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Bucureşti, 16 ianuarie 2003,
În şedinţa Comitetului Director din 16 ianuarie, ţinută la sediul provizoriu AOŞ (str. Burada 3), s-au discutat următoarele:
În cadrul problemelor organizatorice un prim punct a constat în discuţiile pe marginea înfiinţării Fundaţiei
Oamenilor de Ştiinţă, care să facă lobby pentru AOŞ-R şi prin care să se obţină sponsorizări pentru activitatea ştiinţifică.
La punctul 2 al ordinei de zi, s-a prezentat raportul sesiunii ştiinţifice de toamnă 2002, care a fost organizată de
filiala AOŞ Constanţa. Au participat prof. dr. Vasile Cândea, acad. Cristian Hera, prof. dr. Marioara Godeanu, profesori
universitari din Constanţa, oameni politici. S-au acordat premii. Informaţii din dosarul sesiunii vor apare în volumul sesiunii,
tipărit la Constanţa.
La al treilea punct s-au discutat acţiunile ce vor fi întreprinse pentru crearea unui site al AOŞ-R.
S-a hotărât apoi ca sesiunea ştiinţifică de primăvară 2003, să aibă loc la Timişoara, 29 mai 2003, şi să aibă
tema „Poluarea în ecosisteme şi impactul asupra sănătăţii”. La această sesiune se vor acorda titlul de membru de onoare
post mortem, diploma şi placheta de aur, domnului Dr. Ing. Ion Şt. Basgan, precum şi diploma de M.O. şi placheta de aur
domnului Prof. univ. dr. Josef Constantin Drăgan.
Se caută sponsori pentru utilarea noului sediu.
Bucureşti, 16 aprilie 2003
În şedinţa Comitetului Director din 16 aprilie, s-au discutat următoarele:
Acordarea de diplome MO pentru Bernd Rietz, Manfred Anke (Jena, Germania), Josif Constantin Drăgan (MO
şi plachetă aurită), Adrian Bavaru – MT (Diplomă şi plachetă aurită), Ştefan Basgan (MO-post mortem, diplomă şi
plachetă).
S-a aprobat reconfirmarea unor membri ai Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, ca membri ai Academiei Oamenilor de
Ştiinţă: Ioan Avarvarei, rector UASMV Iaşi, MT; Virgiliu Niculescu, Timişoara, MT; Florea Oprea (Târgovişte) MT.
Comitetul Director a aprobat propunerea de primire în AOŞ-R a următorilor membri, urmând ca aceştia să fie votaţi
(prin vot secret) în Consiliul Naţional Ştiinţific:
Pierantonio Russo (USA), Ştiinţe Medicale, MC;
Helmut Dietmar Glogar (Viena), Ştiinţe Medicale MC.
Grl. Dr. Timaru (Bucureşti), Ştiinţe Medicale, MC,
Drăgulescu Doina (Timişoara), Ştiinţe Tehnice, MC;
Grl. Mircea Mureşan, Ştiinţe Militare, MC.
Izumi Yokoyama (Japonia), vulcanolog, secţia Geodinamică, MO;
Tudor Chirilă (Australia), fil. USA, Ştiinţe Medicale, MC;
Prof. dr. Marin Voicu, MO.
De asemenea, pentru trecerea de la MC la MT: Dan Ion Predoiu, Tudor Cearapin, Anghel Andreescu, Mircea
Udrescu, Carmen Ginghină, Susana Geangalău (P. Neamţ)
S-a hotărât ca pentru titlul de membri corespondenţi ai AOŞ-R, Wilhelm Kappel şi Tanţa Setnescu (amândoi
Târgovişte), aceştia să rămână pe lista de aşteptare. Propunerea de înfiinţare de filială AOŞ-R la Târgovişte nu se acceptă.
Propunerea de schimbare a denumirii „Comisiei de Inventică şi Transfer Tehnologic” în „Comisia de Inovare şi
Dezvoltare durabilă”, preşedinte dr. ing. Ec. Gabriel Năstase.
Bucureşti, 14 mai 2003,
La şedinţa Comitetului Director din 14 mai s-au discutat următoarele:
1. Se aprobă acordarea de Diplome de Excelenţă şi plachete aurite la inaugurarea noului sediu AOŞR pentru cei care
au ajutat la realizarea acestui obiectiv: primarul Traian Băsescu, viceprimarul Stelian Găletuşe, prof.dr. Tudor
Cearapin, Comandantul Jandarmeriei Române şi prof. dr. Vergilius Petrus Copaci.
2. Se aprobă în unanimitate primirea ca MC al dlui dr. Traian Chirilă (Australia), filiala SUA.
3. Se aprobă în unanimitate primirea ca membru colectiv al AOŞ-R al Institutului de Cercetări al Civilizaţiei
Rurale, din cadrul Fundaţiei „Nişte ţărani”, condusă de dl. Dinu Săraru, membru colectiv AOŞ-R.
Hotărârile Consiliului Naţional Ştiinţific din 30 mai 2003, Timişoara
1. Alegerea noilor membri AOŞ-R. S-au prezentat şi au votat 13 persoane. 8 membri ai consiliului şi-au trimis
acordul în scris pentru că nu au putut fi prezenţi la Timişoara la data respectivă. Astfel, au fost aleşi ca membri
corespondenţi ai AOŞ-R următorii:
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1. Prof. univ. dr. Doina Drăgulescu (Timişoara), ştiinţe tehnice;
2. Prof. dr. Pierantonio Russo (USA), ştiinţe medicale;
3. Prof. dr. Helmut Dietmar Glogar (Viena, Austria), ştiinţe medicale;
4. Prof. dr. Traian Chirilă (Australia, fil. USA), ştiinţe medicale;
5. Grl. Dr. Ioan Timaru (Bucureşti), ştiinţe medicale
6. Prof. dr. Petre Panţâru (Galaţi), ştiinţe economice
7. Prof. dr. Cezar Costescu (Galaţi), ştiinţe economice
8. Prof. dr. Adriana Olaru (Galaţi), ştiinţe economice
9. General corp armată dr. Mircea Mureşan (Bucureşti), ştiinţe militare
10. General brigadă prof. univ. dr. Teodor Frunzetti (Iaşi), ştiinţe militare
11. General brigadă conf. Dr. Visarion Neagoe, ştiinţe militare
Pentru trecerea de la MC la MT:
1. Dr. ing. Dan Ion Predoiu (Bucureşti), ştiinţe tehnice
2. Grl. C.A. prof. univ. dr. Tudor Cearapin (Bucureşti), ştiinţe militare
3. Grl. C.A. prof. univ. dr. Anghel Andreescu (Bucureşti), ştiinţe militare
4. Colonel prof. univ. dr. Mircea Udrescu (Bucureşti), ştiinţe militare
5. Prof. univ. dr. Carmen Ginghină (Bucureşti), ştiinţe medicale
6. Dr. ec. Susana Geangalău (P. Neamţ), ştiinţe economice, juridice, sociologie
2. S-au acordat: distincţii următorilor:
3. Dr. ing. Ştefan Basgan: (diploma de MO-postmortem şi plachetă aurită). A fost primită de către dl. Mihai
Olteneanu (Fundaţia Basgan);
4. Diploma de MO: Bernd Rietz (Danemarca)
5. Diploma de MO: Manfred Anke (Jena, Germania),
6. Prof. univ. dr. Josif Constantin Drăgan (Diploma de MO şi plachetă aurită). A fost primită de dl. Marius Şchiopătă,
director al filialei Fundaţiei Europene Drăgan, Timişoara.
