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INVITAȚIE
LA CONFERINȚA
CONSTANTIN I. ANGELESCU – PERSONALITATE DE PRESTIGIU
A ȘTIINȚEI, EDUCAȚIEI ȘI CIVILIZAȚIEI ROMÂNEȘTI
150 DE ANI DE LA NAȘTERE
Cu ocazia împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea profesorului dr. Constantin I.
Angelescu, Academia Oamenilor de Știință din România organizează o Conferință dedicată
ilustrului om de știință și politician român. Conferința „Constantin I. Angelescu – personalitate de
prestigiu a științei, educației și civilizației românești. 150 de ani de la naștere”va avea loc în noul
sediu al Academiei Oamenilor de Știință din România (str. Ilfov, nr. 3, sector 5, București), care va
fi inaugurat cu acest prilej, în data de 10 iunie 2019, începând cu orele 12.00.
Manifestarea își propune să evoce personalitatea lui Constantin I. Angelescu (născut la
Craiova în 12 iunie 1869 și trecut la cele veșnice în 14 septembrie 1948), medic chirurg cu studii la
Paris, profesor universitar, politician, membru de onoare al Academiei Române, figură de marcă a
științei, a vieții academice și publice românești din prima jumătate a secolului al XX-lea. Ca om
politic, Doctorul Angelescu a fost deputat, senator, ministru al lucrărilor publice (1914-1916),
ministru al instrucțiunii publice în două mandate (1922-1928, 1933-1937), prim-ministru al
României pentru o scurtă perioadă. Cea mai importantă contribuție ca om politic, Constantin I.
Angelescu a avut-o în calitate de ministru al instrucțiunii publice. Din această poziție, a desfășurat
o operă de modernizare a învățământului românesc și aliniere a acestuia la standardele europene,
inițiind o serie de reforme, promovând, la nivel constituțional (Constituția din 1923), principii
fundamentale precum libertatea învățământului, obligativitatea și gratuitatea învățământului
primar, instituind examenul de bacalaureat etc. Ca ministru al instrucțiunii, a fost un demn
continuator al lui Spiru Haret, fondatorul învățământului românesc modern (de care, de altfel, era
legat și prin relații de rudenie.) Constantin I. Angelescu a fost membru de onoare al Academiei
Române, ales la 24 mai 1934. În perioada 1923-1947, a ocupat funcția de președinte al Ateneului
Român, iar între 1941 și 1947, pe cea de președinte al Ligii Culturale.
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În 29 martie 1935, în calitate de președinte al unui important grup de oameni de știință,
Dr. Constantin I. Angelescu a fondat Academia de Științe din România, ca for de creație și
consacrare științifică, instituție care a reunit personalități strălucite ale științei românești, multe
dintre ele având calitatea de membri ai Academiei Române. După o dramatică evoluție istorică,
odată cu instaurarea regimului comunist și până la căderea acestuia, Academia Oamenilor de
Știință din România este, prin Lege, „continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din
România” (art. 3, alin. 3 din Legea nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcționarea
Academiei Oamenilor de Știință din România).
Conferința „Constantin I. Angelescu – personalitate de prestigiu a științei, educației și
civilizației românești. 150 de ani de la naștere”cuprinde o serie de prezentări care vor reliefa
personalitatea polidimensională a celui evocat și rolul acestuia în știința și viața publică
românească din secolul XX, evocări și dezbateri.
Structura manifestării este următoarea:
I. Inaugurarea noului sediu al Academiei Oamenilor de Știință din România
II. Lucrările Conferinței
1. Cuvânt de Deschidere (prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR)
2. Ministrul Constantin I. Angelescu și rolul său esențial în dezvoltarea învățământului
românesc (prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, ministrul educației naționale)
3. Dr. Constantin I. Angelescu – ctitorul Academiei de Științe din România (prof. univ.
dr. Ioan Scurtu)
4. Constantin I. Angelescu – om politic, medic, profesor universitar, patriot, implicat în
dezvoltarea României prin știință, educație și cultură. (Acad. Prof. dr. Constantin
Balaceanu Stolnici)
5. Evocări, amintiri: Constantin I. Angelescu în memoria familiei și în conștiința
contemporanilor
6. Dezbateri
7. Acordarea medaliei jubiliare ”Prof.dr. Constantin Angelescu – 150 de ani de la
naștere”.
III. Moment spiritual
La eveniment vor participa personalități ale mediului academic, responsabili politici, oameni de
știință și cultură, studenți, reprezentanți ai mass-media. Organizatorii intenționează ca, în urma
Conferinței, să editeze un volum sub egida: Constantin I. Angelescu – 150 de ani de la naștere.

Prof. dr. ing. Adrian Badea
Preşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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