoicescu,

(ss) I. Miclescu

(ss) N. T. Deleanu

(ss) I. C. Purcaru

(ss) Eugen Bădărău

(ss) A. Davidoglu

(ss) E. Angelescu,

(ss) N. Dănăilă

Redactor şi martor pentru identitate
(ss) D. Popescu Avocat
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Anexa 2
Decret-Lege privitor la întrebuinţarea titulaturii de Academie,
în urma căruia Academia de Ştiinţe din România şi-a schimbat numele în
Institutul de Ştiinţe al României
8 iulie 1938
MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE
Decret-Lege Nr. 242
privitoare la întrebuinţarea titulaturii de Academie
Decretul Nr. 2.418 din 7 iulie 1938
Monitorul Oficial Nr. 154 din 8 Iulie 1938
Art. 1. – Cuvântul „Academie”, singur sau urmat de alte cuvinte, nu poate
fi întrebuinţat drept denumire sau firmă, de nicio persoană fizică sau juridică în
afară de „Academia Română”
Art. 2. – Numai legea poate acorda şcolilor de învăţământ superior, sau
asociaţinuilor ştiinţifice profesionale denumirea de „Academie". Academia
Română va fi în prealabil consultată şi va hotărî în sesiunea generală.
Art. 3. – Autorităţile vor refuza înscrierea unei firme sau luarea unei
denumiri potrivnică prevederilor art. 1 sau 2.
Art. 4. – În termen de 3 luni de la publicarea acestei legi, persoanele
juridice sau întreprinderile care întrebuinţează în firma sau denumirea lor
cuvântul „Academie” sunt obligate a-şi schimba firma sau denumirea.
Art. 5. – Persoanele juridice de drept privat, care nu vor îndeplini în
termen obligaţiunile prevăzute de art. 4. îşi pierd de drept personalitatea.
Ministerul public sau „Academia Română” vor putea cere tribunalului lichidarea
lor.
Întreprinderile de orice fel, care în termenul acordat de acelaşi articol, nuşi vor schimba firma sau denumirea, vor fi închise pe cale administrativă, în
urma deciziunii Ministerului Internelor. Ridicarea firmei din registrul comerţului
va putea fi ordonată la cererea Academiei Române sau Ministerului Public.
(Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 157/1938).
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Anexa 3
Decretul-Lege prin care Institutul de Ştiinţe al României îşi relua denumirea de
Academia de Ştiinţe din România
6 noiembrie 1940

DECRET – LEGE
referitor la "Academia de Ştiinţe din România"
Art. I. - "Institutul de Ştiinţe al României", persoană juridică, cu
sediul în Bucureşti, reia denumirea de "Academia de Ştiinţe din România".
Art. II. - Orice autor român al unei publicaţiuni de specialitate, care
priveşte Academia de Ştiinţe, este obligat a depune la biblioteca
Academiei de Ştiinţe, un exemplar. Pentru publicaţiunile imprimate în
ţară, această obligativitate priveşte tipografia la care lucrarea este
imprimată.
Dat în Bucureşti la 6 Noemvrie 1940.
Conducătorul Statului Roman
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,

GENERAL ION ANTONESCU
Ministrul Justiţiei,

Mihai A. Antonescu
Nr. 3714
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Anexa 4
DECRET PREZIDIAL Nr. 76
PRIN CARE ACADEMIA DE ŞTIINŢE DIN ROMÂNIA A FOST
INTEGRATĂ ÎN
ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
9 iunie 19481
Art. 1. Academia Română, cel mai înalt for ştiinţific şi cultural, se
transformă într-o instituţie de Stat. Ea va purta denumirea „Academia Republicii
Populare Române“.
Art. 2. Academia Republicii Populare Române îşi va desfăşura activitatea
potrivit cu nevoile de întărire şi dezvoltare a Republicii Populare Române, în care
scop:
a) Va promova ştiinţa şi cultura în toate domeniile, în vederea ridicării
nivelului material şi cultural al poporului;
b) Va promova oamenii de ştiinţă şi cultură de valoare etică şi democratică.
Art. 3. Nu pot fi membri ai Academiei Republicii Populare Române
persoane care, prin activitatea lor, s-au pus în slujba fascismului şi reacţiunii,
dăunând prin aceasta intereselor ţării şi ale poporului.
Art. 4. Actuala Academie de Medicină şi actuala Academie de Ştiinţe se
integrează în Academia Republicii Populare Române, pe baza principiilor
prevăzute în art. 2. şi 3. (N.A. sublinierea textului îmi aparţine).
Art. 5. Toate bunurile mobile şi imobile ale Academiei Române,
Academiei de Medicină şi Academiei de Ştiinţe trec în patrimoniul Academiei
Republicii Populare Române (N.A. sublinierea textului îmi aparţine).
Art. 6. Pentru elaborarea Statutului de organizare şi funcţionare al
Academiei Republicii Populare Române, precum şi pentru preluarea şi
administrarea bunurilor, se constituie un Comitet provizoriu, alcătuit din
următoarele persoane: Prof. dr. C. I. Parhon, Andrei Rădulescu, Mihail
Sadoveanu, Prof. Traian Săvulescu, Prof. I. Iordan, Prof. Emanoil Teodorescu,
Prof. D. Pompeiu, Prof. S. Stoilow, Prof. dr. Şt. Nicolau, Prof. Emil Petrovici, Prof.
dr. D. Danielopolu, Prof. dr. N. Gh. Lupu, Prof. ing. Gh. Nicolau, Prof. Eug.
Bădărău.
Supleanţi: Prof. Const. Balmuş, Gaal Gabor şi Dr. A. Kreindler.

1Monitorul

Oficial nr.132 bis, din 9 iunie 1948.
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Anexa 5
Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 din Bucureşti privind
modificarea denumirii din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România în
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.1
3 octombrie 1996
INSTANŢA
Prin cererea înregistrată la data de 25.09.1996 ACADEMIA
OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA a solicitat să se ia act de schimbarea
denumirii din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România în Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, şi înregistrarea sub noua denumire în
registrul anume destinat.
În dosarul cauzei s-au depus: copie după Statut, copie după Regulamentul
de funcţionare, copie HCM nr 1012/1996, proces verbal din 4.07.1996.
Verificând actele dosarului instanţa reţine că prin HCM nr 12/30.05.1996
s-a acordat personalitate juridică acestei asociaţii, iar în urma şedinţei
Consiliului Ştiinţific AOŞ-R din 4.07.1996 s-a modificat denumirea acesteia în loc
de „Asociaţie“ se va denumi „Academie“, astfel că în baza art. 21 din Legea nr
54/1991 urmează a se admite cererea.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
Admite cererea formulată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,
cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr 21, et 5, Sector 1.
Ia act de modificările intervenite în titulatura acesteia.
Dispune înscrierea acesteia în registrul Persoanelor Juridice.

1

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Încheiere Şedinţă publică de la 3 octombrie 1996, în Arhiva AOSR
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Anexa 6
1) Legea privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din 18 ianuarie 2007,
cu modificările ulterioare (până la 30 iunie 2009)
18 ianuarie 2007
Modificată prin Legea nr. 296/2007
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este for naţional, de
consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţei.
(2) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, denumită în continuare
AOSR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public,
autonomă.
(3) AOSR este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din
România care a funcţionat în perioada 1936-1948 şi al Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.012 din
30 mai 1956, care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Hotărârea
judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti.
Art. 2
Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr. 54, sectorul 5.
Art. 3
Principalele atribuţii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi
metodele directe, indirecte sau adiacente.
Art. 4
În realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaşte Academia Română drept cel
mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală şi colaborează cu academiile
de profil de ramură, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţii şi organizaţii
ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ, din ţară şi din străinătate.
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Capitolul II - Organizare şi funcţionare
Art. 5
(1) AOSR se reorganizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei
legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, care se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) AOSR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative, cu o înaltă ţinută
spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în
ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice,
precum şi instituţii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea
ştiinţei şi creaţiei intelectuale.
(3) AOSR întruneşte în componenţa sa membri de onoare, membri titulari,
membri corespondenţi şi membri asociaţi.
(4) Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau străini care s-au remarcat
prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii aduse la dezvoltarea
obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.
(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre
personalităţile prevăzute la alin. (1). Numărul maxim de membri titulari este de
250.
(6) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care prin
activitatea ştiinţifică realizată ori prin contribuţii materiale susţin şi sprijină
dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi a prestigiului AOSR.
(7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.
Art. 6
AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor
personalităţi marcante ale ştiinţei.
Art. 7
Criteriile şi procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc
prin statutul propriu.
Art. 8
(1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută în
valoare de 2.000 lei dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii
academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizaţie de merit prin hotărârea
adunării generale.
(2) Membrii prezidiului AOSR, precum şi membrii consiliului onorific
beneficiază de o indemnizaţie lunară majorată cu 20%.
(3) Indemnizaţiile lunare se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de
Institutul National de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata
drepturilor şi se iau în calculul pensiei de stat.
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(4) Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii optează
pentru o singură indemnizaţie.
(5) Soţul supravieţuitor, precum şi copiii minori, urmaşi ai membrilor
titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform
Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul
supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române.
(6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările
în interesul AOSR, în ţară sau în străinătate.
Art. 9
(1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în structura acesteia se
organizează secţii ştiinţifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit statutului
propriu.
(2) AOSR poate înfiinţa filiale în afara ţării şi poate fi membru al unor
organisme şi organizaţii ştiinţifice din alte ţări sau internaţionale.
(3) În subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică,
filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale ţării,
precum şi institute şi centre de cercetare ştiinţifică. Organizarea şi funcționarea
filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.
Capitolul III - Conducerea AOSR
Art. 10
Conducerea activităţii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul
ştiinţific, prezidiul AOSR şi preşedinte.
Art. 11
(1) Adunarea generală este forul suprem de activitate al AOSR şi este
alcătuită din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare. La
adunarea generală participă şi directorii generali ai instituţiilor ştiinţifice, precum
şi ai altor instituţii subordonate AOSR.
(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă statutul AOSR, modificările şi completările ulterioare ale
acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;
b) aprobă darea de seamă şi bugetul anual al AOSR, precum şi programele
de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;
c) aprobă alegerea membrilor AOSR validaţi de prezidiul AOSR, la
propunerea Consiliului onorific;
d) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membrii
titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleşilor este de 4 ani,
putând fi realeşi o singura dată, cu excepţia secretarului ştiinţific, al cărui număr
de mandate nu este limitat.
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(3) Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori
de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui AOSR, a Consiliului ştiinţific
sau a două treimi din numărul membrilor AOSR.
(4) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din
numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a
membrilor AOSR prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul
legal de două treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se
convoacă o nouă adunare generală, care se considera legal constituită cu numărul
membrilor prezenţi.
(5) Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot. În ceea ce
priveşte alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea
generală, prin vot secret.
Art. 12
(1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AOSR între sesiunile adunării
generale.
(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, preşedinţii
secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor.
(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar
şi se convoacă de către preşedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de două treimi
din numărul membrilor săi.
Art. 13
(1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă şi este constituit din
preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific.
(2) Prezidiul AOSR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi se
convoacă de preşedintele AOSR sau de un număr de două treimi din numărul
membrilor săi.
Art. 14
(1) Preşedintele AOSR reprezintă AOSR în relaţiile cu terţe persoane
fizice sau juridice şi este ordonator principal de credite.
(2) Preşedintele AOSR este preşedintele Consiliului ştiinţific şi al
prezidiului AOSR şi conduce lucrările adunării generale şi ale structurilor AOSR
la care participă.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele AOSR emite decizii.
(4) În cazul în care preşedintele AOSR nu îşi poate exercita prerogativele pe o
perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepreşedinţi,
desemnat, după caz, de către preşedinte sau de către prezidiul AOSR.
Art. 15
La nivelul preşedintelui AOSR funcţionează un consiliu onorific, structură
consultativă alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea şi
continuitatea activităţii AOSR.
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Art. 16
(1) Vicepreşedinţii AOSR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării
secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor externe, precum şi alte atribuţii stabilite de
preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.
(2) Secretarul ştiinţific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central,
realizarea legăturilor funcţionale între secţiile ştiinţifice, între acestea şi filialele
teritoriale, precum şi cele cu terţe persoane şi îndeplineşte atribuţiunile
încredinţate de preşedintele AOSR şi cele stabilite prin Statutul AOSR.
Art. 17
Mandatul Preşedintelui AOSR, al Vicepreşedinţilor şi al Secretarului
ştiinţific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea
adunării generale a AOSR, dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini
atribuţiile sau îşi depun demisia.
Art. 18
Atribuţiile specifice ale AOSR, ale Consiliului ştiinţific, ale prezidiului
AOSR, ale preşedintelui AOSR, ale Consiliului onorific şi modul de lucru al
acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.
Capitolul IV - Aparatul de lucru al AOSR şi al unităţilor din subordine
Art. 19
(1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor
teritoriale.
(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la
nivelul filialelor, precum şi statele de funcţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea prezidiului AOSR.
(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului
de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile
legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către preşedintele AOSR, la
propunerea secretarului ştiinţific.
Capitolul V - Finanţarea şi patrimoniul AOSR
Art. 20
(1) Fondurile necesare funcţionării AOSR, conform prezentei legi şi
statutului propriu, se asigură de la bugetul de stat şi din venituri proprii.
(2) AOSR poate fi sprijinita prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri,
conform legii, pe baza aprobării prezidiului AOSR.
(3) Patrimoniul AOSR este alcătuit din:
a) bunuri mobile şi imobile;
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b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în
condiţiile legii;
c) alte bunuri dobândite potrivit legii.
Art. 21
(1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.
(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcţionări a
structurilor AOSR şi consumul lunar de carburanți se stabilesc prin statutul
propriu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul VI - Dispoziţii finale
Art. 22
(1) Sintagma Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu poate fi
folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.
(2) Sigla AOSR este cea sub care a funcţionat Academia de Ştiinţe din
România în perioada 1936-1948 şi va fi redată grafic în Statutul AOSR.
Art. 23
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea
generală a AOSR va adopta şi va supune aprobării Guvernului României statutul
propriu.
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2) Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
legea nr. 296/20071
8 noiembrie 2007
Articol unic
Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum
urmează:
La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre
personalităţile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari este de
250. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei."
2.
Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - Criteriile de selecţie sau de alegere a noilor membri ai AOSR se
stabilesc prin statut, iar procedurile, prin regulamentul propriu."
3.
La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Membrii prezidiului AOSR, ai Consiliului onorific, precum şi
membrii Consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizație lunară majorată cu
20%."
4.
La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7),
cu următorul cuprins:
"(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se
alocă de la bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor lunar, prin bugetul AOSR."
5.
La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu sau fără personalitate
juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale
ale ţării, precum şi institute şi centre de cercetare ştiinţifică. Organizarea şi
funcţionarea filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin
statut."
6.
La articolul 9, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele
(4)-(6), cu următorul cuprins:
"(4) Filiala este condusă de un preşedinte, membru titular al AOSR,
remunerat, ales prin vot de către adunarea membrilor filialei pe o perioadă de 4
ani.
1.
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(5) Filiala îşi constituie dintre membrii săi un birou de conducere, format
din: preşedintele filialei, un secretar şi 1-3 membri, aleşi prin vot. Hotărârile
biroului de conducere se ratifică în plenul adunării membrilor filialei.
(6) Preşedintele filialei are următoarele atribuţii: a) reprezintă filiala în
toate relaţiile acesteia şi rezolvă problemele curente;
b) asigură legătura dintre AOSR şi filială;
c) convoacă şi conduce şedinţele filialei şi ale biroului filialei;
d) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării membrilor filialei
şi a biroului de conducere al filialei;
e) prezintă anual dări de seamă asupra activităţii filialei;
f) coordonează activitatea aparatului de lucru al filialei şi emite decizii,
potrivit statutului, privind personalul din subordine."
7.
La articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"d) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membri
titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleşilor este de 4 ani,
putând fi reînnoit o singură dată;"
8.
La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la
nivelul filialelor, precum şi al institutelor şi centrelor de cercetare aflate în
subordinea AOSR se aprobă de către prezidiul AOSR, iar statele de funcţii, de
preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific."
9.
La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(21), cu următorul cuprins:
"(21) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor
şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aprobă de preşedintele
AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific, cu încadrarea în numărul maxim de
posturi aprobat pentru AOSR prin legile bugetare anuale."
10.
La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins: Art. 20 - (1) Finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine se
asigură de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare,
conform legilor bugetare anuale.
(2) Veniturile extrabugetare ale AOSR provin din: donaţii, sponsorizări,
taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, studii
pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul
propriu, precum şi din alte activităţi realizate."
11.
La articolul 20, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele
1
4
(2 )-(2 ), cu următorul cuprins:
"(21) Centrele de cercetare din cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate
funcţionează având la bază criteriul rentabilităţii şi principiul autofinanţării. Din
fondurile atrase - granturi, sponsorizări, donaţii, alte bunuri - şi din veniturile
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realizate de acestea, 80% rămân la dispoziţia exclusivă a centrelor de cercetare
pentru susţinerea şi finanţarea activităţii proprii, iar restul de 20% constituie venit
propriu al AOSR.
(22) Fondurile necesare activităţii centrelor de cercetare înfiinţate în cadrul
secţiilor ştiinţifice de specialitate nu se asigură de la bugetul de stat.
(23) Funcţia de preşedinte este retribuită la nivel de membru al Guvernului,
iar funcţiile de vicepreşedinte şi secretar ştiinţific, la nivel de secretar de stat.
(24) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se
vor acorda pentru funcţiile de execuţie, conform prevederilor referitoare la
funcţiile de execuţie din administraţia publică centrală de specialitate din anexa
nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar
funcţiile de conducere beneficiază şi de drepturile salariale prevăzute în anexa nr.
VI/1a din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii
de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007."
12.
La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:
"(3) AOSR poate elabora proiecte de acte normative din domeniul său de
activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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3) Legea nr. 241/2009 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 1
23 iunie 2009
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1.
La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi pe viaţă
dintre personalităţile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari şi
corespondenţi este de 250, din care 150 sunt membri titulari. Membrii fondatori ai
AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei. Numărul de membri de onoare,
rezidenţi în ţară este de maximum 40."
2.
La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 8 (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută
de 2.000 lei, iar membrii corespondenţi primesc o indemnizaţie lunară brută de
1.400 lei, dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii academice.
Membrii de onoare primesc o indemnizaţie lunară brută de 1.000 lei."
3.
La articolul 9, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"Art. 9 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în subordinea
acesteia se organizează secţii ştiinţifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit
statutului propriu.
(4) Filiala este condusă de un preşedinte, membru titular al AOSR,
remunerat, ales prin vot de adunarea generală a membrilor filialei. Mandatul
preşedintelui este de 4 ani, putând fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat."
4.
La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu
următorul cuprins:
"(3) Membrii prezidiului AOSR au funcţia de bază în cadrul AOSR. În
perioada mandatului lor, nu pot exercita funcţii de conducere în afara AOSR."
5.
La articolul 20, alineatele (2) şi (22) vor avea următorul cuprins:
"(2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: donaţii, sponsorizări, taxe,
chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, studii pentru
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avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul
propriu, precum şi din alte activităţi realizate.
(22) Activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică din cadrul
AOSR se organizează ca activitate finanţată integral din venituri proprii şi este
supusă legislaţiei privind finanţele publice. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
activităţi finanţate integral din veniturile proprii se aprobă odată cu bugetul
AOSR."
6.
La articolul 20, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alin. (25),
cu următorul cuprins:
7.
"(25) Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor şi drepturilor
salariale se alocă de la bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor lunar, prin
bugetul AOSR."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77
alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.
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Anexa 7
STATUTUL
ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
incluzând şi modificările ulterioare