7. Acad. Toma Dordea (Diploma de MO şi plachetă aurită) pentru întreaga activitate.
8. Adrian Bavaru – MT (Diplomă şi plachetă aurită), organizatorul sesiunii ştiinţifice de la Constanţa.
9. S-a făcut o scurtă informare privind activitatea AOŞ-R. Preşedintele AOŞ-R, Prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea
a primit distincţia „Steaua României în grad de Cavaler” pe data de 29 mai 2003, înmânată de preşedintele
României, Ion Iliescu. Prof. dr. Vasile Cândea a fost prezentat ca fiind preşedintele AOŞ-R, astfel Ion Iliescu
recunoştea valoarea AOŞ-R în mod public. S-a cerut ca fiecare membru AOŞ-R trebuie să facă lobby pentru
această instituţie.

Facultatea de Hidrotehnică, Parcul Carol, str. George Enescu nr. 14, 30 mai 2003, ora 11.00
ora 11:00: Preşedintele AOŞ-R, Prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea, a avut Cuvântul de deschidere al sesiunii.
Comunicări în plen:
1. BĂCESCU MARIUS, Coordonate globale şi comunitare ale protecţiei mediului
2. NĂSTASE GABRIEL I., Inovare şi dezvoltare durabilă
3. IONAŞCU GHEORGHE, Cerinţe ecologice pentru tehnologii, necesare reducerii impactului negativ
asupra mediului şi asigurării calităţii vieţii
4. BĂDĂLAN EUGEN, Armata şi protecţia mediului
5. ŢARCĂ MIHAI, Populaţia lumii la începutul mileniului III
6. GRUIA ROMULUS, Ecotehnia demers ştiinţific şi tehnic pentru reducerea impactului de mediu
7. BUTNARU GALLIA, Genetica la 50 de ani de la descoperirea ADN-ului
8. GÂRBAN ZENO, Impactul interacţiei xenobioticelor din clasa hidrocarburilor aromatice policiclice cu
acidul dezoxiribonucleic şi implicaţiile în patologia biochimică
9. GEORGESCU P.I., NEAGU C.D., ANTEMIR AURORA, Inteligenţa artificială utilizată în predicţia toxicităţii
derivaţilor aromatici
10. NICHITA GEORGETA, CUMPĂNĂŞOIU C., Frecvenţa şi intensitatea poluării principalelor produse
animaliere cu reziduuri de pesticide organoclorurate şi metale grele în zona de vest a României.
11. BANFI MIRELA, Contaminarea cu pesticide a avifaunei studiată prin intermediul biomarker-ilor
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12. LĂZUREANU A., ALDA S., CÂRCIU GH., MANEA D., Degradarea accelerată a pesticidelor – factor
limitativ al persistenţei acestora în mediul inconjurător
13. BORCEAN I., VERDEŢI S., BORCEAN A, IMBREA FL., Haldele de steril minier de la exploatările de
banatite, o reală sursă de poluare a zonelor limitrofe
14. LĂCĂTUŞU R., Poluarea cu metale grele (Cd, Pb) în sistemul sol-plantă-apă-animal
POSTERE:
GODEANU MARIOARA, CIOBEICĂ CRISTINA, AVĂDANEI I.
Cercetări privind influenţa apei PI asupra unor specii de plante
CÂMPEANU GH., ROMING FLORENTINA
Posibilitatea de folosire a enzimelor oxidative pentru îndepărtarea compuşilor fenolici din ape reziduale
TEODORU ANA, TEODORU V.
Iodul în lanţul trofic din zona subcarpatică musceleană şi impactul carenţei asupra sănătăţii animalelor şi
oamenilor
GOGU-BOGDAN M.
Modificări induse de poluare ale calităţii ecosistemelor acvatice, inclusiv ale populaţiilor de Phalacrocorax
carbo sinensis I.
GODEANU MARIOARA, GODEANU STOICA, CIOBEICĂ CRISTINA
Cercetări privind utilizarea rumeguşului pentru paturi germinative
TRIF ALEXANDRA, PRĂJIŞTEANU DUMITRINA

Mercurul în sistemul trofic sol-plantă-apă-animal-om
BANFI MIRELA, GOGU-BOGDAN M.
Rolul şi importanţa ornitofaunei în menţinerea echilibrului ecologic al agroecosistemelor
BACIU ANCA, BLIDAR A., MIHALCEA SORINA, JURCĂ MANUELA, GALLIA BUTNARU, SĂRACI I.
Resursele genetice, mediul şi calitatea vieţii.
JĂDĂNEANŢ M.,
Componenta termică parte importantă a poluării mediului ambiant
COMITETUL DE ORGANIZARE al sesiunii i-a avut în componenţă pe:
PREŞEDINTE, Academician TOMA DORDEA, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. dr. ing. Georgeta Nichita
Facultatea de Hidrotehnică, Parcul Carol, str. George Enescu nr. 14, 30 mai 2003, ora 11.00
Bucureşti, 10 iulie 2003,
Şedinţa Comitetului Director. S-au discutat următoarele probleme aflate pe ordinea de zi:
1. Problema sediului AOŞ-R Timişoara. Filiala AOŞ-R Timişoara avea sediul la filiala Academiei Române din
localitate. În acest moment este obligată să îl părăsească!
2. Propunerea de primire ca membru colectiv AOŞ-R al HAFO GRUP, cu care se va elabora un proiect de
colaborare. S-a luat hotărârea ca la următoarea şedinţă să se primească un dosar al activităţilor HAFO-GRUP şi
să se stabilească un protocol de colaborare, semnat de ambele părţi. S-a discutat şi despre necesitatea unei
instalaţii de încălzire pentru toate nivelele clădirii. De asemenea, se va discuta cu dl. Dinu Săraru despre
elaborarea unei convenţii de colaborare între AOŞ-R şi Institutul de Civilizaţie Rurală – Fundaţia “Nişte ţărani”.
3. S-a discutat scrisoarea din partea Primăriei Sector 5 adresată AOŞ-R prin care se solicită cedarea spaţiului situat
la mansardă, în folosul Jandarmeriei. Se va discuta la următoarele şedinţe trecerea temporară în administrarea
Primăriei sector 5, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere de către Jandarmerie. Dl. Dr. ing. Ion Plăviciosu şi dl.
Consilier juridic Dorel Nuţu sunt mandataţi pentru aducerea la îndeplinire .
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4. HAFO GRUP va aduce un dosar (statut, regulament etc.) [prof. dr. Valentin Pau]. Acest sediu a fost al fostei
Academii de Ştiinţe. Trebuie să se specifice în protocolul / contractele cu vecinii noştri ca activitatea lor să nu
perturbe activităţile AOŞ-R.
5. Activitatea secţiilor şi filialelor AOŞ-R. Pentru ca aceasta să se desfăşoare cât mai productiv, trebuie aduse la zi
evidenţa şi dosarele ştiinţifice ale tuturor membrilor: de onoare, titulari şi corespondenţi. Preşedinţii de secţii şi
de filiale vor lua legătura cu membrii secţiei (pentru Bucureşti), respectiv ai filialelor, pentru ca aceştia să trimită la
secretariatul general al academiei următoarele documente:
1. Curriculum Vitae completat conform modelului anexat;
2. Copii legalizate* ale diplomelor de bacalaureat, absolvire a institutului de învăţământ superior,
doctoratul, atestarea ca profesor (conferenţiar) universitar, atestarea ca cercetător ştiinţific;
3. Două fotografii actuale tip paşaport
4. Liste complete de lucrări, cărţi, brevete invenţii etc. astfel:
4.1. Cărţi publicate (titlu, data apariţeie, editura);
4.2. Lucrări ştiinţifice publicare în reviste de specialitate româneşti sau străine sau în cadrul
manifestărilor ştiinţifice intere sau internaţionale (titlu, data, revista în care a apărut lucrarea)
4.3. Lista invenţiilor şi inovaţiilor brevetate (titlu, nr. brevet, copie după atestat)
4.4. Lista programelor de cercetare naţionale sau internaţionale la care au participat (titlul
programului, nr. contract, autoritate contractantă)
5. Recomandările de primire în AOŞ-R de la doi membri titulari sau de onoare AOŞ
6. Discursul de recepţie ** şi Răspunsul la discursul de recepţie, pe dischetă (format Msword) şi pe coli
A4, formă imprimată.
*
**

Documentele se legalizează de către AOŞ-R, pe baza prezentării originalelor
dacă a fost susţinut

6. Fiecare preşedinte de secţie poate avea la dispoziţie un birou în sediul AOŞ-R, o zi pe săptămână, pentru a lua
legătura cu membrii secţiei sale. De asemenea, se va pune la dispoziţie o cameră din sediu pentru organizarea
unor mese rotunde între specialişti [dl. Prof. Dorel Zugrăvescu].
7. AOŞ-R trebuie să aibă activitate academică. De aceea, trebuie acordată o mai mare atenţie dosarelor prezentate
de noii aspiranţi la titlurile de membri AOŞ-R.
8. Se poartă discuţii asupra înfiinţării Fundaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Există vechiul statut al FOSR, care
a fost dat spre analiză.
9. Pregătirea Congresului al III-lea al AOŞ-R. Tematică pluridisciplinară cu caracter restrâns. Tema de principiu: “Apa
– un miracol”.
10. Schimbarea sediului AOŞ-R. Datorită evacuării din vechiul spaţiu, AOŞ-R a primit în administrare un nou spaţiu în
Splaiul Independenţei nr. 54. Comitetul Director este de acord în unanimitate cu schimbarea sediului.
Bucureşti, 18 septembrie 2003,
În Şedinţa Comitetului Director din 18 septembrie, s-au avut în vedere următoarele probleme pe ordinea de zi:
1. Organizarea sesiunii ştiinţifice de toamnă 2003. Există oferta celor de la ECOFOREST Piatra Neamţ, având
ca tematică dezvoltarea durabilă. Există şi varianta Iaşi, dar aici nu se mai poate ţine pentru că avem aceeaşi problemă a
spaţiului, ca şi la Timişoara: membrii AOŞ-R nu mai au acces în incinta Filialei Academiei Române. Acad. Cristian Hera
propune ca sesiunea ştiinţifică să se desfăşoare la Piatra Neamţ, în perioada 1-10 noiembrie a.c. Tema va fi comunicată de
către preşedintele filialei, Dr. Costache Andone.
Congresul al III-lea al AOŞ-R din 2004. Există propunerea ca acesta să se desfăşoare la Constanţa. Tema va fi
Apa cu implicaţiile ei în toate domeniile. Congresul va avea patru teme: “Apa dulce, resursă epuizabilă”, “Tehnologiile de
valorificare şi depoluarea apei”, “Memoria apei”, “Apele maritime şi oceanice, potenţiale ale dezvoltării durabile”.
Participarea va fi internaţională. Congresul va fi patronat de preşedintele Iliescu, care şi-a înscris pe site-ul său oficial,
printre altele, şi faptul că este membru de onoare al AOŞ-R. Suntem încrezători că va accepta propunearea noastră. Alături
de AOŞ-R, ca organizator va fi Universitatea “Ovidius”. Comitetul Director aprobă organizarea acestui congres şi trimiterea
scrisorii către preşedintele Iliescu.
Protocolul alegerii de membri titulari şi membri de onoare ai AOŞR. Această hotărâre se amână, lăsându-se
un timp pentru a se reveni cu idei noi.
Se discută despre revederea statutului AOŞ-R. Dl. Grl. Arsenie propune alegerea noului Comitet Director. Se
vor schimba şi conducerile de la Timişoara, Cluj, Iaşi, Braşov. Până la congres se vor face alegeri la filiale şi la secţii,
precum şi în biroul permanent. Dl. Dr. ing. Plăviciosu propune reducerea numărului de vicepreşedinţi. Vor avea noi discuţii
la următoarea şedinţă.