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1
(1) În temeiul Art. 5 alin.(1), al Art. 23 din Legea nr.31/2007 privind
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Stiinţă din România şi al
Legii nr. 296/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 759/08.11.2007, prin care a
fost completată şi modificată Legea nr. 31/2007, Adunarea Generală a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România a adoptat prezentul Statut.
(2) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, for naţional de
consacrare ştiinţifică, apolitic, reuneşte în cadrul ei personalităţi reprezentative ale
ştiinţei.
(3) Academia Oamenilor de Știință din România este instituţie de interes
public, cu personalitate juridică de drept public şi autonomă.
(4) Academia Oamenilor de Știință din România, numită în continuare
AOSR, funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea
şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, ale prezentului
Statut şi propriului Regulament de organizare şi funcţionare.
Art.2
(1) Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, sector 5, Splaiul
Independenţei nr. 54.
(2) În subordinea AOSR funcţionează filiale care îşi au sediul în centre
universitare, precum şi în alte centre cu potenţial ştiinţific şi de creaţie din ţară,
stabilite prin Regulament.
Art.3
(1) Atribuţiile principale ale AOSR sunt: conceperea, promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei sub toate formele, acţiunile şi
metodele directe, indirecte sau adiacente, inclusiv fundamentarea şi întocmirea
documentaţiei în vederea recomandării membrilor săi titulari pentru a deveni
candidaţi la titlul de membru al Academiei Române.
(2) Principalele atribuţii ale AOSR sunt detaliate prin Regulament.
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Art.4
În realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaşte Academia Română ca
fiind cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală şi colaborează
cu academiile de profil, de ramură, cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi
Tineretului, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice academice, de cercetare şi
învăţământ, din ţară şi din străinătate.
CAPITOLUL II
Organizare şi funcţionare
Art.5
(1) AOSR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative, cu o înaltă ţinută
spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în
ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiilor academice,
precum şi instituţii care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi
creaţiei intelectuale.
(2) AOSR întruneşte în componenţa sa membrii de onoare, membrii
titulari, membrii corespondenţi şi membrii asociaţi. Membrii titulari şi
corespondenţi ai Academiei Române sunt membrii titulari de onoare dacă îşi
declară adeziunea la AOSR. Membrii fondatori ai AOSR sunt membrii titulari de
drept ai Academiei.
(3) AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem unor
personalităţi marcante ale ştiinţei, inclusiv foştilor săi membri.
Art.6
(1) Membrii de onoare ai AOSR sunt cetăţeni români sau străini care s-au
remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii aduse la
dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi afirmarea prestigiului AOSR.
(2) Membrii titulari, cetăţeni români, sunt aleşi, de regulă, dintre membrii
corespondenţi AOSR, care au gradul ştiinţific de cercetător ştiinţific gradul I sau
grad didactic de profesor universitar şi, în baza evaluării rezultatelor ştiinţifice
obţinute după primirea în AOSR, şi îndeosebi a activităţilor desfăşurate în cadrul
AOSR, au performanţe ştiinţifice recunoscute şi sprijină dezvoltarea
ştiinţei şi creaţia intelectuală.
(3) Membrii corespondenţi ai AOSR sunt cetăţeni români care au titlul de
doctor în ştiinţe, gradul ştiinţific de cel puţin cercetător ştiinţific gradul II sau grad
didactic de cel puţin conferenţiar universitar şi care s-au distins prin rezultate
ştiinţifice recunoscute.
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(4) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care, prin
activitatea ştiinţifică realizată, ori prin contribuţii materiale, susţin şi sprijină
dezvoltarea obiectului de activitate şi afirmarea prestigiului AOSR;
(5) Selecţia şi alegerea noilor membrii ai AOSR se fac prin evaluarea
performanţelor tehnico-ştiinţifice, având în vedere, de regulă, criterii
internaţionale de tip I.S.I. Thomson sau prin aprecierea rezultatelor activităţilor
creativ inovatoare prin care s-au soluţionat probleme reale din domeniile specifice
ale secţiilor AOSR, procedurile fiind cele stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al AOSR.
(6) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.
Art.7
Membrii AOSR sunt aleşi de adunarea generală, prin vot secret, la
propunerea consiliului onorific şi în temeiul discutării şi avizării pozitive de către
prezidiu şi de către consiliul ştiinţific, în conformitate cu prevederile
Regulamentului.
Art.8
(1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută în
valoare de 2000 lei, dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii
academice.
(2) Membrii de onoare, cetăţeni români, pot primi o indemnizaţie de merit,
prin hotărârea adunării generale
(3)Președinții de filiale sunt membri titulari ai AOSR aleşi de adunarea
membrilor secţiilor şi, respectiv, a membrilor filialelor, potrivit procedurilor
stabilite prin regulamentul de organizare şi funcționare al AOSR, şi sunt numiţi
prin decizie a preşedintelui AOSR pentru o perioadă de 4 ani, putând fi realeşi o
singură dată.
(4) Membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific precum şi membrii
consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie lunară majorată cu 20%.
(5) Indemnizaţiile lunare se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de
Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata
drepturilor şi se iau în calculul pensiei de stat.
(6) Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii trebuie
să opteze pentru o singură indemnizaţie.
(7) Urmaşii membrilor AOSR care au fost indemnizaţi, beneficiază lunar
de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea
unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor
Academiei Române.
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(8) Membri AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările, în
interesul AOSR, în ţară sau în străinătate.
Art.9
(1) Structura AOSR este constituită din secţii ştiinţifice de specialitate care
funcţionează la nivel central, din filiale teritoriale şi filiale în afara ţării;
(2) La nivel central, funcţionează 13 secţii ştiinţifice de specialitate după
cum urmează:
a) Secţia I
- Ştiinţe Matematice
b) Secţia II
- Ştiinţe Fizice;
c) Secţia III - Ştiinţe Chimice;
d) Secţia IV - Ştiinţe Biologice;
e) Secţia V
- Ştiinţe Geonomice;
f) Secţia VI - Ştiinţe Tehnice;
g) Secţia VII - Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară
h) Secţia VIII - Ştiinţe Medicale;
i) Secţia IX - Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie;
j) Secţia X
- Filosofie, Teologie şi Psihologie;
k) Secţia XI - Ştiinţe Istorice şi Arheologie;
l) Secţia XII - Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei;
m) Secţia XIII - Ştiinţa Militară;
(3) Atribuţiile secţiilor ştiinţifice de specialitate vor fi stabilite prin
Regulament;
(4) Membrii AOSR, împreună cu alte personalităţi ştiinţifice din ţară şi din
străinătate, pot constitui, în subordinea sau sub egida AOSR, institute şi centre de
cercetare ştiinţifică, colective de lucru, comisii de specialitate şi comitete
naţionale pentru efectuarea, coordonarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare
ştiinţifică, pentru reprezentarea la nivel naţional a unor domenii de activitate
ştiinţifică, pentru afilierea la uniunile ştiinţifice internaţionale şi pentru
coordonarea de colaborări la programe ştiinţifice internaţionale;
(5) În structura organizatorică a aparatului propriu al AOSR funcţionează
Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Biblioteca AOSR, iar
atribuțiile lor sunt cele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al
AOSR.
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Art.10
(1) În structura AOSR, la nivel teritorial funcţionează 8 filiale în ţară, cu
sau fără personalitate juridică, care reunesc membri din zonele teritoriale
respective. Condiţiile şi procedura de constituire şi atribuţiile filialelor, inclusiv
pentru cele care pot dobândi personalitate juridică, sunt stabilite prin Regulament.
(2) Atribuţiile preşedintelui şi ale aparatului de lucru al filialei se stabilesc
prin regulamentul de organizare şi funcţionare al AOSR, elaborat de consiliul
ştiinţific şi aprobat de prezidiul AOSR. Președintele filialei care a dobândit
personalitate juridică emite decizii privind personalul din subordine numai în
limita mandatului acordat de prezidiul AOSR.
CAPITOLUL III
Conducerea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Art.11
(1) Conducerea activităţii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul
ştiinţific, prezidiul AOSR şi Preşedinte.
(2) Preşedintele ales de adunarea generală a membrilor fondatori ai AOSR,
este de drept şi Preşedintele fondator al AOSR;
(3) La expirarea mandatului Preşedintelui fondator, acesta devine, de
drept, Preşedinte de onoare al AOSR.
Art.12
(1) Preşedintele de onoare al AOSR poate participa la toate lucrările
prezidiului, ale consiliului ştiinţific precum şi la adunările generale ale AOSR, în
cadrul cărora îşi poate expune punctul de vedere asupra problemelor în dezbatere;
(2) Preşedintelui fondator sau de onoare al AOSR, după caz, îi revine
atribuţia de a analiza şi media soluţionarea cazurilor de divergenţă între membrii
prezidiului AOSR;
Art.13
(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al AOSR şi este
alcătuită din membri de onoare, membri titulari şi membri corespondenţi, conform
normei de reprezentare stabilită de prezidiul AOSR. La adunarea generală pot fi
invitaţi reprezentanţii instituţiilor ştiinţifice subordonate, ai altor instituţii şi
personalităţi cultural-ştiinţifice;
(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă modificări şi completări ale Statutului, care se supun aprobării
prin Hotărâre a Guvernului;
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b) validează alegerea membrilor aprobaţi de prezidiu şi de consiliul
ştiinţific, la propunerea consiliului onorific;
c) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membrii
titulari;
d) validează, prin vot, componenţa consiliului onorific, propusă de
Preşedinte;
e) aprobă darea de seamă şi bugetul anual al AOSR;
f) aprobă programele de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;
(3) Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an şi ori
de câte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui, a consiliului ştiinţific sau a
două treimi din numărul membrilor AOSR. Convocarea adunării generale se face
de către Preşedinte;
(4) Adunarea generală este legal întrunită în prezenţa a două treimi din
numărul membrilor care o constituie şi adoptă hotărâri valabile cu votul
majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit
cvorumul legal de două treimi din numărul de membri care o constituie, în termen
de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal
constituită cu numărul membrilor prezenţi.
(5) Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot. Alegerea
membrilor organismelor de conducere ale AOSR se face prin vot secret.
Art.14
(1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AOSR între sesiunile Adunării
Generale.
(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului, preşedinţii
secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor.
(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar
şi se convoacă de către Preşedintele AOSR, prin voinţa sa, sau la cererea
prezidiului sau a două treimi din numărul membrilor săi.
(4) Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al AOSR precum şi
modificările şi completările acestuia;
b) analizează şi dispune înaintarea documentaţiei pentru acei membri
titulari ai AOSR propuşi să devină candidaţi la titlul de membru al Academiei
Române;
c) analizează, pe baza rapoartelor semestriale prezentate, activitatea de
cercetare ştiinţifică desfăşurată în semestrul precedent şi aprobă eventuale
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modificări justificate în programul de cercetare anual şi de perspectivă pe baza
propunerilor făcute de secţii, avizate de către prezidiu;
d) aprobă modificări ale planului anual de dezvoltare a relaţiilor ştiinţifice
cu instituţii similare din străinătate şi hotărăşte cu privire la afilierea AOSR la
organisme şi organizaţii ştiinţifice internaţionale;
e) aprobă conferirea calităţii de membru de onoare unor personalităţi
ştiinţifice străine şi avizează propunerile consiliului onorific de conferire a calităţii
de membru de onoare, titular sau corespondent unor personalităţi, cetăţeni români;
f) hotărăşte instituirea de distincţii (premii, diplome, medalii şi ordine)
care pot fi acordate de prezidiul AOSR;
g) analizează şi avizează propunerile prezidiului de înfiinţare de filiale sau
de alte structuri;
Art.15
(1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă şi este constituit din
Preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific.
(2) Prezidiul AOSR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi se
convoacă de către Preşedintele AOSR, prin voinţa sa sau la cererea a cel puţin trei
sferturi din membri săi.
Art.16
(1) Preşedintele AOSR reprezintă instituţia în relaţiile cu terţe persoane
fizice sau juridice din ţară şi străinătate şi este ordonator principal de credite.
(2) Preşedintele conduce lucrările consiliului ştiinţific, ale prezidiului
AOSR, ale adunării generale şi ale altor structuri AOSR la care participă.
(3) Preşedintele emite decizii în exercitarea atribuţiilor proprii, precum şi
pentru punerea în executare a hotărârilor Consiliului ştiinţific şi ale Prezidiului
AOSR.
(4) În cazul în care Preşedintele AOSR nu îşi poate exercita prerogativele
pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre
vicepreşedinţi, desemnat, după caz, de către Preşedinte sau de către prezidiul
AOSR.
Art.17
(1) La nivelul Preşedintelui AOSR funcţionează un consiliu onorific,
structură consultativă, alcătuită din 5 membri, menită să vegheze la stabilitatea şi
continuitatea activităţii AOSR.
(2) Consiliul onorific poate propune Preşedintelui AOSR, prin consens,
suspendarea temporară a aplicării unor decizii sau a unor măsuri, în cazul în care
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constată că acestea prejudiciază existenţa sau buna funcţionare a instituţiei
academice.
Art.18

Vicepreşedinţii AOSR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonării
secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor externe, conform atribuţiilor stabilite prin
Regulament şi îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Preşedintele AOSR.
Art.19
Secretarul ştiinţific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central,
realizarea legăturilor funcţionale între secţiile ştiinţifice, între acestea şi filiale,
conform atribuţiilor stabilite prin Regulament şi îndeplineşte şi alte atribuţii
încredinţate de Preşedinte.
Art.20
(1) Atribuţiile organismelor de conducere ale AOSR, precum şi modul de
lucru al acestora vor fi detaliate prin Regulament.
(2) Mandatul preşedintelui, al vicepreşedinţilor şi al secretarului ştiinţific
este de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată.
(3) Mandatul Preşedintelui AOSR, al vicepreşedinţilor şi al secretarului
ştiinţific încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea
adunării generale a AOSR, dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini
atribuţiile sau îşi depun demisia.
(4) Mandatul membrilor consiliului onorific al AOSR nu este limitat,
componenţa consiliului poate fi modificată la propunerea preşedintelui
AOSR în cazul în care intervine retragerea la cerere, decesul sau se
constată imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor de către unul dintre membrii săi.
CAPITOLUL IV
Aparatul de lucru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi
al unităţilor din subordine
Art.21
(1) AOSR are un aparat de lucru propriu la nivel central şi la nivelul
filialelor, care este subordonat Preşedintelui.
(2). Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la
nivelul filialelor, precum şi al institutelor şi centrelor de cercetare aflate în
subordinea AOSR se aprobă de către prezidiul AOSR, iar statele de funcţii de
preşedintele AOSR la propunerea secretarului ştiinţific.
(3). Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului de lucru se stabilesc
prin Regulament.
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Art.22
Normativele de personal, statele de funcţii, structura posturilor pe
compartimente, încadrarea personalului, modificarea, angajarea, suspendarea sau
încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului se fac în conformitate
cu dispoziţiile legale aplicabile personalului bugetar şi se aprobă de către
preşedinte, în limita numărului maxim de 67 de posturi aprobat de AOSR prin
legile bugetare anuale pentru aparatul propriu la nivel central şi la nivelul
filialelor.
CAPITOLUL V
Finanţarea şi patrimoniul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Art.23
(1) Finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine se asigură din
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
(2) Veniturile proprii ale AOSR provin din donaţii, sponsorizări, taxe,
chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, studii pentru
avize, lucrări de exploatare a unor imobile şi din patrimoniul propriu, precum şi
din alte activităţi realizate.
(3) Centrele de cercetare din cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate
funcţionează având la bază criteriul rentabilităţii şi principiul autofinanţării. Din
fondurile atrase – granturi, sponsorizări, donaţii, alte bunuri – şi din veniturile
realizate de acestea, un procent de 80% rămâne la dispoziţia exclusivă a centrelor
de cercetare pentru susţinerea şi finanţarea activităţii proprii, iar restul de 20%
constituie venit propriu al AOSR.
(4) Fondurile necesare activităţii centrelor de cercetare înfiinţate în cadrul
secţiilor ştiinţifice de specialitate nu se asigură de la bugetul de stat.
(5) Funcţia de preşedinte al AOSR este remunerată la nivelul funcţiei de
secretar de stat membru al Guvernului, iar funcţiile de vicepreşedinte şi secretar
ştiinţific – la nivel de secretar de stat.
(6) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se
acordă pentru funcţiile de execuţie conform prevederilor referitoare la funcţiile de
execuţie din administraţia publică centrală de specialitate prevăzute în anexa I la
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin
Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar funcţiile de
conducere beneficiază şi de drepturile salariale prevăzute la anexa VI/Ia la
Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
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personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale
şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.
(7) AOSR îşi administrează în mod independent patrimoniul propriu care
este alcătuit din:
(a) bunuri mobile şi imobile
(b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale atribuite în administrare sau în folosinţă în
condiţiile legii
(c) alte bunuri, dobândite potrivit legii
Art.24
(1) AOSR poate utiliza un parc auto propriu de 7 autoturisme, un
autoturism de teren şi un microbuz.
(2) Norma de consum de carburant lunară care se atribuie pentru
autoturisme este de 400L/lună/vehicul iar pentru microbuzul din dotare consumul
lunar va fi aferent activităţii pe care o desfăşoară raportat la norma de consum
mediu specific acestuia.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art.25
Sintagma „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România” nu poate fi
folosită de nici o altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.
Art.26
Sigla Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Academy of
Romanian Scientists) este prevăzută în anexa la statut.
Art.27
(1) Calitatea de membru al AOSR se pierde dacă persoana în cauză:
a) solicită în scris retragerea;
b) a încălcat prevederile Statutului şi ale Regulamentului, aducând atingere
intereselor şi imaginii AOSR;
c) a fost condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru
fapte de natură să prejudicieze prestigiul şi imaginea AOSR;
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d) a decedat.
(2) Calitatea de membru al AOSR încetează prin hotărârea adunării
generale, la propunerea consiliului onorific, cu avizul prezidiului şi aprobarea
consiliului ştiinţific;
(4) Măsurile administrative impuse de încălcarea prevederilor Statutului şi
Regulamentului pot fi contestate, respective, sesizate în scris, consiliului onorific.
Procedura de adresare şi soluţionare se stabileşte prin Regulament.
Art.28