Buletinul şi revista AOŞ-R. S-a luat hotărârea să se reînceapă tipărirea Buletinului Informativ al AOŞ-R,
responsabil de aceasta fiind dl. Dr. ing. Plăviciosu. Prof. dr. Cândea propune conceperea unei reviste a AOŞ-R-ului, de rang
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academic. Se aşteaptă propuneri şi idei în acest sens. În unanimitate de păreri, Comitetul Director este de acord cu
realizarea acestei reviste. Acad. Săndulescu va apela la secţiile care pot să susţină o revistă. Prof. dr. Băcescu propune ca
în noua revistă AOŞ-R să apară în extenso discursurile de recepţie. Se va hotărî în viitor dacă este posibil să avem şi o
editură în spaţiul nostru.
Reanalizarea dosarelor membrilor. Multe dosare nu sunt reactualizate şi conţinutul lor nu este ştiinţific sau de
rangul unei academii.
S-a votat propunerea ca d-lui dr. Gabriel Homotescu să i se acorde titlul de membru de onoare. De asemenea,
s-a votat în unanimitate ca HAFO GRUP (după analiza dosarului din care reiese că societatea are activităţi de cercetare,
consultanţă, management) să fie membru colectiv.
S-a votat, conform cererii din partea Primăriei sector 5 Bucureşti, cedarea spaţiului de la mansardă Jandarmeriei
Române, pentru a-şi organiza o secţie de Jandarmerie. Periaoda va fi determinată, cu posibilitatea primirii înapoi.
Situaţia financiară: Contractele de cercetare pe anul 2003: 1.924.000.000 lei din care la AOŞ-R: 192.000.000 LEI.
Situaţia contului, 18.IX-2003: 128.000.000. Situaţia cotizaţiei: membri = 704, din care 265 în Bucureşti; Membri cotizanţi =
421; Membri care au plătit cotizaţia: 126.
PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE DE TOAMNĂ, PIATRA NEAMŢ, 6 noiembrie 2003
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCALE, COROBORATĂ CU
IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIA MEDIULUI
Conf. univ. dr. ing. ec. Gabriel I. Năstase
[preşedintele Comisiei de Inovare şi Dezvoltare Durabilă, din cadrul AOŞ-R]
Potenţialul inovaţional şi implicaţiile sale în protecţia mediului înconjurător.
Conf. univ. dr. ing. ec. Gabriel I. Năstase & prof. univ. dr. ing. Alexandru Măruţă,
Biosinergetica şi protecţia mediului
Conf. univ. dr. ing. ec. Gabriel I. Năstase & fiz. Ancu Dincă
Fenomenul de energo-fito-terapie şi implicaţiile sale în protecţia organismelor vii, în interacţiunea cu mediul înconjurător
Gheorghe Ionaşcu
Calitatea mediului – scop al dezvoltării durabile locale, în context regional
Ec. Viorica Gheorghe, Ec. Doina Galavan, Ec. Gabriela Galben - Directia de dezvoltare regională – programe şi prognoze Consiliul Judeţean Neamţ
Împreună pentru o dezvoltare locală şi regională durabilă.
Dr. ing. Elena Ionescu, Dr. chim. Neculae Antohi, ing. Maria Chiriac, Farm. Nadia Grigoraş, dr. ing. Carmen Ţebrencu, ing.
Roxana Mohăilescu, Dr. fiz. Dumitru Corduneanu:
Contribuţii la dezvoltarea fitoterapiei româneşti – PLANTAVOREL – trecut şi viitor
Ec. Cristina Bălan, Ing. Silvia Apostol – Directia dezvoltare, programe şi prognoză – Consiliul Judeţean Neamţ
Coordonate ale parteneriatului public - privat
Prof. univ. dr. C. Măzăreanu:
Diversitatea şi protecţia zonelor umde din bazinul râului Siret
Dr. ec. Suzana Geangalău, dr. etn. Elena Florescu, dr. ing. V. Avădanei
Dezvoltarea durabilă – de la conceptul internaţional, la aplicaţii locale
Dr. medic Costache And one, dr. ing. Ermil Marcoci, dr. ec. Susana Geangalău:
Filiala AOŞ-Neamţ, factor activ în stimularea şi organizarea cercetării ştiinţifice privind dezvoltarea regională şi locală într-un
mediu protejat ecologic.
Dr. ing. Micea Răşcănescu, ing. Vasile Chiper, ing. Theodor Gheorghiu, dr. ing. Elena Trotuş, ing. Ion Burdea:
Agricultura - factor activ în dezvoltarea durabilă socio-economică a judeţului Neamţ, cu sprijin activ şi implicare din partea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă, privind cercetarea ştiinţifică
Dr. ec. Susana Geangalău – preşedinte ECOFOREST, Dr. etnolog Elena Florescu, Dr. ing. V. Avădanei:
Rezultatele cercetării ştiinţifice ale Asociaţiei ECOFOREST – Neamţ aplicate în domeniul economic-social durabil al
localităţilor nemţene, cu accent pe protecţia mediului.
Dr. biol. Elvira Gille – Director STAŢIUNEA “Stejarul”
Preocupări actuale ale staţiunii de cercetări "Stejarul”, în contextul unei dezvoltări durabile.
Dr. chim. Vasile Avădanei – Director S.C. INFAST Piatra Neamţ
Model integrat de dezvoltare durabilă = compenteţă + inovare + afaceri “SUSTENPOL”
Prof. univ. dr. ing. V. Nedeff – Universitatea Bacău
Studii şi cercetări privind separarea mecanică în curenţi de aer a amestecurilor eterogene gaz – solid
Prof. univ. dr. I. Miron, dr. L. Miron, Universitatea Alexandru Ion Cuza” IAŞI
Fundamentarea ecologică a acvaculturii, componentă a dezvoltării durabile
Ing. I. Păvăleanu – secţia Protecţia Apelor Române:
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Rolul societăţii civile în acţiunile de conservare şi protejare a resurselor de apă.
Ing. Nicolae Rizescu, ing. Stela Deszoy, ing. Cristina Miclăuş, Ing. Irimia lacob: Agenţia de Protecţie a Mediului
Protecţia mediului – obiectiv comun de cercetare şi aplicare a mijloacelor a ecosistemelor prin colaborarea AOŞ-R cu
Agenţia de Protecţie a Mediului
Prof. dr. ing. Domnica Ciobanu – Universitatea Bacău
Fiabilitatea produselor papetare cu adaos de maculatură, condiţie esenţială pentru reducerea gradului de poluare a mediului
înconjurător
Dr. etnolog Elena Florescu
Agenda 21 locală – plan strategic de dezvoltare durabilă a comunei Ceahlău
Dr. ing. Săvel Matache – S.C. ENELIN
Reengineering-ul întreprinderilor – modernizare sau condiţie de supravieţuire?
Dr. ec. Susana Geangalău – preşedinte ECOFOREST,
Înfiinţarea “Centrului de Incubare Creativ-Inovativ de afaceri” Roznov
Ing. T. Krausz, Ing. T. Văcărescu, Ing. C. Munteanu
Instalaţie de uscare ecologică a rumeguşului pentru producerea de brichete combustibile
Dr. chimist Lidia Avădănei
Posibilităţi de recuperare şi reciclare a deşeurilor polyetilenterestalat
Ing. Florin Buruiană
Studiu privind valorificarea subproduselor din lemn, prin utilizarea unor tehnologii ecologice care permit recuperarea
avansată a energiei termice conţinută în aceste produse

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Luni, 29 septembrie a.c., la sediul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei, a avut loc ceremonia de
primire ca membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – Secţia de Ştiinţe Militare – a
comandantului Jandarmeriei Române, dl. General de corp de armată, prof. univ. dr. Tudor Cearapin. Tema
discursului de recepţie a fost "Ordinea Publică din România - prezent şi viitor", în care autorul a definit noţiunile de
securitate naţională, siguranţă naţională şi ordine publică, relevând legătura indisolubilă dintre cele trei noţiuni.
Discursul de răspuns a fost susţinut de către dl. Gl. Mr. (r) prof. univ. dr. Costache Codrescu care a
remarcat “abordarea ştiinţifică a conceptului de ordine publică, noţiune tratată din punct de vedere istoric, filosofic
şi acţional.” La finalul ceremoniei, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. H.C.
Vasile Cândea, i-a înmânat generalului de corp de armată prof. univ. dr. Tudor Cearapin diploma, medalia şi insigna
de membru tilular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă.
"ORDINEA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA PREZENT ŞI VIITOR"
General Corp de Armată, prof. univ. dr. TUDOR CEARAPIN
Istoria consemnează în timp adevărul potrivit căruia o societate nu poate exista, nu poate progresa, în afara unei
stări de ordine generală respectată de toţi membrii săi şi fără un cadru legal, bine structurat, de asigurare a respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Ordinea socială, datorită importanţei şi implicaţiilor pe care le poate genera a constituit şi constituie un fenomen
esenţial de studiu, analiză şi prognoză a multor categorii de specialişti şi oameni de ştiinţă din cele mai diverse domenii:
filosofie, politică, sociologie, psihologie, juridic, militar ş.a.
Făcând o retrospectivă istorică vom găsi căutări, interpretări, analize, studii despre acest fenomen, cunoaşterea şi
stăpânirea acestuia reprezentând un deziderat al tuturor tipurilor de societăţi, începând cu cetăţile antice şi până în zilele
noastre.
În epoca modernă, Thomas Hobbes susţine legătura indisolubilă dintre stat şi ordine, considerând că omul nu este
prin natura sa o fiinţă sociabilă.
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Observăm deci, o evolutie în timp, o interpretare tot mai complexă a termenului de ordine. Definind conceptul de
ordine publică se pot preciza următoarele: cuvântul ordine îşi are originea în latinescul "ordo - ordinis". Din totalitatea
sensurilor pe care cuvântul ordine le are, ne interesează cel referitor la organizare, la aşezarea unor elemente potrivit unor
cerinţe în consens cu dictonul "ordo est anima rerum" (ordinea este sufletul tuturor lucrurilor).
Termenul public din sintagma ordine publică, semnifică ceva ce este al statului, care îi priveşte pe toţi, care are loc
în prezenţa unei colectivităţi ori a unei adunări, ori este pus le dispoziţia tuturor. Definirea şi lămurirea conceptului de ordine
publică a stat în atenţia multor specialişti şi cercetători români, existând nenumărate variante în acest sens.
Dictionarul Editurii Politice din 1975 prezintă ordinea publică ca fiind o denumire folosită curent pentru a desemna
normala funcţionare a aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţeneşti, respectarea drepturilor cetăţenilor şi a avutului
acestora.
În "Culegerea de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi
apărării armate", Editura Militară 2000, ordinea publică este definită ca fiind starea de legalitate, de echilibru şi de pace
socială prin care se asigură liniştea publică, siguranţa persoanei, a colectivităţilor şi a bunurilor, sănătatea publică, a cărei
menţinere potrivit principiilor şi normelor statornicite în legea fundamentală se realizează prin măsuri de constrângere de tip
poliţienesc.
Consider că un pas real în definirea şi lămurirea conceptului de ordine publică s-a făcut prin prezentarea în
Dicţionarul Editurii Academiei Române din 1993 a ordinii publice, drept o caracteristică a unei societăţi în care domină
siguranţa, securitatea, respectul faţă de drepturile cetăţenilor, societate în care serviciile funcţionează în condiţii bune,
permiţând cetăţenilor să trăiască normal.
O atenţie deosebită a fost acordată ordinii publice şi în cadrul ştiinţelor juridice. Astfel, Dreptul Internaţional Privat
prezintă ordinea publică ca fiind o stare de drept şi de fapt, care permite realizarea şi menţinerea echilibrului bazat pe
consensul social necesar funcţionării optime a ansamblului social, în condiţiile reglementărilor juridice interne în vigoare,
consacrării apărării şi respectării drepturilor şi libertăţilor funamentale ale cetăţenilor, avutului public şi privat.
În spaţiul aflat sub autoritatea statului român, ordinea publică se circumscrie atât securităţii naţionale, cât şi
siguranţei naţionale. Consider că securitatea naţională poate fi definită ca o stare a naţiunii care asigură existenţa şi
manifestarea acesteia în deplină libertate, la adăpost de orice riscuri şi ameninţări care ar putea bloca sau frâna procesul de
dezvoltare a statului de drept. De asemenea, securitatea este o stare de fapt pe care fiecare naţiune tinde să şi-o asigure,
ea, declanşând acţiuni în toate sferele vieţii sociale, subsumând şi demersurile în domeniul ordinii şi liniştii publice.
Legea nr. 51/1991 privind Siguranţa Naţională a României, defineşte siguranţa Naţională ca fiind starea de
legalitate, echilibru şi stabilitate socială, economică şi politică, necesară existenţei şi dezvoltării statului român, menţinerii
ordinii de drept şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor şi libertătilor cetăţeneşti.
Din punctul meu de vedere cred că noţiunea de siguranţă are semnificaţii sinonime cu cea de securitate, dar
concepţia integrată privind securitatea naţională a României desemnează măsurile luate în domeniul siguranţei naţionale,
drept o direcţie fundamentală de acţiune în realizarea securităţii naţionale şi ca atare apreciez că securitatea naţională
include siguranţa naţională.