Între lucrările Adunării Generale, consiliul ştiinţific preia prerogativele
acesteia pentru problemele urgente care nu suferă amânare. Deciziile adoptate vor
fi supuse aprobării adunării generale.
Art.29
Patrimoniul, arhivele şi bazele de date ale Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, existente până la apariţia Legii nr. 31/2007, şi ale filialelor acesteia
vor fi preluate, după caz, de conducerea AOSR sau a filialei.
Art.30
Organele administraţiei publice vor sprijini acordarea, respectiv, obţinerea
de sedii corespunzătoare în localităţile unde funcţionează sau se înfiinţează filiale
AOSR.
Art.31
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Statut, va fi
redactat şi aprobat de adunarea generală Regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare al AOSR.
Art.32
Anexa face parte integrantă din prezentul Statut.
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Anexa 8

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA DISTINCŢIILOR AOSR
(regulamentul a funcţionat ca atare până în anul 2007,
principiile rămânând valabile şi în continuare)
În scopul stimulării creaţiei ştiinţifice, Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România (AOSR), acordă, anual, începând cu anul 1996, distincţii (premii,
diplome) personalităţilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate care s-au distins prin
realizări ştiinţifico-tehnice de excepţie.
În conformitate cu prevederile Art. 9 al Regulamentului Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, premiile AOSR au denumiri, stabilite pe baza
numelui unor personalităţi ştiinţifice recunoscute, altele decât cele instituite de
terţe instituţii ştiinţifice.
Capitolul I
PREMII ANUALE
1.1.
Premiile anuale se acordă pentru lucrări ştiinţifice originale,
definitive şi complete, publicate, sau pentru lucrări tehnice executate şi puse în
funcţiune în anul calendaristic pentru care se acordă premiul.
AOSR acordă următoarele premii anuale:
Nicolae Teodorescu - matematică;
Şerban Ţiţeica – fizică;
Mircea Banciu – chimie;
Emil Pop – biologie;
Radu Botezatu – geonomie;
Hermann Oberth – ştiinţe tehnice;
6.a.
Constantin Dinculescu – premiul Comisiei de energetică şi
protecţia mediului – acordat tinerilor cercetători pentru lucrări de cercetare
deosebite, finalizate prin soluţii tehnice energetice cu utilitate practică
imediată;
6.b.
Martin Bercovici – premiul Comisiei de energetică şi
protecţia mediului – premiul acordat unei personalităţi pentru întreaga
activitate ştiinţifică sau tehnică depusă în slujba energeticii cu rezultate
remarcabile.
NOTĂ: Finanţarea premierii cu premiile Constantin Dinculescu şi
Martin Bercovici este asigurată de Comisia de energetică şi protecţia

1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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mediului de pe lângă Secţia de ştiinţe tehnice a AOSR Aceste premii nu se
acordă ambele în acelaşi an.
7. Petru. S. Aurelian – agricultură-silvicultură;
8. Carol Davila – medicină;
9. Nicholas Georgescu-Roegen – ştiinţe economice, management;
10. Tudor Popescu – ştiinţe juridice;
11. Henri H. Stahl – sociologie;
12. Constantin Noica – psihologie, filosofie;
13. Dimitrie Cantemir – istorie, arheologie;
14. Ştefan Odobleja – Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
15. Mareşal Constantin Presan – ştiinţă militară;
16. Ioan Basgan – comunicare în ştiinţă, creativitate intelectuală şi
transfer tehnologic;
17. Emil Mihuleac – pentru realizări deosebite ale studenţilor şi tinerilor
cercetători;
18. Octav Onicescu – pentru promovarea obiectivelor ştiinţifice ale
AOSR;
1.3.
Premiile anuale AOSR se acordă o singură dată unei persoane sau
unui colectiv pentru lucrări individuale sau colective, prezentate de autori la sediul
central până la data de 30 septembrie a anului calendaristic următor
prezentării publice a lucrării.
1.4.
Premiile anuale AOSR nu se acordă pentru manuale sau cursuri
universitare, ci numai pentru lucrări originale cu un aport creativ distinct.
1.5.
În cazul în care obiectul propunerii de premiere este o operă cu
autori multipli şi se decide acordarea premiului, acesta se acordă coordonatorului
lucrării, şefului de proiect sau principalului autor.
1.6.
Secţiile ştiinţifice ale AOSR au obligaţia să acţioneze anual pentru
identificarea şi selecţionarea de lucrări premiabile.
1.7.
Nu se admit autopropuneri de lucrări pentru premiere.
1.8.
Propunerile de lucrări pentru premiere se trimit de către Unităţi de
cercetare, Instituţii de învăţământ superior, Edituri sau de Academii de ramură şi
Organizaţii ştiinţifice profesionale, precum şi de către membrii Academiei
Române sau membrii AOSR
1.9.
Propunerile de lucrări pentru premiul Ioan Basgan, acordat pentru
„comunicare în ştiinţă, creativitate intelectuală şi transfer tehnologic“ se transmit
direct Prezidiului AOSR;
1.10. Propunerile de lucrări pentru premiere se trimit însoţite de:
- lucrarea propusă spre premiere într-un exemplar;
- recomandarea fie a Consiliului ştiinţific, a Consiliului Profesoral
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sau a Organizaţiei ştiinţifice profesionale, fie a membrului Academiei
Române sau a membrului AOSR care propune.
- două referate scrise şi semnate de câte un specialist în domeniul
tematicii lucrării prin care se evidenţiază aportul original adus de
autor(i) în domeniu prin lucrarea propusă spre premiere. Aceste
referate se întocmesc şi se prezintă separat şi independent unul de
celălalt;
- lista de lucrări ale autorului (fiecărui coautor) din domeniul cărţii
propuse spre premiere, listă care va atesta aportul autorului (fiecărui
coautor) la dezvoltarea domeniului în care a publicat cartea.
- CV-ul ştiinţific al autorului (fiecărui coautor);
1.11. Analiza lucrărilor se va efectua în următoarele faze:
a. Secţiile ştiinţifice ale AOSR analizează conţinutul ştiinţific al
propunerilor de premii din domeniul lor ştiinţific şi, în fiecare an, până la data de
30 iunie a anului următor primirii propunerii, transmite Prezidiului AOSR,
printr-un referat, punctul de vedere al secţiei privind conţinutul ştiinţific al lucrării
propuse şi justificarea acordării sau neacordării unui premiu AOSR;
b. Conţinutul ştiinţific al lucrărilor propuse pentru premiul Ioan
Basgan se examinează de către Prezidiul AOSR;
c. Prezidiul AOSR analizează în mod unitar şi aprobă, în luna
septembrie a anului următor primirii propunerii, în temeiul referatelor aferente
fiecărei cărţi precum şi a propunerii pentru fiecare lucrare elaborată de secţia
ştiinţifică de specialitate, lucrările care vor fi premiate în anul în curs.
Capitolul II
DIPLOME AOSR
2.1.
În scopul stimulării creaţiei ştiinţifice, AOSR acordă, anual,
începând cu anul 1999, diplome unor instituţii sau unor personalităţi ştiinţifice din
ţară şi din străinătate pentru bogata activitate ştiinţifică de cercetare, proiectare,
dezvoltare, concretizată în rezultate deosebite sau pentru rezultatele obţinute în
întreaga activitate ştiinţifică şi tehnică desfăşurată.
2.2.
AOSR poate acorda următoarele diplome, prezentate, în ordine
valorică ierarhică, în tabelul de mai jos:
• Diplomă
✓ Diplomă şi plachetă aurită;
✓ Diplomă şi medalie de aur;
• Diplomă de onoare;
✓ Diplomă de onoare şi plachetă aurită;
✓ Diplomă de onoare şi medalie de aur;
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•

Diplomă de excelenţă
✓ Diplomă de excelenţă şi plachetă aurită;
✓ Diplomă de excelenţă şi medalie de aur;
2.3.
Cu ocazia împlinirii vârstei de 75 ani, se acordă membrilor asociaţi
ai AOSR persoane fizice diploma şi placheta aurită, membrilor corespondenţi ai
AOSR diploma de onoare şi placheta aurită, iar membrilor titulari şi membrilor de
onoare diploma de excelenţă şi placheta aurită.
2.4.
Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 ani, se acordă membrilor asociaţi
ai AOSR persoane fizice diploma şi medalia de aur, membrilor corespondenţi ai
AOSR diploma de onoare şi medalia de aur, iar membrilor titulari şi membrilor de
onoare diploma de excelenţă şi medalia de aur.
2.5.
Membrilor asociaţi ai AOSR persoane juridice li se acordă, cu
ocazia împlinirii a 15 ani de când au fost aleşi membri asociaţi, diploma de onoare
şi medalia de aur, iar, la împlinirea a 25 ani de când sunt membri, diploma de
excelenţă şi medalia de aur.
2.6.
AOSR poate acorda diplome şi unor instituţii sau unor personalităţi
ştiinţifice din ţară şi din străinătate, pentru o bogată activitate ştiinţifică de
cercetare, proiectare sau pentru contribuţii remarcabile în dezvoltarea obiectului
de activitate al AOSR, a prestigiului şi imaginii AOSR în organizarea activităţii şi
dezvoltării patrimoniului AOSR
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE
3.1.
Decernarea premiilor AOSR se face în sesiune solemnă a AOSR,
organizată în trimestrul IV al fiecărui an. Data exactă a organizării sesiunii
solemne pentru decernarea premiilor AOSR se stabileşte de către Prezidiul AOSR
anual, până în luna octombrie.
3.2
Membrii AOSR nu pot primi premii AOSR dar prezenţa unui
membru AOSR în colectivul de autori nu impietează asupra premierii lucrării
respective.
3.3.
Diplomele se acordă de către Prezidiul AOSR la propunerea
Secţiilor AOSR şi se înmânează cu prilejul sărbătoririi unei aniversări a persoanei
fizice sau juridice.
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Anexa 9
Lista membrilor Academiei de Ştiinţe din România în anul 1943,
cu menţionarea titlului ştiinţific, instituţiei angajante şi
datei alegerii în A.Ş.R.
Secţia I: MATEMATICĂ ŞI ASTRONOMIE
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Victor Vâlcovici
Prof. Const. Popovici
Prof. Al. Pantazi

A. Membri titulari
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajată
Abramescu Nicolae
Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Angelescu Aurel
Prof. Universitatea Bucureşti
Angheluţă Teodor
Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Barbu Ion (Barbilian Dan) Prof. Fac. Şt. Bucureşti
Bratu Gh.
Prof. Universitatea din Cluj
Coculescu Nicolae
Prof. univ. onorar Bucureşti
Davidoglu Anton
Prof. univ. onorar Bucureşti
Demetrescu Gh. Gh.
Prof. Fac. Ştiinţe. Bucureşti
Ghica Alexandru
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Ionescu V. Dumitru
Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Mayer Octav
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Myler Alexandru
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Moisil C. Grigore
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Nicolescu Miron
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Popovici Constantin
Prof. univ. onorar Bucureşti
Pompeiu Dimitrie
Prof. univ. onorar Bucureşti
Vâlcovici Victor
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Vrânceanu Gh.
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Numele şi prenumele

Data alegerii
M.C.
M.T.
05 iunie 1943
- 21 decembrie 1935
07 iunie 1943
- 20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
04 iunie 1937
Membru fondator
Membru fondator
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
21 decembrie 1935
28 mai 1938
- 21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
04 iunie 1937
- 21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
21 decembrie 1935
28 mai 1938
28 mai 1938
05 iunie 1943
05 iunie 1943
- 21 decembrie 1935

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele şi prenumele Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă

Data alegerii

Călugăreanu Gh.
Hulubei Dan
Iacob Caius
Mihoc Gheorghe
Pantazi Alexandru
Popoviciu Tiberiu
Sudan Gabriel
Theodorescu Nicolae

21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
20 decembrie 1938
21 decembrie 1935
04 iunie 1937
04 iunie 1937
21 decembrie 1937

Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Conf. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
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Secţia II: FIZICĂ
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Horia Hulubei
Prof. V. V. Bianu
Conf. Traian Gheorghiu

A. Membri titulari
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12
13.
14.

Numele şi prenumele
Athanasiu S. Gh.
Bădărău Eugen
Bianu V. Vasile
Bedreag Constantin
Hulubei Horia
Hurmuzescu Dragomir
Ionescu V. Theodor
Maior Augustin
Musceleanu Christian
Neculcea Eugen
Plăcinţeanu I.
Popescu G. Ioan
Procopiu Ştefan
Stătescu Constantin

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. univ. onorar Iaşi
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Prof. univ. Bucureşti
Fost ministru plenipotenţiar
Prof. univ. Iaşi
Prof. Fac. Farmacie Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Prof. univ. onorar Bucureşti

M.C.

Data alegerii
M.T.

21 decembrie 1935
07 iunie 1942
Membru fondator
- 21 decembrie 1935
- 20 decembrie 1938
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
Membru fondator
- 21 decembrie 1935
- 21 decembrie 1937
Membru fondator
- 20 decembrie 1938
21 decembrie 1935
-

03 iunie 1941
20 decembrie 1936
Membru fondator

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele şi prenumele Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Bărbulescu Nicolae
Câmpan I. Theodor
Cişman Alexandru
Cristescu Gheorghe
Gheorghiu Traian
Ionescu Aurel
Manu Gheorghe
Mayer Herbert
Mărăcineanu Ştefania
Marinescu Neda
Mihul Constantin
Nicolau Aurel
Popescu I. G.
Proca Alexandru
Sălceanu Constantin
Ştefănescu Dumitru
Ştefănescu Sabba
Vencov Ştefan

Conf. Fac. Medicină Bucureşti
Prof. Politehnica Cernăuţi
Prof. Politehnica Cernăuţi
Şef lucrări Fac. Şt. Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Prof. Fac. Şt. Cluj-Timişoara
Conf. Fac. Şt. Bucureşti
Conf. Fac. Şt. Cernăuţi
Fost şef lucrări Fac. Şt. Bucureşti
Şef Secţie Inst. Rothschild Paris
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Conf. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. univ. Cernăuţi
Prof. Politehnica Bucureşti
Şef lucrări Fac. Şt. Bucureşti
Conf. Fac. Farmacie Bucureşti
Geolog – Institutul Geologic. Buc.
Conf. Politehnica Bucureşti
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Data alegerii
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
21 decembrie 1937
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
04 iunie 1937
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936

Secţia III: CHIMIE
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Negoiţă Dănăilă
Prof. Nicolae Maxim
Chimist şef Dumitru D. Moţoc

A. Membri titulari
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numele şi prenumele
Angelescu Eugen
Cândea Constantin
Chirnoagă Eugen
Costeanu Nicolae
Dănăilă Negoiţă
Gheorghiu Constantin
Macovschi Eugen
Maxim Nicolae
Neniţescu D. Costin
Otin Cristea
Spacu Gheorghe
Tănăsescu Ion
Vasiliu Haralambie
Voicu Iuliu
Zaharia Al.