Apreciez că ordinea publică prin componentele sale se circumscrie siguranţei naţionale şi securităţii naţionale.
Ordinea publică este prin implicaţiile pe care le poate avea, starea ei la un moment dat, un etalon al stării de siguranţă
naţională. Multe dintre ameninţările la adresa siguranţei naţionale a României sunt în corelaţie directă cu ordinea publică, fie
degradarea acesteia determinând un pericol potenţial pentru siguranţa naţională, fie acţiunile îndreptate împotriva siguranţei
naţionale generând o deteriorare graduală a ordinii publice.
In concluzie, apreciez că, această corelatie securitate naţională, sigurantă naţională şi ordine publică poate fi
sistematizată astfel: siguranţa naţională se circumscrie securităţii naţionale iar ordinea publică se circumscrie atât siguranţei
naţionale cât şi securităţii naţionale.
Personal, consider ordinea publică ca fiind starea de legalitate, de echilibru şi de pace socială, prin care se asigură
liniştea publică, siguranţa persoanei, a colectivităţilor şi a bunurilor, sănătatea şi morala publică a cărei menţinere potrivit
principiilor şi normelor statornicite în Constituţie se realizează prin măsuri de constrângere specifice poliţiei. Deci, ordinea şi
liniştea publică reprezintă o stare de necesitate, un sine-qua-non existential, universal, un drept universal al fiinţelor umane.
Pentru a acţiona într-o concepţie unitară la nivel naţional, structurile cu atribuţii şi competenţe în domeniul ordinii
publice actionează în cadrul Sistemului Naţional de Ordine Publică din România.
Sistemul Naţional de Ordine Publică cuprinde ansamblul format din legislaţie, autorităţile şi organele administraţiei
publice, instituţiile, forţele şi resursele create şi pregătite special care acţionează pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, protecţia proprietăţii publice şi private, funcţionarea normală a statului de drept. Modalităţile de acţiune pentru
apărarea ordinii publice şi respectarea ordinii constituţionale sunt stabilite în funcţie de interesele ţării, de resursele
materiale şi umane, de evoluţia proceselor economice şi politice, precum şi de potenţialele ameninţări la adresa acestora.
Cadrul juridic care direcţionează activitatea de ordine publică, a fost creat şi permanent îmbunătăţit prin modificări
şi completări, astfel că în acest moment există baza legală a activităţii specifice desfăşurată de organele îndrituite de lege.
Activitatea Sistemlui Naţional de Ordine Publică este reglementată în principal de următoarele acte normative: Constituţia
României, Legea 39/1990 referitoare la funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, Legea nr. 51/1991 privind
siguranţa naţională a României; Legea 14/1992 de organizare şi funcţionare a S.R.I.; Legea nr. 215/2001 privind
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administraţia publică locală; ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei
şi Internelor; Legea nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; Legea nr. 60/ 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
Legea nr. 61/1991 republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice; Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal; Legea nr. 17 /1996 privind regimul
armelor de foc şi al muniţiilor, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 1 /21.01.1999 privind regimul stării de
asediu şi regimul stării de urgenţă; Ordinul M.I. 837/1999, privind executarea unor misiuni de asigurare a ordini publice.
Sistemul Naţional de Ordine Publică din România cuprinde forţele de ordine publică care se compun din: forţe
principale, forţe complementare şi forţe de excepţie.
Apreciez că forţele principale de ordine publică sunt alcătuite din unităţi care apartin structurii Ministerului
Administraţiei şi Internelor, specializate pe activităţi şi misiuni specifice şi care în timp de pace acţionează în general pentru:
menţinerea şi restabilirea ordinii publice; apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăteneşti, a avutului public şi privat; asigurarea
pazei militare a obiectivelor de importanţă deosebită pentru stat; prevenirea şi controlul trecerii frontierei, prevenirea şi
stingerea incendiilor.
Forţele principale sunt pregătite ca în timpul stării de asediu, urgenţă sau război să asigure: sprijin necesar
mobilizării generale; preluarea în pază de noi obiective; protejarea populaţiei, răniţilor, prizonierilor; evacuarea populaţiei,
paza prizonierilor de război; aplicarea măsurilor privind ordinea publică şi siguranţa naţională pe timpul instituirii stărilor
excepţionale. Forţele principale reprezintă componenta de bază a asigurării ordinii publice, asigurând caracterul unitar al
activităţii statului şi funcţionarea normală a celorlalte componente ale sistemului de apărare a ţării, organizate pe principiul
teritorial şi în raport de situaţia operativă specifică.
În cadrul forţelor principale sunt cuprinse următoarele categorii: jandarmeria, poliţia, corpul pompierilor militari,
poliţia de frontieră, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă a M.A.I.
Forţele complementare de ordine publică se organizează la nivelul diverselor organe ale administraţiei publice
centrale şi locale de specialitate şi asigură menţinerea ordinii publice prin: prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,
supravegherea respectării normelor igienico-sanitare, ordinea şi disciplina militară în garnizoană, paza şi supravegherea
deţinuţilor, paza unor obiective (altele decât cele date în competenţa forţelor principale, protectia mediului înconjurător).
Pe timpul stării de asediu, de urgenţă, mobilizare şi pe timp de război, o parte din forţele complementare pot fi
militarizate în conformitate cu prevederile legale.
Acestea cuprind următoarele categorii şi unităţi şi subunităţi de poliţie militară din cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, unele structuri specializate ale S.R.I., Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Gărzii Financiare,
Gardienii Publici, pompierii civili, formaţiuni de inspecţie sanitar - veterinară şi de pază a bunurilor şi persoanelor.
Referitor la ultima catergorie de forţe, cele de excepţie, consider că sunt unităţile Armatei care acţionează în
situaţii de criză la instituirea stării de urgenţă şi a celei de asediu, la mobilizare, în timp de război şi atunci când instituţiile
democratice sunt în pericol, iar toate celelalte măsuri de apărare ale acestora au fost epuizate, precum şi atunci când
posibilităţile forţelor principale şi complementare de ordine publică au fost depăşite.
Apreciez că o problemă care va trebui revăzută o constituie şi delimitarea mai clară a situaţiilor în care se instituie
starea de urgenţă de cele în care este necesară instituirea stării de asediu. Unii autori afirmă că starea de asediu intervine
în situaţii extraordinare, care presupun implicarea forţelor armate, în timp ce starea de urgenţă este impusă de evenimente
interne, cum ar fi calamităţile naturale.
În aceste condiţii consider că legiuitorul trebuie să urmărească în mod expres ca instituirea stărilor excepţionale să
se aplice numai la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a ţării.