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Politehnica Timişoara
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. univ. onorar Cernăuţi
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Acad. Comercială Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. Politehnica Cernăuţi
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Prof. Fac. Agricultură Iaşi
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Prof. Universitatea din Bucureşti

Data alegerii
M.C.
M.T.
Membru fondator
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
Membru fondator
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
07 iunie 1942
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
- 20 decembrie 1936
- 21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
05 iunie 1943
07 iunie 1942
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
- 21 decembrie 1935

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numele şi prenumele
Alexa Gheorghe
Atanasiu Ion
Bălănescu Grigore
Cernătescu Radu
Dâmboviceanu Arist.
Gheorghiu N. Gh.
Ionescu-Matiu Al.
Isăcescu A Dumitru
Matei Ilie
Mironescu Alexandru
Moţoc A. Dumitru
Pirtea Theodor
Săndulescu Gheorghe
Steopoe Alexandru
Vanghelovici Mihai

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Prof. Politehnica Iaşi
Conf. Politehnica Bucureşti
Şef lucrări Fac. Agr. Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Şef Secţie Inst.Cantacuzino
Inginer dr. Bucureşti
Prof. Universitatea din Bucureşti
Conf. Fac. Medicină Bucureşti
Prof. Politehnica Cernăuţi
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Bucureşti
Chimist şef Politehnica Bucureşti
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Bucureşti
Doctor chimist, Paris
Şef Secţie Politehnica Bucureşti
Şef lucrări Fac. Şt. Bucureşti
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Data alegerii
28 mai 1938
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
06 iunie 1939
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
28 mai 1938
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935

Secţia IV: BIOLOGIE (ZOOLOGIE, BOTANICĂ, FIZIOLOGIE)
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Constantin Motaş
Prof. Stan Ionescu
C. D. Bogoescu

A. Membri titulari
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Borza Alexandru
Cosmovici Neculai
Danielopolu Daniel
Deleanu Nicolae
Georgescu Constantin
Grădinescu Aristide
Grinţescu I. Ion
Guşuleac Mihail
Ionescu Stan
Motaş Constantin
Popescu T. Constantin
Popovici Bâznoşanu A.
Radian Şt. Simion
Răşcanu Vasile
Zotta G.

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Prof. Fac. Şt. Bucureşti
Prof. Fac. Medicină Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. Fac. Silvicultură Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. Fac. Medicină Iaşi
Prof. Universitatea din Bucureşti

Data alegerii
M.C.

M.T.

Membru fondator
20 decembrie 1936 21 decembrie 1937
05 iunie 1943
Membru fondator
21 decembrie 1937
05 iunie 1943
- 21 decembrie 1937
- 21 decembrie 1935
- 21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
03 iunie 1941
- 21 decembrie 1935
Membru fondator
Membru fondator
Membru fondator
05 iunie 1943
- 21 decembrie 1935

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numele şi prenumele
Antonescu Constantin
Băcescu C. Mihai
Bogoescu Constantin
Buşniţă Theodor
Constantineanu Mihai
Degan Corneliu
Dick I.
Dimo Valeriu
Dinu Valeriu
Dobreanu Ecaterina
Dornescu Gheorghe
Eliescu Grigore
Finţescu Gheorghe
Gavrilescu Nicolae
Grinţescu P. Gh.

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Conf. Fac. Agricultură Bucureşti
Şef de secţie Muzeul de Ist. Nat.
Asistent Fac. Ştiinţe Bucureşti
Director Pesc. Stat. Bucureşti
Şef lucrări Fac. Şt. Iaşi
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Farmacist Arad
Aşist. Şc. Politehnica Bucureşti
Conf. Fac. Silvicultură Bucureşti
Asistentă Fac. Ştiinţe Bucureşti
Conf. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Prof. secundar Iaşi
Prof. Fac. Agronomie Bucureşti
General dr. Farmacist Bucureşti
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Data alegerii
21 decembrie 1937
03 iunie 1941
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
28 mai 1938
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
20 decembrie 1936
28 mai 1938
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937

16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Haralamb M. At.
Ioanid Nicolae
Ionescu Mihail Andrei
Lepşi Ion
Lupu Elena
Manolache C-tin
Marcu Oreste
Mühldorf A.
Nyaradi Erasmus Yulius
Papp Constantin
Pop Emil
Popovici Nicolae
Pora A. Eugen
Radu Gh. Vasile
Steopoe Ion
Şuster Petru
Vlădescu D. Ioan
Zaharescu Vasile

Inginer Inspector silvic Bucureşti
Prof. Fac. Farmacie Bucureşti
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Director Muz. reg. Chişinău
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Iaşi
Şef lucrări I.C.A.R. Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Conf. Universitatea din Cernăuţi
Botanist Universitatea din Cluj
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Farmacist Bucureşti
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Şef lucrări Fac. Ştiinţe. Bucureşti
Şef lucrări Fac. Ştiinţe. Iaşi
Şef secţie Inst. C. A. M. Băneasa
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi

20 decembrie 1938
21 decembrie 1937
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
28 mai 1938
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
28 mai 1938
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
28 mai 1938

Secţia V: BIOLOGIE APLICATĂ
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Dem. Paulian
Prof. dr. C. Michăilescu (Subsecţia I)
Prof. Agricola Cardaş (Subsecţia II)
Dr. Marcel Chiliman

A. Membri titulari
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Apostolescu Eugen
Prof. Fac. Med. Vet. Bucureşti
Bădescu Ilie
Prof. Fac. Med. Vet. Bucureşti
Cardaş Agricola
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Constantinescu K.G.
Prof. Fac. Med. Vet. Bucureşti
Craifăleanu Aurel
Prof. Universitatea Bucureşti
Daniel Constantin
Prof. univ. onorar Bucureşti
Drăcea Marian
Prof. Fac. Silvicultură Bucureşti
Dumitrescu Mante
Prof. Fac. Med. Vet. Bucureşti
Garofild C.
Agricultor şi Viticultor Bucureşti
Gomoiu Victor
Fost Ministru al Sănătăţii Bucureşti
Ionescu Brăila Gh.
Fost. Insp. Gen. zoot. Bucureşti
Ionescu Matiu Al.
Prof. Fac. Farmacie Bucureşti
Marinescu Nicolae
Fost Ministru al Sănătăţii Bucureşti
Michăilescu Constantin Prof. A.N.E.F. Bucureşti
Nedici. Gh.
Prof. Şc. Politehnica Bucureşti
Paulian Demetru
Agregat Fac. Medicină Bucureşti
Plătăreanu Vasile
Chirurg primar Bucureşti
Numele şi prenumele
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Data alegerii
M.C.
M.T.
04 iunie 1937
28 mai 1938
21 decembrie 1937
28 mai 1938
31 mai 1940
- 21 decembrie 1935
- 21 decembrie 1935
28 mai 1938
Membru fondator
28 mai 1938
Membru fondator
- 20 decembrie 1938
04 iunie 1937
28 mai 1938
21 decembrie 1935
06 iunie 1939
05 iunie 1943
Membru fondator
04 iunie 1937
- 20 decembrie 1936
06 iunie 1939
05 iunie 1943

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Numele şi prenumele
Alexiu Leonida
Andreoiu Constantin
Antonescu C. S.
Antonescu Gh.
Apostol Odiseu
Apostoleanu E.
Berceanu Dan
Bistriceanu Ion
Borcea Lucia
Cardaş Mircea
Cârstea Andrei
Chiliman Marcel
Constantineanu M.
Constantinescu Gh.
Copcea-Fotino Eugenia
Dimitriu Victor
Dumitrescu A. Nicolae
Dinulescu Gh.
Fortunescu I. C.
Ghimpu Victor
Gilorteanu Ion
Glăvan Ion
Gomoiu Viorica
Hortopan Grigore
Ionescu Dimitrie
Lăzărescu Sava
Marinescu Bojoiu E.
Moţoc D.
Nica Theodor
Pop Liviu
Popescu Constantin
Popescu Marin
Stanca Constantin
Stănescu Ion
Stoia Ion
Stoicescu Gheorghe
Şuster P.
Tănăsescu Ion
Trifu Vasile
Tudor Marin
Ulmeanu C. Florian
Vasiliu D. Gheorghe

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Şef lucrări A.N.E.F. Bucureşti
Chirurg primar Abrud
Şef lucrări A.N.E.F. Bucureşti
Conf. Fac. Agricultură Timişoara
Medic. Lt.-colonel Bucureşti
Prof. Acad. Agr. Bucureşti
Conf. Fac. Medicină Bucureşti
Docent Fac. Medicină Bucureşti
Docent Universitar Bucureşti
Medic primar Bucureşti
Medic maior Bucureşti
Medic Spital Central Bucureşti
Şef de lucrări Universitatea Iaşi
Medic Spital Central Bucureşti
Asistentă Spital Central Bucureşti
Chirurg primar Brăila
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Conf. Fac. Medicină Bucureşti
Medic şef Bucureşti
Prof. Fac. Agricultură Odesa
Medic Colonel Bucureşti
Medic primar Bucureşti
Medic şef Bucureşti
G-ral, Medic veterinar Bucureşti
Docent Univ. Bucureşti
Medic Sp. Central Bucureşti
Medic fizioterapeut Bucureşti
Chimist Universitatea Bucureşti
Şef lucrări Fac. Agricultură Bucureşti
Medic primar Sibiu
Şef lucr. Fac. Farmacie Bucureşti
Asistent Univ. Bucureşti
Conf. Univ. Bucureşti
Medic legist Bucureşti
Docent, Medic primar Bucureşti
Profesor Politehnica Cernăuţi
Asistent Universitatea Iaşi
Medic chirurg sec. Bucureşti
Docent Univ. Bucureşti
Asistent Sp. Central Bucureşti
Medic maior Bucureşti
Medic Bucureşti
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Data alegerii
20 decembrie 1936
03 iunie 1941
21 decembrie 1937
07 iunie 1942
05 iunie 1943
04 iunie1937
05 iunie 1943
21 decembrie 1937
21 decembrie 1935
06 iunie 1939
06 iunie 1939
03 iunie 1941
21 decembrie 1935
20 decembrie 1938
06 iunie 1939
03 iunie 1941
04 iunie1937
20 decembrie 1936
21 decembrie 1937
20 decembrie 1936
05 iunie 1943
06 iunie 1939
06 iunie 1939
04 iunie 1937
06 iunie 1939
03 iunie 1941
06 iunie 1939
21 decembrie 1935
07 iunie 1942
07 iunie 1942
31 mai 1940
04 iunie 1937
21 decembrie 1937
06 iunie 1939
06 iunie 1939
20 decembrie 1938
21 decembrie 1935
31 mai 1940
06 iunie 1939
06 iunie 1939
21 decembrie 1937
20 decembrie 1938

43.
44.
45.
46.
47.

Docent, Medic primar Bucureşti
Medic primar Bucureşti
Inginer, Insp. gen. silvic Bucureşti
Medic colonel Bucureşti
Doctor-Chimist Bucureşti

Vasiliu I. D.
Voina Aurel
Witting Otto
Zamfir Dimitrie
Zapan Mihail

05 iunie 1941
31 mai 1940
28 mai 1938
31 mai 1940
20 decembrie 1936

Secţia VI: GEOLOGIE, MINERALOGIE, GEOGRAFIE
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinţi:
Secretari:

Prof. I. Popescu Voiteşti
Prof. Şt. Cantuniari (Secţia Geologie)
Prof. Mihai David (Secţia Geografie)
Mircea Paucă (Secţia Geologie)
Conf. Victor Tufescu (Secţia Geografie)

A. Membri titulari
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numele şi prenumele
Atanasiu S. Ion
Brătescu Constantin
Cantuniari Ştefan
David Mihail
Enculescu Petre
Ionescu-Bujor Dobre
Mihăilescu Vintilă
Popescu-Voiteşti Ion
Preda David
Protescu Otto
Stanciu Victor
Savul Mircea Ion

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Înv. Tehnic Sup. Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi

Data alegerii
M.C.

M.T.

03 iunie 1941
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
04 iunie 1937
07 iunie 1942
21 decembrie1937
06 iunie 1939
Membru fondator
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
03 iunie 1941

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numele şi prenumele
Băncilă Ion
Călinescu Raul
Codarcea Alexandru
Filipescu Miltiade
Giuşcă Dan
Ianovici Virgil
Ilie Mircea
Krautner Theodor
Laţiu Victor
Mateescu Ştefan
Maxim Ion
Moroşanu N.

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Şef lucr. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Conf. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. PolitehnicaTimişoara
Conf. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Politehnica Cernăuţi
Asistent Politehnica Bucureşti
Geolog Inst. Geologic Bucureşti
Prof. Politehnica Timişoara
Prof. Onorar Politehnica Timişoara
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Timişoara
Conservator, Muzeul Ist. Naţ. Chişinău
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Data alegerii
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
21 decembrie 1937
20 decembrie 1936
03 iunie 1941
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Murgeanu Gh.
Năstase Gheorghe
Nicolescu C.
Opreanu Sabin
Paucă Mircea
Porucic Theodor
Prelipcean Ion
Protopopescu Pake Em.
Rădulescu Al. Nicolae
Someşan Laurian
Stamatiu Mihail
Stoicovici Eugen
Tufescu Victor

Conf. Politehnica Bucureşti
Prof. Fac. Ştiinţe Iaşi
Prof. secundar Salonic
Prof. Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Şef Secţie Muzeul Ist. Naţ. Bucureşti
Geolog, Chişinău
Prof. univ. onorar, Cernăuţi
Geolog Inst. Geologic Bucureşti
Prof. Academia Comercială Bucureşti
Prof. Academia Comercială Braşov
Prof. Politehnica Bucureşti
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Conf. Academia Comercială Bucureşti

21 decembrie 1935
28 mai 1938
21 decembrie 1937
07 iunie 1942
21 decembrie 1935
28 mai 1938
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
03 iunie 1941
07 iunie 1942
06 iunie 1939
20 decembrie 1936
07 iunie 1942

Secţia VII: GENIU MILITAR
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

G-ral. de divizie Gheorghe Potopeanu
G-ral. de brigadă Grigore Constandache
Comandor Dr. Inginer Ion Linteş

A. Membri titulari
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă

1.

Antonescu Ion

Mareşal al României
şi Conducătorul Statului

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bardan A. Dumitru
Bădulescu Virgil
Bungescu Ion
Burileanu Ştefan
Constandache Grigore
Davidescu Radu
Ionescu Mihail
Linteş Ion
Potopeanu Gheorghe
Sichitiu Ion
Stoenescu Nicolae
Teodorescu Paul

Colonel dr. Chimist
General de brigadă (r)
Colonel
General de divizie (r)
General de brigadă (r)
Colonel
General de divizie (r).
Comandor dr. inginer
General de divizie
General de corp de armată (r)
General de divizie
General de brigadă (r)

Data alegerii
M.C.

M.T.
-

21 decembrie 1935

20 decembrie 1936
05 iunie 1943
Membru fondator
20 decembrie 1936
05 iunie 1943
21 decembrie 1935 21 decembrie 1935
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
05 iunie 1943
28 mai 1938
20 decembrie 1936
05 iunie 1943
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
- 20 decembrie 1936
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936

B. Membri corespondenţi
Nr.
Numele şi prenumele
Crt.
1. Andronescu Mihail
2. Buchholtzer Corneliu
3. Buicliu Gheorghe

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
Colonel
Amiral
General de brigadă (r)
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Data alegerii
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
05 iunie 1943

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cantuniari Christu
Demetrescu Ştefan
Dragomir Nicolae
Dragomirescu-Buzne Eduard
Enescu Ştefan
Fundăţeanu Preda
Gheorghe Ion
Gheorghiu A. Alex.
Ioaniţiu Al.
Leonida Paul
Marcu Vasile
Negrei Vasile
Petrescu Dimitrie
Petrovan Dimitrie
Săndulescu Theodor
Stan Aurelian
Ştefănescu Constantin
Ţenescu Florea
Vorobchievici Octav
Zamfirescu Ion

General
General de brigadă inginer
Colonel
Maior
General de brigadă
Contraamiral
General de brigadă
Viceamiral
General
Colonel
Comandor inginer
General de divizie
General de brigadă
General de divizie inginer
Căpitan comandor inginer
Căpitan inginer
Colonel
General
Colonel
Căpitan – inginer

20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
05 iunie 1943
07 iunie 1942
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
05 iunie 1943
05 iunie 1943
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
20 decembrie 1936
05 iunie 1943

Secţia VIII: ISTORIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
ORGANIZARE, ÎNVĂŢĂMÂNT, POPULARIZARE
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Constantin Narly
Dr. Vasile Voiculescu
Conf. Ion Zamfirescu

A. Membri titulari
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele
Angelescu Constantin
Bologa Lucian-Valeriu
Gabrea I. Iosif
Kiriţescu Constantin
Narly Constantin
Petre-Lazăr Constantin
Petrescu C. Ion
Pius Servien
(Coculescu Şerban)
Sergescu Petre
Şoimescu Ştefan
Voiculescu Vasile

Data alegerii
Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă
M.C.
M.T.
Membru fondator
Prof. univ. onorar Bucureşti
- 21 decembrie 1937
Prof. Fac. Medicină Cluj-Sibiu
28 mai 1938
06 iunie 1939
Prof. Fac. Litere Bucureşti
Membru fondator
Prof. univ. onorar Bucureşti
06 iunie 1939
Prof. Fac. Litere Bucureşti
05 iunie 1943
Colonel, Prof. A.N.E.F. Bucureşti 20 decembrie 1936
06 iunie 1939
Prof. Fac. Litere Bucureşti
Dr. Fac. Litere, publicist Paris
Prof. Politehnica Bucureşti
Fost Administrator Casa Şcoalelor
Medic, publicist Bucureşti
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21 decembrie 1935

04 iunie 1937

-

05 iunie 1943
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Numele şi prenumele

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă

Atanasiu Constantin
Bădărău Theodor
Bagdasar Nicolae
Brândză Emil
Bratu Ion
Calavrezo Constantin
Floru Constantin
Găină Silvestru
Haret Mihail
Marian Victor
Mihăilă Iacob
Muster H. Dumitru
Nicolau P. Vasile
Popescu Bartolomeu
Sulea-Firu Ilie
Telia Liviu
Zamfirescu Ion

Colonel dr. Bucureşti
Directorul Liceului Internat Iaşi
Prof. Fac. Litere Iaşi
Şef lucrări Fac. Litere Bucureşti
Consilier M.C.N. Bucureşti
Prof. A.N.E.F. Bucureşti
Prof. secundar Bucureşti
Conf. Fac. Litere Iaşi
Geograf, Preşedinte Turing-Club Român
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Cluj-Timişoara
Şef lucrări A.N.E.F. Bucureşti
Şef lucrări Fac.Litere Bucureşti
Asistent Fac. Litere Bucureşti
Prof. secundar Bucureşti
Asistent Fac.Litere Bucureşti
Medic Cluj
Conf. Fac. Litere Bucureşti

Data alegerii
06 iunie 1939
21 decembrie 1935
06 iunie 1939
07 iunie 1942
20 decembrie 1938
03 iunie 1941
05 iunie 1943
31 mai 1940
21 decembrie 1935
07 iunie 1942
03 iunie 1941
05 iunie 1943
07 iunie 1942
20 decembrie 1938
07 iunie 1942
07 iunie 1942
06 iunie 1939

Secţia IX: TEHNICĂ
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. dr. ing Dionisie Germani
Prof. dr. ing. Dorin Pavel
Conf. dr. ing. Aurel Avramescu

A. Membri titulari
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13

Numele şi prenumele

Titlul ştiinţific şi instituţia
angajantă

Avramescu Aurel
Beleş Aurel
Buşilă Constantin
Cantuniari Ion
Carafoli Elie
Germani Dionisie
Gheorghiu S. Ion
Leonida Dimitrie
Miclescu Ioan
Nicolau I. Gheorghe
Purcaru C. Ilie
Pavel Dorin
Teodoreacu C. Constant

Conf. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Director C.F.R.
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. Fac. Agricultură Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti
Prof. dr. ing. Politehnica Bucureşti

252

M.C.