De asemenea, este evident că evoluţia structurilor Sistemului Naţional de Ordine Publică este determinată de
schimbările şi mutaţiile permanente care au loc în societate, de evoluţia fenomenelor pe care trebuie să le controleze, de
strategiile de ordine publică adoptate de către puterea administrativă a statului.
În opinia mea, în cadrul componentelor forţelor de ordine publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor,
jandarmeria şi poliţia constituie forţe specializate care au obligaţia să acţioneze în toate situaţiile pentru menţinerea şi
asigurarea ordinii publice. Astfel, Poliţia Română este forţa destinată să aplice măsuri de ordine la nivel naţional, fiind
sprijinită în executarea acestor misiuni de către efective de jandarmi.
Jandarmeria Română este abilitată să acţioneze la nivel naţional pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice,
fiind sprijinită de către poliţie cu date şi informaţii de interes operativ.
Analiza factorilor de risc în contextul subregional şi regional actual, evidenţiază faptul că aceştia există în stare
latentă, iar acţiunea (producerea) lor poate determina crize de natură şi amploare diferită, raportate la specificul fiecărei
naţiuni.
Criteriile de clasificare a factorilor de risc au la bază elementul spaţial, domeniul de manifestare, nivelul, amploarea
şi intensitatea de manifestare.
Astfel, din punct de vedere spaţial, factorii de risc se clasifică în: factori de risc interni şi factori de risc externi.
Dintre factorii externi amintesc: desfăşurarea unor conflicte militare, zonale ori menţinerea situaţiei încordate în spaţiile
apropiate României; instituirea embargoului împotriva unor ţări cu care România are schimburi comerciale de mare
importanţă; înrăutăţirea relaţiilor politice şi diplomatice cu unele state; ofensiva catolicismului şi islamismului împotriva
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ortodoxismului existent în zona ţării noastre şi majorităţii vecinilor; proliferarea tendinţelor revizioniste prin negarea tratatelor
încheiate pentru stabilirea actualelor graniţe ale ţării noastre.
Pe plan intern factorii care ar putea declanşa situaţii de criză pot fi: înrăutăţirea condiţiilor de viaţă a majorităţii
populaţiei datorită declinului economiei naţionale; diminuarea nivelului siguranţei civice ca urmare a creşterii ratei
criminalităţii datorită ritmului greu de stăpânit de către forţele de ordine publică; disoluţia puterii statului prin lipsa de
fermitate în aplicarea legii manifestată de instituţiile statului; devalorizarea monedei naţionale şi creşterea necontrolată a
inflaţiei; existenţa unei legislaţii permisive cu persoanele care comit acte antisociale; înşelarea unor grupuri mari de
persoane care au depus sume de bani la diferite jocuri piramidale sau alte fonduri private; tendinţa unor grupări etnice sau
religioase de a obţine autonomie teritorială; crearea unor stări de confuzie şi nesiguranţă în rândul cadrelor militare ca
urmare a lipsei legislaţiei care reglementează statutul acestora şi a mijloacelor cu care se îndeplinesc atribuţiile legale.
Concluzionând asupra factorilor de risc, se poate afirma că în situaţia în care factorii devin activi într-un spaţiu
delimitat sau la nivel naţional pot genera crize locale sau cu caracter general, constituindu-se în cauze ale acestora.
Factorilor de decizie domeniul ordinii publice li se impune ca o necesitate primordială coordonarea şi armonizarea
eforţurilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor propuse pe timpul îndeplinirii misiunilor. Organizarea cooperării, prin
prisma îndatoririlor celor ce conduc structurile de ordine publică, trebuie privită atât ca o activitate de bază în etapa
planificării, cât şi ca o secvenţă a procesului de conducere.
Prin cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniu se urmăreşte permanentizarea şi
amplificarea schimbului de informaţii în ambele sensuri, conform atribuţiilor şi competenţelor conferite de legislaţia în
vigoare; coordonarea acţiunilor de intervenţie desfăşurate în comun; mediatizarea activităţilor şi rezultatelor acţiunilor
întreprinse de forţele de ordine.
În acest sens, se realizează planuri de cooperare bilaterale şi multilaterale între ministerele interesate, funcţie de
situaţia operativă, pe baza cărora se emit dispoziţii către structurile subordonate, pentru a organiza cooperarea la nivel
local.
Forţele principale cooperează cu forţele de excepţie, în baza unor planuri întocmite din timp şi aprobate de
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în care sunt bine delimitate misiunile ce se îndeplinesc în comun, principiile pe baza
cărora se organizează şi se realizează cooperarea, precum şi atribuţiile specifice fiecărei părţi.
Noile provocări la adresa ordinii publice care au început să se facă simţite imediat după Revoluţia din decembrie
1989, au surprins componentele sistemului naţional de ordine publică. Acestea nu aveau structuri specializate noului gen de
misiuni, lipsind dotarea şi experienţa în domeniu, uzitând de un cadru legislativ neadaptat noilor situaţii, care nu ofereau
garanţiile legale, absolut necesare pentru protecţia forţelor de ordine în situaţiile ce impuneau întreprinderea măsurilor în
forţă pentru combaterea violenţei.
Consider că principalele cauze generatoare de insecuritate internă în România post-decembristă au fost: criza de
autoritate a noii puteri investită democratic; instabilitatea politică determinată de utilizarea presiunilor străzii; incapacitatea
sistemului legislativ de a crea cadrul legal necesar dezvoltării democratice a ţării şi a aparatului administrativ de a aplica
ferm legile fundamentale ale statului; neputinţa adaptării sistemului economic anacronic, centralizat excesiv la noile cerinţe
ale economiei de piaţă; neînţelegerea sensului real al libertăţilor democratice; lipsa de încredere în aparatul poliţienesc.
Puse în faţa noilor provocări la adresa ordinii publice, componentele specializate ale Ministerului Administraţiei şi
Internelor, au făcut propuneri pertinente pentru adoptarea unei legislaţii pe linia ordinii publice, foarte precisă, manifestânduse un interes deosebit pentru stabilirea competenţelor instituţiilor abilitate, luând totodată măsuri pentru adaptarea
structurilor de ordine publică specificului noilor misiuni.
Ulterior acestor evenimente şi demersuri, măsurile întreprinse au permis forţelor de ordine să se adapteze din mers
noilor mutaţii, să gestioneze cu eficienţă problematica ordinii şi liniştii sociale la nivel naţional, limitând acţiunile de o violenţă
extremă, dezordinea publică care odată escaladată ar fi putut duce la situaţii limită, cu impact asupra stabilităţii interne.