Data alegerii
M.T.

21 decembrie 1935
07 iunie 1943
31 mai 1940
03 iunie 1941
- 21 decembrie 1937
03 iunie 1941
- 21 decembrie 1937
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
03 iunie 1941
- 21 decembrie 1935
Membru fondator
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
Membru fondator
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936
21 decembrie 1935 20 decembrie 1936

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Numele şi prenumele
Aurel Avramescu
Bodea Eugen
Cristescu Virgil
Dinescu M. Gheorghe
Fotino Scarlat
Iorga N. Mircea
Konteschweller Mihail
Marinescu Marin
Nicolini Ion
Partenie-Antoni Cezar
Persu Aurel
Petraşcu Emil
Petrescu Gheorghe
Petrescu Theodor
Popa Şerban Ion
Popescu Alexandru
Solacolu Şerban
Sterian I.
Tănăsescu Tudor
Vasilescu Grigore

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Conf. Politehnica Bucureşti
Dr. Inginer
Inginer Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Prof. Liceul Industrial Bucureşti
Inginer Bucureşti
Asistent Politehnica Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Prof. Politehnica Cernăuţi
Conf. Politehnica Bucureşti
Conf. Fac. Ştiinţe Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Inginer Bucureşti
Şef lucrări Fac. Ştiinţe Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Prof. Acad. Agr. Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti
Prof. Politehnica Bucureşti

Data alegerii
31 mai 1940
28 mai 1938
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
21 decembrie 1937
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
21 decembrie 1935
20 decembrie 1936
03 iunie 1941
21 decembrie 1935
28 mai 1938
21 decembrie 1935
03 iunie 1941
21 decembrie 1937
03 iunie 1941
21 decembrie 1937

Secţia X: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ECONOMICE
Biroul secţiei
Preşedinte:
Vicepreşedinte:
Secretar:

Prof. Gh. N. Leon
Prof. Victor V. Bădulescu
Conf. Costin C. Kiriţescu

A. Membri titulari
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Numele şi prenumele Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Basilescu Aristide
Bădulescu V. Victor
Dumitrescu I. Ştefan
Ghiulea Nicolae
Leon N. Gheorghe
Manuilă Sabin
Miclescu Ion
Perieţeanu Alexandru
Slăvescu Victor
Taşcă Gheorghe
Teodorescu T. Const.

Prof. Fac. Drept Bucureşti
Prof. Fac. Drept
Prof. Acad. Comercială Bucureşti
Prof. Fac. Drept Cluj-Sibiu
Prof. Fac. Drept Bucureşti
Dir. Gen. Inst. Centr. Statistică
Inginer Insp. Gen. Bucureşti
Inginer Insp.Gen. Bucureşti
Prof. Academia Comercială Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Administrator B.N.R. Bucureşti

253

Data alegerii
M.C.
M.T.
04 iunie 1937

28 mai 1938
28 mai 1938
05 iunie 1943
20 decembrie 1938
03 iunie 1941
03 iunie 1941

Membru fondator
-

21 decembrie 1935
28 mai 1938
20 decembrie 1936
28 mai 1938

B. Membri corespondenţi
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele şi prenumele
Arion C. Dinu
Demetrescu Eugen
Georgescu Mitu
Hurmuzescu Dan
Israil D. Mihail
Kiriţescu C. Costin
Oromulu Florîn
Pascal Radu Ion
Suciu Horia Paul
Vasiliu V. V.

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Conf. Fac. Drept Bucureşti
Prof. Acad. Comercială Braşov
Secretar Gen. Inst. Stat Bucureşti
Conf. Politehnica Bucureşti
Asistent Fac. Drept Bucureşti
Conf. Fac. Drept Bucureşti
Şef Serv. Stud. B.N.R. Bucureşti
Asistent Fac. Drept Bucureşti
Conf. Acad.Comercială Bucureşti
Asistent Fac. Drept Bucureşti
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Data alegerii
20 decembrie 1938
28 mai 1938
03 iunie 1941
28 mai 1938
20 decembrie 1938
28 mai 1938
03 iunie 1941
03 iunie 1941
28 mai 1938
28 mai 1938

Lista Membrilor de Onoare ai Academiei de Ştiinţe din România
Români
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
Bujor Paul
Buţureanu Vasile
Caradja Aristide
Cancicov Mircea

5.

Constantinescu Mitiţă

6.

Dobre Gheorghe

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Drăghiceanu Matei
Hurmuzache Constantin
Miculescu Constantin
Mironescu Gheorghe
Obregia Anastase
Penecke V. Constantin
Petrovici Ion
Popovici Al.
Poenaru Căplescu
Presan Constantin
Prodan Ion
Teodorescu Constantin

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă

Data
alegerii

Prof. univ. onorar Iaşi
Prof. univ. onorar Iaşi
Entomolog Grumăzeşti, Neamţ
Fost ministru de finanţe 1936-1937
Fost subsecretar de stat la Ministerul de
Finanţe 1934-1936
Ministrul Înzestrării Armatei şi Producţiei de
Război
Câmpulung (M)
Prof. univ. Cernăuţi
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. univ. Iaşi
Prof. univ. onorar Cernăuţi
Prof. univ. onorar Bucureşti
Prof. univ. onorar Iaşi
Prof. univ. onorar Bucureşti
Mareşal Bucureşti
Prof. Academia Agric. Cluj
Bucureşti

21.12.1935
21.12.1935
21.12.1935
28.05.1938
28.05.1938
05.06.1943
21.12.1935
21.12.1935
21.12.1935
03.06.1941
21.12.1935
21.12.1935
05.06.1943
21.12.1935
05.06.1943
21.12.1935
21.12.1935
21.12.1937

Străini
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Numele şi prenumele
Abderhalden Emil
Barkhausen Heînrich
Bergius Fr.
Bertrand Gabriel
Bieberbach Ludwig
Bigot A.
Binder Ludwig
Blaschke Wilhelm
Born Max
Boschi Gaetano
Boussa Gol Gabriel
Briner E.
De Broglie Louis
Von Brunn Walter
Capparoni P.

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Prof. dr. Academia din Halle
Prof. dr. ing. Politehnica Dresda
Prof. Universitatea Heidelberg
Prof. Universitatea Paris
Prof. Universitatea Berlin
Prof. Universitatea Caën
Prof.dr. ing. Politehnica Dresda
Prof. Universitatea Hamburg
Prof. Universitatea Edimburg
Preşedintele Academiei Ferrara
Rectorul Universităţii Bordeaux
Prof. Universitatea Geneva
Prof. Universitatea Paris
Prof. dr. Dir. Inst. Istorie Medie Leipzig
Prof. dr. Preşedinte Acad. Med. Roma
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Data
alegerii
07.06.1942
05.06.1943
04.06.1937
04.06.1937
20.12.1938
20.12.1938
07.06.1942
04.06.1937
04.06.1937
28.05.1938
28.05.1938
07.06.1942
04.06.1937
03.06.1941
03.06.1941

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Chodat Fernand
Chazy Jean
Correns W. Karl
Cotton A.
Dangeard A. P.
Daniel L.
Davy G.
Delepine Marcel
Deltheil Robert
Denjoy A.
Diepgen P.
Donnan G. F.
Eitel Wilhelm
Ekman Sven
Esclanong E.
Fabry Ch.
Faure Louis Jean
Fischer H.
Fourmarier Paul
Gamillscheg Ernst
Giordano Davide
Goujerot H.
Guénot Lucien
Guiart Jules
Guillermond A.
Guyot Joseph
Hamel Georg
Hassinger Hugo
Heisenberg W.
Hlavaty Vaclav
Hochreutiner G. P. B.
Javillier M.
Jayle Felix
Jeannel René
Karrer P.
Knoll Fritz
Koebe Paul
Lecomte de Nouy Pierre
Léger Louis
Ludin Adolf
Martini E.
Mauduit A
Mauriac Pierre
Missiroli A.
Molliard M.
Montel Paul
Ostwald Wolfgang

Prof. dr. Dir. Inst. Botanic Geneva
Prof. Universitatea Paris
Prof. Universitatea Göttingen
Prof. Universitatea Paris
Prof. Onorar Universitatea Paris
Prof. Onorar Universitatea Rennes
Rectorul Universităţii Rennes
Prof. Collège de France Paris
Rectorul Universităţii Toulouse
Prof. Universitatea Paris
Prof. dr. Dir. Inst. Istorie Medie Berlin
Prof. Universitatea Londra
Prof. Inst. Silikatforschung Berlin
Prof. dr. Universitatea Upsala
Prof. Universitatea Paris
Prof. Universitatea Paris
Prof. Onorar Fac. Medicină Paris
Prof. Şc. Politehnica München
Prof. Universitatea Liège
Prof. dr. Dir. Inst. German Român
Prof. Universitatea Veneţia
Prof. Fac. Medicină Paris
Prof. Universitatea Nancy
Prof. dr. Fac. Medicină Lyon
Prof. Universitatea Paris
Prof. Onorar Fac. Medicină Bordeaux
Prof. Politehnica Berlin
Prof. Universitatea Viena
Prof. Universitatea Leipzig
Prof. Universitatea Princeton
Prof. Fac. Ştiinţe Geneva
Prof. Sorbona Paris
Preşedintele Academiei de Ginecologie Paris
Prof. Muzeul Istorie Naturală Paris
Prof. dr. Universitatea Zürich
Rectorul Universităţii Viena
Prof. Universitatea Leipzig
Institutul Pasteur Paris
Membru al Academiei de Medicină Paris
Prof. Politehnica Berlin
Prof. Universitatea Hamburg
Institutul Electrotehnic Nancy
Decanul Fac. de Medicină Bordeaux
Prof. Universitatea Roma
Prof. Onorar Universitatea Paris
Prof. Universitatea Paris
Prof. Universitatea Leipzig
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07.06.1942
04.06.1937
07.06.1942
04.06.1937
04.06.1937
04.06.1937
04.06.1937
04.06.1937
28.05.1938
21.12. 1937
03.06.1941
04.06.1937
07.06.1942
05.06.1943
04.06.1937
04.06.1937
28.05.1938
04.06.1937
20.12.1938
03.06.1941
03.06.1941
06.06.1939
28.05.1938
07.06.1942
04.06.1937
28.05.1938
05.06.1943
07.06.1942
04.06.1937
04.06.1937
07.06.1942
21.12.1937
05.06.1943
05.06.1943
07.06.1942
03.06.1941
20.12.1938
04.06.1937
28.05.1938
05.06.1943
21.12.1937
21.12.1937
28.05.1938
21.12.1937
04.06.1937
04.06.1937
21.12.1937

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Parravano N.
Paschen F.
Pellegrin Jacques
Penck Albrecht
Pende Nicola
Perrin J.
Piaget Jean
Piconte Mauro
Pienkowsky E.
Pittard Eugène
Pötzl O.
Prandtl Ludwig
Reinhard Max
Roubaud E.
Sabatier Paul
Sieberg A.
Sigerist H.
Szafer W.
Terracher A.
Tiercy Georges
Thienemann August.
Troll Karl
Urbain G.
Vessiot E.
Wesemberg Lund Karl
Zuniga Cerrudo Toribio

Prof. Universitatea Roma
Prof. Tech.-Reichsanstalt Berlin
Prof. dr. Dir. Muz. Istorie Naturală Paris
Prof. Consilier de Stat Berlin
Prof. Universitatea Roma
Prof. Universitatea Paris
Prof. Dir. Inst. Internaţ. Educ. Geneva
Prof. Universitatea Roma
Prof. Universitatea Varşovia
Rectorul Universităţii Geneva
Prof. dr. Fac. Medicină Viena
Prof. Universitatea Göttingen
Prof. Universitatea Basel
Prof. Institut Pasteur Paris
Prof. Universitatea Toulouse
Dir. Institut Seismologic Jena
Prof. Institut Istoria Medicinei Baltimore.
Prof. Universitatea Cracovia
Rectorul Universităţii Strasburg
Decanul Fac. Ştiinţe Geneva
Prof. dr. Dir. Inst. Hidrobiologie Plön
Prof. Universitatea Bonn
Prof. Universitatea Paris
Prof. Sorbona Paris
Prof. dr. Universitatea Copenhaga
Secretar perpet. Acad. Farmacie Madrid

21.12.1937
21.12.1937
07.06.1942
07.06.1942
28.05.1938
04.06.1937
07.06.1942
04.06.1937
04.06.1937
07.06.1942
07.06.1942
05.06.1943
07.06.1942
21.12.1937
04.06.1937
03.06.1941
03.06.1941
21.12.1937
28.05.1938
07.06.1942
07.06.1942
07.06.1942
04.06.1937
21.12.1937
07.06.1942
07.06.1942

Lista Membrilor Corespondenţi străini ai
Academiei de Ştiinţe din România
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele
Corbière A.
Dangeard Louis
Doriere Auguste
Dubusc Roger
Jeanneney Georges
Lundblad Olaf
Mayer Herbert
Mangenot G.
Occhialini G.
Ramme Willy
Viets Willz

Titlul ştiinţific şi instituţia angajantă
Prof. Cherbourg
Prof. Fac. Ştiinţe Caen
Prof. dr. Universitatea Grenoble
Şef Laborator Comp.Gaz Paris
Prof. Fac. Medicină Bordeaux
Prof. dr. Muzeul Ist. Naturii Stockholm
Prof. Universitatea Posen
Prof. Universitatea Paris
Prof. Universitatea Genova
Prof. dr. Muzeul Zoologic Berlin
Dr. Brema
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Data alegerii
20.12.1938
04.06.1937
07.06.1942
04.06.1937
28.05.1938
05.06.1943
21.12.1935
04.06.1937
04.06.1937
28.05.1938
07.06.1942

Anexa 10

Lista Membrilor Academiei de Ştiinţe din România,
membri şi ai Academiei Române
(1935-1943)
Prescurtări:
m.c. – membru corespondent; m.o. – membru de onoare; m.f. – membru fondator; m.t. –
membru titular; m.t. activ – membru titular activ; m.t.o. – membru titular onorific; m.p.m. –
membru post mortem; repus – repus în drepturi în calitatea din care a fost destituit.

Secţia I – Matematică şi Astronomie
Nr.
Crt.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele şi prenumele
Angheluţă Theodor
(1882-1964)
Barbu Ion
(Dan Barbilian)
(1895-1961)
Călugăreanu
Gheorghe
(1902-1976)
Demetrescu Gheorghe
(1885-1969)
Ghika Alexandru
(1902-1964)
Iacob Caius
(1912-1992)
Mayer Octav
(1895-1966)
Mihoc Gheorghe
(1906-1981)

Academia de Ştiinţe
din România
Data
Titlul
alegerii

Specialitatea

matematician
matematician
şi poet

matematician
matematician
matematician
matematician

9.

Moisil Grigore
(1906-1973)

matematician

10.

Myller Alexandru
(1879-1965)

matematician

11.

Nicolescu Miron
(1903-1975)

matematician

12.

Pompeiu Dimitrie
(1873-1954)

Data
alegerii

Titlul

04.06.1948
11.05.1994
31.01.1991

m.o.
repus
m.p.m.

07.06.1942

m.t.

20.12.1936

m.t.

21.12.1935

m.c.

02.07.1955
21.03.1963

m.c.
m.t.

21.12.1935
03.06.1941
21.12.1935
28.05.1938
03.06.1941

m.t.
m.c.
m.t.
m.c.

21.12.1935
04.06.1937
20.12.1938

m.c.
m.t.
m.c.

02.11.1948
02.07.1955
01.11.1948
21.03.1963
02.07.1955
21.03.1963
02.07.1955

m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.t.

21.12.1935
03.06.1941

m.c.
m.t.

02.07.1955
21.03.1963
02.11.1948

m.c.
m.t.
m.t.
activ

21.12.1935

m.t.

27.05.1938
12.08.1948

m.t.
m.t.o.

21.12.1935
28.05.1938

m.c.
m.t.

02.11.1948
02.07.1955

m.c.
m.t.

05.06.1943

m.t.

03.06.1916
24.05.1936
12.08.1948

m.c.
m.t.
m.t.
activ

matematician
matematician
şi seismolog

Academia Română

matematician
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13.
14.
15.
16.
17.

Popovici Constantin
(1878-1956)
Popoviciu Tiberiu
(1906-1975)
Teodorescu NicolaeVictor
(1908-2000)
Vâlcovici Victor
(1885-1970)
Vrânceanu Gheorghe
(1900-1979)

matematician
şi astronom
matematician

28.05.1938

m.t.

04.06.1937

m.c.

21.12.1937

m.c.

05.06.1943

m.t.

21.12.1935

m.t.

matematician
matematician
matematician

24.05.1946
12.08.1948
03.07.1990
02.11.1948
21.03.1963
02.07.1955
21.03.1963

m.o.
m.t.o.
repus
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.

02.07.1955
21.03.1963
01.06.1948
02.07.1955

m.c.
m.t.
m.c.
m.t.

Secţia II – Fizică
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele
Athanasiu S. Gheorghe
(1893-1972)
Bădărău Eugen
(1887-1975)
Cişman Alexandru
(1897-1967)
Gheorghiu Traian
(1887-1968)
Hulubei Horia
(1897-1972)
Hurmuzescu Dragomir
(1865-1954)
Ionescu V. Theodor
(1899-1988)
Proca Alexandru
(1897-1955)
Procopiu Ştefan
(1890-1972)
Ştefănescu Sabba
(1902-1994)
Vencov Ştefan
(1899-1955)

Academia de Ştiinţe
din România
Data
Titlul
alegerii

Specialitate
fizician şi
geofizician

Academia Română
Data
alegerii

Titlul

m.c.
m.t.
m.f.

02.11.1948
21.03.1963
12.08.1948

m.c.
m.t.
m.t. activ.

21.12.1935

m.c.

21.03.1963

m.c.

21.12.1935

m.c.

02.11.1948

m.c.

21.12.1935
03.06.1941

m.c.
m.t.

11.03.1935

m.f.

m.c.
m.t.
m.t.
m.c. repus

21.12.1935

m.t.

04.06.1937

m.c.

26.05.1937
27.05.1946
02.07.1955
21.05.1916
03.07.1990
02.07.1955
21.03.1963
03.11.1990

20.12.1936

m.t.

21.12.1935

m.c.

20.12.1936

m.c.

01.06.1948
02.07.1955
27.05.1946
21.03.1963
02.11.1948

m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.c.

fizician

21.12.1935
07.06.1942
11.03.1935

fizician
fizician
fizician
fizician
fizician
fizician
fizician
geolog
fizician
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m.c.
m.t.
m.p.m.

Secţia III – Chimie

Nr.
Crt.

1.
2.

Numele şi prenumele
Angelescu Eugen
(1896-1968)
Atanasiu Ion
(1892-1949)

Specialitatea

Academia de Ştiinţe
din România
Data
Titlul
alegerii

chimist

11.03.1935

m.f.

geolog şi
seismolog

21.12.1935

m.c.

Academia Română
Data
alegerii
24.05.1939
21.03.1963
23.05.1940
03.07.1990

3.

Cernătescu Radu
(1894-1958)

chimist

21.12.1935

m.c.

23.05.1940
12.08.1948

4.

Dănăilă Negoiţă
(1878-1953)

chimist

11.03.1935

m.f.

25.05.1936
29.05.1939
03.07.1990

chimist

21.12.1935
03.06.1941

m.c. m.t.

02.07.1955

chimist

28.05.1938

m.c.

02.07.1955

biochimist şi
biolog

07.06.1942

m.t.

02.06.1948
12.08.1948

chimist

28.05.1938

m.c.

02.07.1955

chimist

21.12.1935
20.12.1936

m.c.
m.t.

26.05.1945
02.07.1955

chimist

21.12.1935

m.t.

07.06.1927
25.05.1936
12.08.1948

chimist

21.12.1935
12.06.1943

m.c.
m.t.

07.06.1927
25.05.1936
12.08.1948

agrochimist

07.06.1942

m.t.

13.11.1990

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Gheorghiu Constantin
(1894-1956)
Isăcescu A. Dumitru
(1904-1977)
Macovschi Eugen
(1906-1985)
Matei Ilie
(1895-1969)
Neniţescu Costin
(1902-1970)
Spacu Gheorghe
(1883-1955)
Tănăsescu Ion
(1892-1959)
Vasiliu Haralambie
(1880-1953)
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Titlul
m.c.
m.t.
m.c.
repus
m.c.
m.t.
activ
m.c.
m.o.
repus
m.c.
m.c.
m.c.
m.t.
activ
m.c.
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.t.
activ
m.c.
m.t.
m.t.
activ
m.p.m.

Secţia IV – Biologie (Zoologie, Botanică, Fiziologie)

Nr.
Crt

Numele şi prenumele

Specialitatea

Academia de
Ştiinţe din
România
Data
Titlul
alegerii

Academia Română
Data
alegerii

Titlul

Băcescu C. Mihai
(1908-1999)
Borza Alexandru
(1887-1971)

zoolog
oceanolog

03.06.1941

m.c.

21.03.1963
22.01.1990

m.c.
m.t.

botanist

11.03.1935

m.f.

13.11.1990

m.p.m.

3.

Buşniţă Theodor
(1900-1977)

21.12.1935

m.c.

02.07.1955

4.

Danielopol Daniel
(1884-1955)

hidrobiolog,
ihtiolog şi
histolog
fizician,
clinician şi
farmacolog

03.06.1943

m.t.

31.05.1938
12.08.1948

m.o.
m.t. activ

5.

Eliescu Grigore
(1898-1975)

entomolog

05.06.1943

m.c.

01.11.1948

m.c.

6.

Georgescu Constantin
(1898-1968)

inginer silvic,
zooentomolog şi
fitopatolog

21.12.1937
05.06.1943

m.c.
m.t.

01.11.1948

m.c.
m.c.
repus
m.c.

1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

m.c.

Guşuleac Mihail
(1887-1960)
Ionescu Mihail Andrei
(1900-1988)
Manolache Constantin
(1906-1977)

botanist

21.12.1935

m.t.

26.05.1937
03.07.1990

entomolog

21.12.1935

m.c.

02.07.1955

entomolog

28.05.1938

m.c.

02.07.1955

Motaş Constantin
(1891-1980)

zoolog

21.12.1935

m.t.

26.05.1937
24.05.1948
01.11.1948

m.c.
m.t.
m.t. activ

botanist

21.12.1935

m.c.

01.11.1948

m.t. activ

botanist

21.12.1935

m.c.

02.07.1955

m.t.

zoolog,
ecofiziolog,
oceanograf

28.05.1938

m.c.

01.11.1948
21.03.1963

m.c.
m.t.

zoolog

21.12.1935

m.c.

01.11.1948

m.c.

medic şi fiziolog

05.06.1943

m.t.

02.07.1955

m.t.

Nyarady Erasmus Iulius
(1881-1966)
Pop Emil
(1897-1974)
Pora A. Eugen
(1909-1981)
Radu Gh. Vasile
(1903-1982)
Râşcanu Vasile
(1885-1980)

m.c.

Secţia V – Biologie Aplicată
În această secţie nu au fost membri A.S.R. care să fie şi membri ai Academiei Române
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Secţia VI – Geologie, Mineralogie, Geografie

Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Atanasiu S. Ion
(1892-1949)
Băncilă N. Ion
(1901-2001)
Brătescu Constantin
(1882-1945)
Codarcea Alexandru
(1900-1974)
David Mihail
(1886-1954)
Filipescu Miltiade
(1901-1993)
Giuşcă Dan
(1904-1988)
Ianovici Virgil
(1900-1990)
Mihăilescu Vintilă
(1890-1978)
Murgeanu Gheorghe
(1901-1984)
Rădulescu Al. Nicolae
(1905-1989)
Savul Mircea Ion
(1895-1964)
Tufescu Victor
(1908- )

Academia de Ştiinţe din
România

Academia Română

Data alegerii

Titlul

Data
alegerii

Titlul

geolog şi
seismolog

03.06.1941

m.t.

geolog

20.12.1936

m.c.

23.05.1940
03.07.1990
13.11.1990
18.12.1991

m.c.
repus
m.c.
m.t.

geograf

21.12.1935

m.t.

05.06.1919

m.c.

geolog

21.12.1935

m.c.

21.12.1935

m.t.

21.12.1935

m.c.

geolog

21.12.1935

m.c.

geolog

21.12.1935

m.c.

geograf

06.06.1939

m.c.

geolog

21.12.1935

m.c.

geograf

07.06.1942

m.c.

geolog şi
geochimist

03.06.1941

m.t.

01.10.1948
02.07.1955
31.05.1935
03.07.1990
02.07.1955
21.03.1963
02.07.1955
21.03.1963
21.03.1963
22.01.1990
20.05.1939
02.07.1955
01.11.1948
02.07.1955
27.05.1948
03.07.1990
02.07.1955
21.03.1963

m.c.
m.t.
m.c.
repus
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.c.
repus
m.c.
m.t.

geograf

07.06.1942

m.c.

13.11.1990
12.03.1992

m.c.
m.t.

Specialitatea

geograf şi
geolog
geolog şi
paleontolog

Secţia VII – Geniu Militar
Nr.
Crt
1.
2.

Numele şi prenumele
Stan Aurelian
(1910-1993)
Teodorescu Paul
(1888-1981)

Specialitatea

Academia de Ştiinţe
din România
Data
Titlul
alegerii

Academia Română
Data
alegerii

Titlul

Căpitan, dr.
inginer

05.06.1943

m.c.

23.03.1993

m.o.

General

21.12.1935
20.12.1936

m.c.
m.t.

27.05.1938
03.07.1990

m.c.
repus
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Secţia VIII – Istoria şi Filosofia Ştiinţei, Organizare, Învăţământ,
Popularizare
Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele

Academia de Ştiinţe
din România

Specialitatea

Angelescu Constantin
(1869-1948)
Bagdasar Nicolae
(1896-1971)
Sergescu Petre
(1893-1954)
Voiculescu Vasile
(1884-1963)

Academia Română

Data alegerii

Titlul

Data
alegerii

Titlul

medic şi om
politic

11.03.1935

m.f.

24.05.1934

m.o.

filosof

06.06.1939

m.c.

matematician

05.06.1943

m.t.

28.05.1943
02.07.1990
26.05.1937
03.07.1990

m.c.
repus
m.c.
repus

medic şi
scriitor

21.12.1935

m.t.

21.04.1993

m.p.m.

Secţia IX – Tehnică
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele şi
prenumele

Specialitatea

Avramescu Aurel
(1903-1985)
Beleş Aurel
(1891-1986)
Carafoli Elie
(1901-1983)
Germani Dionisie
(1877-1948)
Gheorghiu S. Ion
(1885-1968)
Marinescu Matei
(1903-1983)
Nicolau I. Gheorghe
(1886-1950)
Solacolu Şerban
(1905-1980)
Tănăsescu Tudor
(1901-1961)

Academia de Ştiinţe din
România

Academia Română
Data
alegerii

Data alegerii

Titlul

inginer

31.05.1940

m.c.

inginer

31.05.1940

m.c.

inginer

21.12.1937

m.t.

12.08.1948

inginer

21.12.1935
20.12.1936

m.c.
m.t.

inginer

03.06.1941

m.t.

04.06.1945
03.07.1990
01.11.1948
23.03.1952

m.c.
m.t.
m.c.
m.t.
m.t.
activ
m.o.
repus
m.c.
m.t.

inginer

21.12.1937

m.t.

01.11.1948

m.c.

inginer

21.12.1935

m.t.

02.06.1948
12.08.1948

m.c.
m.t.
activ

inginer chimist

03.06.1941

m.c.

21.03.1963

m.c.

inginer

03.06.1941

m.c.

23.03.1952

m.c.

02.07.1955
21.03.1963
02.07.1955
21.03.1963

Titlul

Secţia X – Ştiinţe Sociale şi Economice
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

1.

Bădulescu Victor
(1892-1953/1954?)

Academia de Ştiinţe
din România

Specialitatea

economist
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Data alegerii

Titlul

28.05.1938

m.t.

Academia Română
Data
alegerii

Titlul

24.05.1945
03.07.1990

m.c.
repus

Kiriţescu Costin
(1908-2000)
Manuilă Sabin
(1894-1964)

economist

28.05.1938

m.c.

medic, demograf
şi statistician

04.06.1937
03.06.1941

m.c.
m.t.

4.

Slăvescu Victor
(1891-1977)

economist şi
om politic

28.05.1938

m.t.

5.

Taşcă Gheorghe
(1875-1951)

economist

20.12.1936

m.t.

2.
3.

18.12.1991
10.11.1992
01.06.1938
03.07.1990
23.05.1936
20.05.1939
03.07.1990
04.06.1926
03.07.1990

m.c.
m.t.
m.c.
m.c.
m.t.
repus
m.c.
repus

Lista Membrilor Fondatori şi a Membrilor de Onoare ai Academiei de
Ştiinţe din România, Membri ai Academiei Române
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele şi prenumele
Bujor Paul
(1862-1952)
Cancicov Mircea
(1885-1951)
Caradja Aristide
(1861-1955)
Călugăreanu Dimitrie
(1868-1937)
Condeescu N. Nicolae
(1880-1939)
Dănăilă Negoiţă
(1878-1953)
Drăghiceanu Matei
(1844-1939)
Hurmuzache Constantin
(1863-1937)
Minovici Ştefan
(1867-1935)
Mironescu Gh. Gheorghe
(1874-1949)
Petrovici Ion
(1882-1972)
Presan Constantin
(1861-1943)
Prodan Iuliu
(1875-1959)

Academia de Ştiinţe
din România
Data
Titlul
alegerii

Academia
Română
Data
Titlul
alegerii

zoolog

21.12.1935

m.o.

04.06.1948
12.08.1948

m.o.
m.t.o.

economist şi
om politic

28.05.1938

m.o.

22.06.1937
03.07.1990

m.o.
repus

entomolog

21.12.1935

m.o.

28.05.1930
12.08.1948

m.o.
m.t.o.

11.03.1935

m.f.

10.06.1920

m.c.

11.03.1935

m.f.

01.06.1939

m.o.

matematician
şi chimist

11.03.1935

m.f.

25.05.1936
29.05.1939
03.07.1990

m.c.
m.o.
repus

inginer şi
geolog

21.12.1935

m.o.

23.05.1933

m.o.

entomolog

21.12.1935

m.o.

07.06.1919

m.o.

chimist

11.03.1935

m.f.

08.06.1925

m.c.

jurist şi
om politic

03.06.1941

m.c.

filosof, scriitor
şi om politic

05.06.1943

m.o.

31.05.1939
03.07.1990
07.06.1927
24.05.1934
03.07.1990

mareşal

21.12.1935

m.o.

07.06.1923

m.o.
repus
m.c.
m.t.
repus
m.c.
m.t.

botanist

21.12.1935

m.o.

02.07.1955

Specialitatea

medic şi
naturalist
general
scriitor
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m.c.

Lista Membrilor de Onoare străini ai Academiei de Ştiinţe din România
Membri de Onoare şi ai Academiei Române
Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.

Data alegerii M.O.
Numele şi prenumele
Broglie Louis-Victor Pierre
Raymond, prince de
(1892-1987)
Coton Aimé Auguste
(1869-1951)
Heisenberg Werner-Karl
(1901-1976)
Montel Paul-Antoine
(1876-1975)
Pende Nicola
(1880-1970)
Picone Mauro
(1885-1977)
Sabatier Paul
(1854-1941)

Specialitatea

Academia de Ştiinţe
din România

fizician francez

04.06.1937

18.01.1957

fizician francez

04.06.1937

31.05.1938

fizician german

04.06.1937

matematician francez

04.06.1937

medic şi om politic
italian

28.05.1938

31.05.1935

matematician italian

04.06.1937

03.02.1965

chimist francez

04.06.1937

11.06.1925

Academia
Română

31.05.1938
03.02.1965 repus
22.05.1929 m.c.
27.05.1932 m.o.
03.02.1965 repus

Lista Membrilor de Onoare străini ai Academiei de Ştiinţe din România
Membri Corespondenţi străini ai Academiei Române
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele şi prenumele

Specialitatea

Academia de Ştiinţe
din România
Data alegerii m.o.

Denjoy Arnaud
(1884-1974)
Fourmarier Paul
(1877-1970)
Gamillscheg Ernst
(1887-1971)
Guiard Jules
(1870-1965)
Jeannel René
(1879-1965)
Montel Paul-Antoine
(1876-1975)
Pittard Eugène
(1867-1962)

Academia
Română
Data alegerii
m.c.

matematician
francez

21.12.1937

08.01.1957

geolog belgian

20.12.1938

08.06.1925

filolog german

03.06.1941

29.05.1929

medic francez

07.06.1942

12.06.1924

05.06.1943

26.05.1928

04.06.1937

22.05.1929

07.06.1942

07.06.1919

zoolog francez,
entomolog
matematician
francez
antropolog elveţian
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Anexa 11
Lista membrilor fondatori ai AOSR
(2007)
1. Prof. univ. dr. ing. Petru Andea
2. Dr. med. Costache Andone
3. General (r) Prof. univ. dr. Valentin Arsenie
4. Senator Ion Basgan
5. Prof. univ. dr. Marius Băcescu
6. General Prof. univ. dr. Eugen Bădălan
7. Prof. univ. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei
Române

8. Prof. univ. dr. Gallia Butnaru
9. General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea
10. General (r) Prof. univ. dr. Tudor Cearapin
11. Prof. univ. dr. Victor Ciupină
12. Prof. univ. dr. Nicolae Dănilă
13. Prof. univ. dr. Crişan Demetrescu, membru corespondent al Academiei Române
14. Academician Mihai Drăgănescu
15. Prof. univ. dr. Marioara Godeanu
16. Academician Cristian Hera
17. Prof. univ. dr. ing. Ştefan Iancu
18. Prof. univ. dr. Ion Nicolae
19. Dr. ing. Mihai Mihăiţă
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20. Prof. univ. dr. ing. Valentin Pau
21. Prof. univ. dr. Mărgărit Pavelescu
22. Prof. univ. dr. Irinel Popescu
23. Dr. med. Virgil Răzeşu
24. Prof. univ. dr. ing. Adrian Rusu, membru corespondent al Academiei Române
25. Academician Victor Sahini
26. Academician Aureliu-Emil Săndulescu
27. Scriitorul Dinu Săraru
28. Prof. univ. dr. Ioan Scurtu
29. Prof. univ. dr. Gheorghe Sin, membru corespondent al Academiei Române
30. Cerc. Ştiinţific I Dr. Cătălin Spulber
31. Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu
32. Dr. Econ. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
33. Dr. ing. Dumitru Stănică
34. Prof. univ. dr. Dan Şchiopu
35. Cerc. Ştiinţific I Dr. Eliade Ştefănescu
36. Academician Răzvan Theodorescu
37. Academician Ioan Ursu
38. Prof. univ. dr. Constantin Vlad
39. Academician Radu Voinea
40. Prof. univ. dr. Dorel Zugrăvescu, membru corespondent al Academiei Române
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Anexa 12

Lista membrilor AOSR pe secţii, în anul 2009,
cu precizarea calităţii, titlului ştiinţific, specialităţii şi
localităţii unde îşi desfăşoară activitatea
Secţia Matematică

2

Nume şi prenume
Săndulescu
Aureliu-Emil
Georgescu Adelina

3

Megan Mihail

1

Calit.

Titlu ştiinţific, specialitate

TMF

Academician, Fizică-Matem., Academia
Română

Bucureşti

T

CSI Dr., Inst. Matematică Academia Română

Bucureşti

T

Prof. univ. dr., matematică, Universitatea de Vest

Timişoara

CSI Dr., matematică, Inst. Progn. Econ.,
Academia Română
Prof. univ. dr., matem.-mecan., Univ.
Transilvania

Oraş

Bucureşti

4

Scutaru Cornelia

T

5

Lupu Mircea

C

6

Ixaru Liviu

C

CSI Dr., IFIN-HH fizică teoretică

Bucureşti

7

Tiba Dan

C

CSI Dr., Inst. Matematică Academia Română

Bucureşti

Braşov

Secţia Fizică
1
2
3

Nume şi prenume
Ciupină Victor
Pavelescu Mărgărit
Ştefănescu Eliade

Calit.

Ursu Ioan

TMF

TMF
TMF
TMF

Oraş
Constanţa

Prof. univ. dr., Fac de Fizică, Universitate

Bucureşti

CSI Dr., fizică teoretică, IFIN-HH

Bucureşti

Academician (n. 5 aprilie 1928 - d. 16 aprilie
2007)

Bucureşti

T
T
T
T
T

Prof. univ. dr. mec. cuant., Fac. Fizică,
Universitate
CSI Dr., fizică teoretică, IFIN-HH
Prof. univ. dr., fizică tehnică, UPB
Prof. univ. dr., fizică teoretică, IFIN-HH
CSI Dr., electroradiofizică, IFIN-HH
Prof. univ. dr. fizică nucleară, Univ. Valahia

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Târgovişte

T

Prof. univ. dr., fizică teoretică, IFIN-HH

Bucureşti

4

Avram Nicolae

T

5
6
7
8
9

Delion Doru-Sabin
Fara Vladimir
Ion B. Dumitru
Lupei Voicu
Popescu V. Ion
Răduţă
Apolodor Aristotel

10

Titlu ştiinţific, specialitate
Prof. univ. dr., fizică atomică, Univers. Ovidius

11

Tudor Tiberiu

MO

12
13

Vlad Valentin Ionel
Alexandru Horia

MO
C

14

Morariu Mircea

C

15
16

Mihalache Dumitru
Bucurescu Dorel

C
C

Prof. univ. dr., fiz. atom., Fac. Fizică,
Universitate
MC Academ. Rom., optică cuantică, IFTAR,
Conf. dr. fizician, Fac de Fizică, Universitate
Prof. univ. dr., electroradiofizică, Fac. Fizică,
Universitate
CSI Dr., IFIN-HH, fizică teoretică
CSI Dr., IFIN-HH, lab. Tandem
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Timişoara

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

Secţia Chimie
Calit.

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş

1

Nume şi prenume
Sahini Victor Emanuel

TMF

Bucureşti

2

Andronescu Ecaterina

T

Academician, chimie fizică Academia Română
Prof. univ. dr., chim. ind. (silicaţi), Rector UPB, MC
ASTR

3

Câmpeanu Gheorghe

T

Prof. univ. dr., chim., Decan Fac. Biotehnologie

Bucureşti

4

Ciobanu Domnica

T

Prof. univ. dr. chim. Ind. (hârtie), Universitate.

Bacău

5

Ionescu Elena

T

CSI Dr., chim. ind. (TCO), Dir. Gen. Plantavorel,

P. Neamţ

6

Naum Nicolae

T

Prof. univ. dr., chimie fizică MEC

Bucureşti

T

n. 10.03.1942 – d. 15.07.2009,
Prof. univ. dr. ing. chimist
Prof. univ. dr. chimie anorganică, UMF

Timişoara

Prof. univ. dr. Doc., chimie, Chiminfort Data, MO
ASTR

Bucureşti

Nicu Mihai

Bucureşti

Iaşi

7

Rusu Vasile

T

8

Tripşa Iosif

MO

9

Antohe Neculae

C

CSI Dr., chimie biologică, Plantavorel

P. Neamţ

10

Matache Săvel

C

CSI Dr., electrochimie, Dir. CFS Savir, MT. ASTR

P. Neamţ

11

Popescu Ovidiu

C

Săndescu Felicia

C

Prof. univ. dr., chimie organică, USAMV, MT
ASAS
n. 4 decembrie 1943 – d. decembrie 2008,
CSI Dr. chim ind. (CTP), CFS Savinesti

Iaşi
P. Neamţ

Secţia Biologie
1

Nume şi prenume
Godeanu Marioara

2

Petrescu Ştefana

C

3

Bologa Alexandru

T

4

Glavce Suzana

T

5

Godeanu Stoica

T

Prof. univ. dr. zoologie, prof. asoc. Univ. Ovidius

6

Gogu Gheorghiţă

T

Prof. univ. dr., Rector Universitate

Bacău

7

T

CSI Dr., antropologie, pensionară

Bucureşti

T

Prof. univ. dr., biologie, Direct. Institutul pentru
Securitatea Alimentelor, MT ASAS

Bucureşti

9

Guja Cornelia
Mencinicopschi
Gheorghe
Miron Ionel

T

Prof. univ. dr., Universitatea. Al. I. Cuza

Iaşi

10

Mustaţă Gheorghe

T

Prof. univ. dr. zoologie, Universit. Al. I. Cuza

Iaşi

11

Roşoiu Natalia

T

Prof. univ. dr., biochimie, Universitatea Ovidius

Constanţa

12

Bavaru Adrian

MO

Prof. univ. dr., botanică, Universitatea Ovidius

Constanţa

8

Calit.

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş

TMF

Prof. univ. dr., eco-biologie, Centru Cerc. Ecol.
CSI Dr., biochimie, Preşedinte Institutul de Biochimie al
Academiei Române.
CSI Dr., biologie marină, Inst. Cercet. Marine
CSI Dr. antropolog, Institutul de Antropologie al
Academiei Române.

Bucureşti

13

Bogdan Alexandru

MO

14

Murariu Dumitru

MO

CSI Dr., MC Academia Română, prof. asoc.,
Universitatea Bioterra
CSI Dr., MC Academia Română, zoologie, Dir. Muzeul
Grigore Antipa
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Bucureşti
Constanţa
Bucureşti
Constanţa

Bucureşti
Bucureşti

15

Ciuhrii Mircea

C

CSI Dr., biologie, Direct. INSECTFARM

16

Morariu Vasile

C

CSI Dr., biofizică, INCD Tehnica Izotopilor Moleculari

Bucureşti
ClujNapoca

Secţia Ştiinţe Geonomice
Nume şi prenume

Calit.

Titlu ştiinţific, specialitate
CSI Dr. ing. geofizică, IG SSS Academia Română, MC
Academia Română
CSI Dr., geofizică, IG SSS Academia Română
Prof. univ. dr. Ing, geofizică, MC Academia Română, IG
SSS AR, MT ASTR

Oraş

1

Demetrescu Crişan

TMF

2

Stănică Dumitru

TMF

3

Zugrăvescu Dorel

TMF

4

Constantin Udrişte

T

Prof. univ. dr., matematică, UPB

Bucureşti

5

Munteanu Florin

C

Prof. univ. dr. Ing, geofizică, Institutul Geodinamică

Bucureşti

6

Damian Aurica

C

CSI Dr. ing., geologie, Institutul Geodinamică

Bucureşti

C

CSI Dr., geofizică, Inst. Naţ. de Cercet. Dezv. pt. Fizica
Pământului

Bucureşti

7

Radulian Mircea

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

Secţia Ştiinţe Tehnice
1

Nume şi prenume
Andea Petru

Calit.
TMF

2

Mihăiţă Mihai

TMF

3
4
5
6

Pau Valentin
Corneliu
Stanciu Anghel
Voinea Radu
Badea
Adrian-Alexandru
Chiriacescu Sergiu

TMF

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş

Prof. univ. dr. ing., construcţii, UP Traian Vuia
Prof. univ. dr. ing., transporturi, Preşed. AGIR, Vp &. MT
ASTR
Prof. univ. dr. ing., mecanică fină, Universitatea Titu
Maiorescu

Timişoara
Bucureşti
Bucureşti

TMF

Prof. univ. dr. ing., construcţii, UP Gh. Asachi

TMF

Prof. univ. dr., Academician, construcţii, MT ASTR

Bucureşti

T

Prof. univ. dr. ing., energetică, Prorector UPB

Bucureşti

T

18 octombrie 1940 – 20 ianuarie 2010, Prof. univ. dr.
ing., Univ. Transilvania, MC AR, MT ASTR,

7

Chiuţă Ion

T

Prof. univ. dr. ing., energetică, EL-TH, UPB

8

Cismaru Ivan

T

Prof. univ. dr. ing., ind. forestieră Univ. Transilvania

9

Damian Radu Mircea

T

10

Degeratu Mircea

T

11

Găletuşe Stelian

T

Prof. univ. dr. ing., electronică, UPB

12

Leuca Teodor

T

Prof. univ. dr. ing., EL-TH, Universitate

13

Oprea Florea

T

Prof. univ. dr. ing., metalurgie, Universitatea Valahia, MT
ASTR

14

Popenţiu-Vlădicescu
Florin

T

Prof. univ. dr. Ing, electronică, Universitate

15

Popoviciu Mircea

T

Prof. univ. dr. ing., mecanică, UP TraianVuia

Prof. univ. dr. ing., hidraulică, Universitatea Tehnică de
Construcţii
Prof. univ. dr. ing., construcţii Univ. Tehnică de
Construcţii

270

Iaşi

Braşov
Bucureşti
Braşov
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Oradea
Târgovişte
Oradea
Timişoara

Predoiu Ion
Prunariu Dumitru
Dorin

T

CS I dr. ing., hidrotehnică, pensionar

Bucureşti

T

Dr. Ing, aeronave, cosmonaut, Agenţia Spaţială Română

Bucureşti

18

Ţăranu Nicolae

T

19

Antonescu Niculae
Napoleon

MO

20

Boţi Nicolae

MO

Prof. univ. dr. Ing,, Univ. Gh. Asachi

21

Dordea Toma

MO

Academician, utilaj tehnologic, EL-MEC, UP Traian
Vuia, MT ASTR

Timişoara

22

Iliescu Ion

MO

Dr. ing., hidrotehnică, Senatul României

Bucureşti

23

Năstase Gabriel

C

Conf. dr. ing./Ec., Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir”

Bucureşti

24

Purica Ionuţ

C

CSI. Dr. ing., energetică, Instit. Progn. Econ.

Bucureşti

25

Creţu Spiridon

C

Prof. univ. dr. ing., construcţii, Univ. Tehnică

Iaşi

16
17

Prof. univ. dr. ing., Decan Facultatea de Construcţii, MC
ASTR
Prof. univ. dr. Ing,, petrol şi gaze, Universitatea Petrol şi
Gaze

Iaşi
Ploieşti
Iaşi

Secţia Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară
1
2

Nume şi prenume
Butnaru Gallia
Hera Cristian

Calit.
TMF
TMF

Prof. univ. dr., agronomie, USAMV

Timişoara

Academician, agronomie, MT ASAS

Bucureşti

3

Nicolae Ion

TMF

Prof. univ. dr., agronomie, Preş. Univ. Bioterra

Bucureşti

4

Sin Gheorghe

TMF

MC Acad. Rom., agronomie, Dir. Gen. ICCPT

Bucureşti

5

Şchiopu Dan

TMF

Bucureşti

6

Avarvarei Ioan

T

Prof. univ. dr., agronomie, prof. asoc. USAMV
Prof. univ. dr. medicină veterinară, Univ. Agronomie
şi Medicină Veterinară

7

Bercea Ion

T

Prof. univ. dr. medicină veterinară, pensionar

8

Botu Ion

T

Prof. univ. dr. ing., prof. asoc., horticultură, Dir. SC
Pomicola, MC ASAS

9

Leţ Gabriel

T

CSI Dr. ing., horticultură SCCASS

10

Muntean Leon-Sorin

T

Prof. univ. dr., Rector USAMV, MC ASAS

11

Nichita Georgeta

T

Prof. univ. dr. agronomie, prof. asoc. USAMV

Timişoara

12

Popescu Agatha

T

Prof. univ. dr. zootehnie, USAMV

Bucureşti

13

Tabără Valeriu

T

Prof. univ. dr. ing., agricultură USAMV, MC ASAS

Timişoara

14

Dorneanu Aurel

MO

Dr. Doc., management agricol, Dir. ICPA, MC ASAS

Bucureşti

15

Ploaie Pătru

MO

Prof. univ. dr. prof. asoc. patologia plantelor,
USAMV, MC ASAS

Bucureşti

16

Puşcă Ion

MO

Dr., viticultură, Dir. Gen. Casa Vinului

Bucureşti

Sălăjan Gheorghe

MO

08.11.1932-24.05.2009, Prof. univ. dr., Alimentaţia
animalelor

Cluj-Napoca

Baba Alexandru Ioan

C

Prof. univ. dr. medic. veterinară, USAMV, MT ASAS

Cluj-Napoca

17

Titlu ştiinţific, specialitate
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Oraş

Iaşi
Iaşi
Rm. Vâlcea
Brăila
Cluj-Napoca

Secţia Ştiinţe Medicale
Nume şi prenume
Andone Costache
Bălăceanu-Stolnici
Constantin

Calit.
TMF

Dr. ORL, pensionar

P. Neamţ

TMF

MO Academia Română, neuropsihiatrie, geriatrie

Bucureşti

3

Cândea Vasile

TMF

4

Popescu Irinel

TMF

5

Răzeşu Virgiliu
Cotrutz
Constantin- Eremia
Deac Radu

TMF

1
2

6
7

Titlu ştiinţific, specialitate

General (r) Prof. univ. dr., chirurgie cardiovasculară, MT
ASM
Prof. univ. dr., chirurgie generală şi transplant hepatic, I.C.
Fundeni, MT ASM
CSI Dr. chirurgie generală, pensionar

Oraş

Bucureşti
Bucureşti
P. Neamţ

T

1 mai 1935 - 17 mai 2009,
Prof. univ. dr., Biologie Celulară şi Moleculară

T

Prof. univ. dr., chirurgie cardiovasculară, UMF, MT ASM

Tg. Mureş

Prof. univ. dr., cardiologie, IBC C.C. Iliescu, UMF Carol
Davila, MT ASM
Prof. univ. dr., ortopedie traumatologie, Spit. Sf. Ioan, MT
ASM
Prof. univ. dr., urologie, Şef catedră urologie, UMF, MC
ASM
20 iulie 1913 - 17 mai 2009,
Prof. univ. dr., chirurgie gastrică
Prof. univ. dr., chirurgie generală şi vasculară, Şef catedră,
Fac. Medicină, MC ASM
Prof. Cons. Dr., chirurgie generală, Spital Colţea, UMF
Carol Davila, MT ASM

Bucureşti

Iaşi

8

Ginghină Carmen

T

9

Gorun Nicolae

T

10

Lucan Mihai

T

11

Mircioiu Crişan

T

12

Sârbu Vasile

T

13

Angelescu Nicolae

MO

14

Bojiţă Marius

MO

Prof. univ. dr., farmacie, UMF, MT ASM

Cluj Napoca

15

Constantinescu
Nicolae

MO

Prof. Cons. Dr., Spital Colţea, MT ASM

Bucureşti

16

Ifrim Mircea

MO

Prof. univ. dr., anatomie, Universitate, MT ASM

17

Lacky Dezideriu

MO

CSI. Dr., anatomie patologică, MO ASM

Bucureşti

Prof. Cons. Dr., epidemiologie, Univ. Titu Maiorescu, MO
ASM
Prof. univ. dr. chirurgie ortopedică şi traumatologie,
pensionar

Bucureşti

Iaşi

Bucureşti
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Constanţa
Bucureşti

Arad

18

Păun Ludovic

MO

19

Zaharia Corneliu

MO

20

Burlui Vasile

C

Prof. univ. dr., stomatologie implant oral, UMF, MT ASM

21

Benga Ileana

C

Prof. univ. dr., neuropsihiatrie infantilă, UMF, MC ASM

22

Ciurea AlexandruVladimir

C

Prof. univ. dr., neurochirurgie, Spitalul Bagdasar Arsene,
MT ASM

Bucureşti

23

Ieţcu Ioan

C

Prof. univ. dr., medic primar, reumatologie, Spit. Jud.

Suceava

24

Poenaru Dan

C

Prof. univ. dr., ortopedie traumatologie, UMF, MT ASM

Timişoara

25

Romoşan Ion

C

Prof. univ. dr., medicină internă, UMF, MT ASM

Timişoara

26

Şerban Margit

C

Prof. univ. dr., pediatrie, UMF, MT ASM

Timişoara
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Bucureşti

Cluj Napoca

Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie
1
2

Nume şi prenume
Băcescu Marius Ovidiu
Basgan Ion

Calit.
TMF
TMF

Prof. univ. dr., economie, Fac. Cibernetică, ASE

Titlu ştiinţific, specialitate

Bucureşti

Oraş

Drd., management, senator, Parlamentul României

Bucureşti

3

Dănilă Nicolae

TMF

Prof. univ. dr., Facultatea Finanţe, ASE

Bucureşti

4

Stănescu Vasile

TMF

Economie, MO Academia Română

Bucureşti

5

Ana Gheorghe

T

Prof. univ. dr., economie, Instititutul de Mine

Petroşani

6

Bogdan Ioan

T

Prof. univ. dr., Fac. Finanţe, ASE, Dir. AGER

Bucureşti

7

Brătianu Constantin

T

Prof. univ. dr. Ing, economie, ASE, MC ASTR

Bucureşti

8

Cucui Ion

T

Prof. univ. dr., economie, Rector Universtitatea Valahia

Târgovişte

9

Duţu Mircea

T

Prof. univ. dr. drept, Universitatea Ecologică

Bucureşti

10

Geangalău Suzana

T

CSI Dr. economie, Ecoforest

P. Neamţ

11

Chirovici
Eugen-Ovidiu

MO

economie, ANIMMC

Bucureşti

12

Voicu Marin

MO

Prof. univ. dr., judecător, Curtea Supremă

Bucureşti

13

Cărbunaru-Băcescu
Angelica

C

Prof. univ. dr., economie, ASE

Bucureşti

14

Dobrescu Emilian

C

Conf. Univ. Dr., sociologie, AR

Bucureşti

15

Ionaşcu Gheorghe

C

Conf. Univ. Dr., arhitectură, Universitatea Spiru Haret

Bucureşti

16

Ionescu Cristian

C

Prof. univ. dr., drept, consilier, Parlamentul României

Bucureşti

17

Preda Ana-Maria

C

Prof. univ. dr., economie, Fac. Cibernetică, Universitatea
Româno-Americană

Bucureşti

18

Suciu Marta-Cristina

C

Prof. univ. dr., economie, Fac. Cibernetică, ASE

Bucureşti

Secţia Psihologie, Filozofie, Teologie, Jurnalism
Nume şi prenume
Drăgănescu Mihai

Calit.
TMF

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş
Bucureşti

T

Academician, inginerie electronică
Prof. univ. dr., relaţii internaţionale Universitatea Spiru
Haret
Prof. univ. dr., psihologie, Universitate

2

Vlad Constantin

TMF

3

Golu Mihai

4

6

Botez Angela
Petrescu
Macedon-Teodosie
Bieltz Petru

T

Prof. univ. dr., filozofie, Inst. Filozofie, Acad. Română

Bucureşti

T

Prof. univ. dr., teologie, Arhiepiscopul Tomisului şi al
Dobrogei

Constanţa

MO

Prof. univ. dr., psihologie, Universitatea Titu Maiorescu

Bucureşti

7

Cioată Simion

MO

Prof. univ. dr. psihologie

Bucureşti

8

Cristoiu Ion

MO

Jurnalist, redactor Jurnalul Naţional

Bucureşti

9

Gheorghiu Mihnea

MO

Academician, scriitor, traducător, cineast

Bucureşti

Nr.
1

5
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Bucureşti
Bucureşti

10

Gherasim Vlădică

MO

teologie, Episcopul Râmnicului

11

Marinescu Gheorghe

MO

Prof. univ. dr., filozofie, Univ. Al. I. Cuza

12

Nifon Nicolae Mihăiţă

MO

Prof. univ. dr., teologie, Universitatea Valahia

Târgovişte

13

Verza Emil

MO

Prof. univ. dr., psihologie, Universitate

Bucureşti

14

Isac Ionuţ Constantin

C

CSI Dr., psihologie, Instit. de Ist. Gh. Bariţiu, Acad.
Rom., filiala Cluj Napoca

15

Ungureanu Viorica

C

Dr., ştiinţe socio-umane, Univ. Al. I. Cuza

Rm. Vâlcea
Iaşi

Cluj.
Napoca
Iaşi

Secţia Istorie şi Arheologie
Calit.

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş

1

Nume şi prenume
Săraru Dinu

TMF

Bucureşti

2

Scurtu Ioan

TMF

3

Theodorescu Răzvan

TMF

Sociolog si scriitor
Prof. univ. dr., istorie modernă şi contemporană,
Universitatea Spiru Haret
Academician, istoria artei, Prof. univ. dr., Academia de
Arte

4

Boroneanţ Vasile

T

Dr., istorie medievală, arheologie

Bucureşti

5

Gorovei Ştefan

T

6

Paul Iuliu-Adrian

T

7

Pop Ioan Aurel

T

Prof. univ. dr., istorie, Univ. Al. I. Cuza
n. 18 august 1930 - d. 4 noiembrie 2009, Prof. univ. dr.,
istorie-arheologie, Universitatea 1 Decembrie 1918
Prof. univ. dr., istorie medievală, Universit. Babeş Bolyai,
MC Academia Română

8

Solcanu Ioan

T

Prof. univ. dr., istoria artelor, Universitatea Al. I. Cuza

9

Zamfirescu Dan

T

Prof. univ. dr., istorie-filologie medievală

10

Constantiniu Florin

MO

Academician, istorie
Academia Română

11

Hatmanu Dan

MO

Artist plastic

12

Hălăucescu Iulia

MO

medievală

şi

Bucureşti
Bucureşti

Iaşi
Alba Iulia
Cluj-Napoca
Iaşi
Târgovişte

contemporană,

n. 31 martie 1924 - d. 18 decembrie 2007,
Arhitect si artist plastic
Prof. univ. dr., istorie modernă şi contemporană, Fac.
Istorie Universitate
Prof. univ. dr., istorie modernă şi contemporană,
Universitatea Ovidius

Bucureşti
Iaşi
P. Neamţ

13

Buşe Constantin

C

14

Buzatu Gheorghe

C

15

Vergatti Radu Ştefan

C

Prof. univ. dr., istorie medievală, Universitatea Valahia

Târgovişte

16

Cristache Gheorghe

A

Dr., istorie, col. (r)

Bucureşti

17

Florescu Elena

A

Dr., etnologie, Filiala Neamţ a AOSR

Pt. Neamţ
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Bucureşti
Constanţa

Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
1
2

Nume şi prenume
Iancu Ştefan
Rusu Adrian

Calit.
TMF
TMF

Prof. univ. dr. inginer, UPB

Bucureşti

Prof. univ. dr., electronică, MC Academia Română

Bucureşti

3

Spulber Cătălin

TMF

CSI Dr. TCM, SC PRO OPTICA

Bucureşti

4

Sterian Paul

T

Prof. univ. dr., electronică, UPB

Bucureşti

5

C

CSI Dr., automatizări, INCD Informatica

Bucureşti

C

Prof. univ. dr., electronică, UPB

Bucureşti

7

Andrei Neculai
Bodea
Mircea-Constantin
Brezeanu Gheorghe

C

Prof. univ. dr., electronică, UPB

Bucureşti

8

Cantaragiu Ştefan

C

Prof. univ. dr., UPB

Bucureşti

9

Cobianu Cornel

C

CSI Dr., electronică, INCD Microtehnologic

Bucureşti

10

Puşcă Valeriu

C

CSI Dr. ing. informatică

11

Trăuşan-Matu Ştefan

C

Prof. univ. dr. ing., automatică şi calculatoare, UPB

6

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş

Cluj-Napoca
Bucureşti

Secţia Ştiinţe Militare
Nume şi prenume
Arsenie Valentin

Calit.

TMF

Titlu ştiinţific, specialitate

Oraş

n. 15 iunie 1926, - d. 25 iulie 2007,
General armată (r) Prof. univ. dr.
Gral. de armată (r), infanterie, Prof. univ. dr. Universitatea
Lucian Blaga, Sibiu, deputat, Parlamentul României
Gral. corp de armată (r), jandarmerie
Chestor general jand. (r), Prof. univ. dr., Academia de Poliţie
Al. I. Cuza
Gral. lt., infanterie, Prof. univ. dr., Rector Universitatea
Naţională de Apărare Carol I
Amiral, marină, şef al Statului Major General al Armatei
Române, Prof. univ. asociat dr., Academia Navală Mircea cel
Bătrân, Constanţa
Gral. mr. (r), comunicaţii, Prof. univ. cons. dr., Universitatea
Naţională de Apărare Carol I, Academia Tehnică Militară,
Dir. Executiv Sysgenic Consult
Gral. de armată (r), tancuri, Prof. univ. cons. dr., Universitatea
Naţională de Apărare Carol I
Viceamiral (r), marină, Prof. univ. asociat dr., Academia
Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa
Col. (r), transmisiuni, Prof. cons. dr., Universitatea Naţională
de Apărare Carol I

Bucureşti

1

Bădălan Eugen

TMF

2

Cearapin Tudor

TMF

3

Andreescu Anghel

T

4

Frunzeti Teodor

T

5

Marin Gheorghe

T

6

Mincu Constantin

T

7

Mureşan Mircea

T

8

Plăviciosu Ion

T

9

Timofte Gruia

T

10

Codrescu Costache

MO

Gral. lt. (r), tancuri

Bucureşti

11

Degeratu
Constantin

MO

Gral. de armată (r), infanterie, conf. univ. dr., Univ. Dimitrie
Cantemir, consilier, Preşedinţia României

Bucureşti

12

Dobrin Virgil

MO

Gral. locotenent (r), Dr. ing. informatică

Bucureşti

13

Popescu Mihail

MO

Gral. de armată (r) artilerie

Bucureşti

275

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

Gral. de brigadă, artilerie, Prof. univ. dr., Prorector,
Universitatea Naţională de Apărare Carol I
Gral. de brigadă (r), infanterie, Prof. univ. cons. dr.,
Universitatea Naţională de Apărare Carol I
Gral. lt. (r), comunicaţii, Prof. univ. dr., Universitatea
Naţională de Apărare Carol I, Dir. Gen. EUROSOFTWARW
BUSINESS S.A.
Contraamiral, marină, Prof. univ. dr., Prorector Universitatea
Naţională de Apărare Carol I
Gral. de armată (r), rachete sol-aer, Preşedinte al Asociaţiei
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Al. I. Cuza
Gral. de brigadă, tancuri, Prof. univ. dr., Decan al Facultăţii de
Informaţii, Academia Naţională de Informaţii
Gral. de brigadă, tancuri, Prof. univ. dr., Prorector Academia
Naţională de Informaţii

14

Buţa Viorel

C

15

Ciobanu Nicolae

C

16

Dumitru Cristea

C

17

Hanganu Marius

C

18

Iliescu Mihai

C

19

Onişor Constantin

C

20

Toma Gheorghe

C

21

Tucă Floriean

C

Gral. de brigadă (r)

Bucureşti

22

Ucrain Constantin

C

Gral. de brigadă (r), artilerie, Dr.

Bucureşti

23

Udrescu Mircea

C

24

Petrache Costinel

A

25

Scrieciu Liviu

A

26

Siteanu Eugen

A

Gral. de brigadă (r), artilerie, Prof. univ. dr., Facult.
Management-Marketing, Universitatea Artifex
Col. (r), Dr., transmisiuni, consilier, Minist. Apărării
Naţionale
Gral. de brigadă, logistică, locţiitor al comandantului,
Comandamentul Logistic Întrunit; Prof. univ. dr. asociat,
Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu
Col. (r), tancuri auto, Prof. univ. asociat dr. ing, 1.
Universitatea Naţională de Apărare Carol I, 2. Academia
Comercială, Satu Mare
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Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
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Anexa 14

STRUCTURA DE CONDUCERE A AOSR ÎN 2009
PREZIDIUL:
Preşedinte AOSR: General (r) Prof. univ. dr. Vasile CÂNDEA
Vicepreşedinte: Prof. univ. dr. Nicolae DĂNILĂ
(1 iunie 2008-1 octombrie 2009)
Vicepreşedinte: Prof. univ. dr. Mihai GOLU
(1 iunie 2008-1 octombrie 2009)
Vicepreşedinte: Dr. ing. Ion I. BASGAN
(interimar, de la 15 decembrie 2009)
Vicepreşedinte: Prof. univ. dr. Dan ŞCHIOPU
(interimar, de la 15 decembrie 2009)
Secretar ştiinţific: Prof. univ. dr. fiz. Doru Sabin DELION

CONSILIUL ONORIFIC:
➢ Sociolog si Scriitor Dinu SĂRARU
➢ General (r) Prof. univ. dr. Costache CODRESCU
➢ Prof. univ. dr. Constantin VLAD
Denumirea secţiei

PREŞEDINŢII DE SECŢII:

I

Ştiinţe Matematice

Academician Aureliu-Emil SĂNDULESCU

II

Ştiinţe Fizice

Prof. univ. dr. Mărgărit PAVELESCU

III

Ştiinţe Chimice

Prof. univ. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU

IV

Ştiinţe Biologice

Prof. univ. dr. Ştefana Petrescu

V

Ştiinţe Geonomice

Prof. univ. dr. Dorel ZUGRĂVESCU

VI

Ştiinţe Tehnice

Prof. univ. dr. ing. Adrian Alexandru BADEA

VII

Ştiinţe Agricole, Silvice şi
Medicină Veterinară

Prof. univ. dr. Ion NICOLAE

VIII

Ştiinţe Medicale

Prof. univ. dr. Irinel POPESCU

IX
X
XI
XII
XIII

Ştiinţe Economice,
Juridice şi Sociologie
Filosofie, Psihologie,
Teologie şi Jurnalism
Ştiinţe Istorice şi Arheologie
Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei
Ştiinţe Militare

Prof. univ. dr. Marius BĂCESCU
Prof. univ. dr. Angela BOTEZ
Prof. univ. dr. Ioan SCURTU
Prof. univ. dr. ing. Paul STERIAN
General (r) Prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN
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PREŞEDINŢII ŞI SECRETARII ŞTIINŢIFICI DE FILIALE:
Filiala Cluj Napoca:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Marius-Traian BOJIŢĂ
Secretar ştiinţific: Titus-Horia PETRILĂ

Filiala Constanţa:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ
Secretar ştiinţific: Ioan BUCŞĂ

Filiala Iaşi:

Preşedinte: Prof univ. dr. ing. Anghel STANCIU

Filiala Piatra Neamţ:

Preşedinte: Dr. medic Costache ANDONE
Secretar ştiinţific: Elena FLORESCU

Filiala Târgovişte:

Preşedinte interimar: Prof. univ. dr. Ion CUCUI
Preşedinte de onoare: Prof. univ. dr. doc. Florea OPREA
Secretar ştiinţific: Elena Gabriela PĂUNESCU

Filiala Timişoara:

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Andea PETRU
Secretar ştiinţific: Oana-Anca DULCA

Filiala Braşov:

în curs de organizare
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PREZIDIUL AOSR

General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea
Preşedintele AOSR

Prof. Univ Dr. Nicolae Dănilă
Vicepreşedinte al AOSR
1 iunie 2008 – 1 octombrie 2009

Prof. univ. dr. Mihai Golu
Vicepreşedinte al AOSR
1 iunie 2008 – 1 octombrie 2009
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Prof. univ. dr. Dan Şchiopu
Vicepreşedinte interimar al AOSR
de la 15 decembrie 2009

Senatorul dr. ing. Ion I. Basgan
Vicepreşedinte interimar al AOSR
de la 15 decembrie 2009

Prof. univ. dr. Doru Sabin Delion
Secretar ştiinţific al AOSR
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CONSILIUL ONORIFIC

Sociolog si scriitor Dinu Săraru

Prof. univ. dr. Constantin Vlad

General (r) Costache Codrescu
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PREŞEDINŢII DE SECŢII

Academician
Aureliu Emil Săndulescu
Ştiinţe Matematice

Prof. univ. dr.
Mărgărit Pavelescu
Ştiinţe Fizice

Prof. univ. dr.
Ştefana Petrescu
Ştiinţe Biologice

Prof. univ. dr. ing.
Dorel Zugrăvescu
Ştiinţe Geonomice

Prof. univ. dr.
Ion Nicolae
Ştiinţe Agricole, Silvice
şi Medicină Veterinară

Prof. univ. dr.
Irinel Popescu
Ştiinţe Medicale
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Prof. univ. dr. Ing
Ecaterina Andronescu
Ştiinţe Chimice

Prof. univ. dr.
Adrian Alexandru Badea
Ştiinţe Tehnice

Prof. univ. dr.
Marius Băcescu
Ştiinţe Economice,
Juridice şi Sociologie

Prof. univ. dr.
Angela Botez
Filosofie, Psihologie
şi Jurnalism

Prof. univ. dr.
Ioan Scurtu
Ştiinţe Istorice şi Arheologie

General (r) Prof. univ. dr.
Eugen Bădălan,
Ştiinţe Militare
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Prof. univ. dr. ing.
Paul Sterian
Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei

PREŞEDINŢII FILIALELOR

Prof. univ. dr.
Marius-Traian Bojiţă
Cluj Napoca

Prof. univ. dr.
Ciupină Victor
Constanţa

Dr. Medic Costache Andone
Preşedinte de onoare al Filiale
Piatra Neamţ, de la 15 dec. 2009

Prof. univ. dr. ing.
Anghel Stanciu
Iaşi

Prof. univ. dr. ing.Petru Andea
Timişoara

Prof. univ. dr. doc. ing. Florea Oprea
Preşedinte de Onoare al Filialei
Târgovişte
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Prof. univ. dr. Ion Cucui
Preşedintele interimar al Filialei, de la 15 dec. 2009
Târgovişte

Anexa 15

Arondarea pe filialele AOSR a judeţelor României
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