Apreciez că maleabilitatea manifestată de către forţele de ordine publică ale Jandarmeriei în adaptarea structurilor
acesteia, celor aparţinând ţărilor occidentale, cu experienţă în domeniu, asumarea obligaţiilor legale internaţionale în
materia respectării drepturilor civile şi politice, precum şi rezultatele concrete obţinute, au permis Jandarmeriei Române
recunoaşterea internaţională, concretizată în includerea acesteia în Asociaţia Poliţiilor şi Jandarmeriilor Europene şi
Mediteraneene cu statut militar.
Consider că alfabetizarea euro-atlantică, pentru noi s-a încheiat, proba verităţii în misiunile vizând apărarea ordinii
publice într-un complex proces de peace-keeping, constituind-o misiunea internaţională îndeplinită cu calificative maxime şi
răsplătită cu medalia << În slujba păcii >> de către ONU, sub a cărei egidă au acţionat şi actionează jandarmii în spaţiul exiugoslav Kosovo.
În ceea ce ne priveşte, jandarmii au probat şi probează cu fapte, aici şi peste graniţă, că sunt hotărâţi să nu abdice
de la blazonul şi renumele de elită şi profesionalitate pe care li-l dă apartenenţa F.I.E.P., misiunile îndeplinite cu brio în
cadrul forţelor U.N.M.I.K. ca unităţi de poliţie specială, zecile de misiuni majore îndeplinite pe teritoriul naţional.
În privinţa rolului şi locului Jandarmeriei Române în cadrul Sistemului Naţional de Ordine Publică apreciez că
Jandarmeria, ca structură militară specializată în furnizarea de climat social, prin implicare în gestiunea violenţei, în
asigurarea, restabilirea şi impunerea ordinii de drept, constituie o realitate statală democratică, o arhitectură de stabilitate
care acţionează potrivit legii, pe baza unor principii inconfundabile de profesionalism, echidistanţă, performanţă şi
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credibilitate, atât în teritoriul naţional, cât şi în afara frontierei, potrivit prevederilor constituţionale, ale legii organice şi în
conformitate cu prevederile decidenţilor politico-administrativi autorizaţi.
Parte integrantă a Sistemului Naţional de Ordine Publică, structurile specializate ale Jandarmeriei Române în
executarea misiunilor de ordine publică sunt reprezentate de Jandarmeria mobilă de ordine publică şi Jandarmeria
teritorială de ordine publică. Jandarmeria mobilă de ordine publică având în structură Bg. Sp. Intv; grupări şi detaşamente
mobile care au ca misiuni principale: asigurarea ordinii publice în zona de responsabilitate cu ocazia întrunirilor şi
manifestaţiilor publice, a celor cultural-sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi
restabilirea ordinii publice atunci când a fost grav tulburată.
În executarea misiunii de menţinere a ordinii publice poliţia aplică măsuri de ordine publică, iar jandarmeria cu
structurile mobile, execută acţiuni de patrulare auto în mediul rural,
acţiuni punctuale pentru combaterea fenomenului infracţional, desfăşurate independent sau în cooperare cu poliţia.
Efectivele mobile participă în cooperare cu celelalte instituţii specializate ale statului la misiuni de prevenire şi
neutralizare a actelor teroriste şi diversioniste, execută acţiuni specifice de prevenire şi combatere a infracţiunilor privind
fondul forestier, cinegetic, piscicol, participă la acţiuni salvare, evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii,
catastrofe, explozii, calamităţi, epidemii etc.
Jandarmeria teritorială de ordine publică este constituită din C.J.M. Bucureşti, detaşamente, secţii şi posturi de
jandarmi - ordine publică.
Acestei structuri îi revin ca misiuni principale: menţinerea ordinii publice prin sistemul patrulelor de jandarmi în
localitătile urbane şi rurale unde sunt constituite secţii şi posturi de jandarmi, menţinerea ordinii publice în zona instituţiilor
de învăţământ preuniversitar, a parcurilor şi locurilor de agrement precum şi în staţiuni turistice montane şi de pe litoral.
Profesionalizarea structurilor de ordine publică ale Jandarmeriei, experienţa dobândită în executarea misiunilor de
ordine publică a permis extinderea paletei de misiuni executate de către aceasta, abordarea unor misiuni tot mai complexe
cu caracter independent, într-un dispozitiv complementar celui realizat de către poliţie.
Apariţia structurilor teritoriale ale Jandarmeriei a fost determinată de nevoile actuale de apărare a ordinii publice în
mediul urban şi rural. În această idee consider că includerea în segmentul rural a secţiilor şi posturilor de jandarmi,
coroborat cu dezvoltarea sistemului actual de patrule mobile pe mijloace auto, constitue soluţia ideală pentru o mai bună
acoperire a localităţilor cu elemente de dispozitiv specifice ordinii publice, fapt ce permite o mai bună distribuire în plan
teritorial a subunităţilor de jandarmi.
Apreciez că actualul sistem de ordine publică existent la nivel naţional este încă perfectibil, neconferind în totalitate
vitalitate şi eficienţă acţiunilor de apărare a ordinii publice.
Astfel, efectivele de ordine publică ale Jandarmeriei nu sunt încă profesionalizate decât în proportie de 51,8% din
efectivul încadrat, fapt ce afectează calitatea executării misiunilor, obligându-ne să utilizăm în executarea misiunilor, în
compensaţie, militari în termen.
Menţinerea în continuare a unui mare număr de militari în termen în structurile de ordine publică nu poate asigura
exigenţa necesară executării misiunilor la un nivel ridicat profesionalitate.
Precaritatea dotării cu mijloace de intervenţie specifice, cu capacităti de transport insuficiente sau depăşite fizic şi
moral, are un impact major asupra eficienţei interventiei în cazul tulburărilor grave ale ordinii publice (ex.: cu ocazia
protestului minerilor din ianuarie 1999, aceştia foloseau mijloace de transport moderne şi adaptate anotimpului, în timp ce
jandarmii erau transportaţi cu autocamioane descoperite, atipice anotimpul rece).
Analiza cadrului juridic şi legislativ specific forţelor de ordine publică scoate în evidenţă o serie de lacune privind
situaţia în care acestea acţionează. Angajarea acestor forţe nu se poate face în afara prevederilor constituţionale, iar
misiunile trebuie îndeplinite şi controlate efectiv prin litera legii (ex.: în conformitate cu Ordonanta de Urgenţă nr. 1/1999,
şeful Inspectoratului judeţean de poliţie, deşi nu are calitatea de militar, are dreptul să emită “ordonanţe militare".
Menţionez că Jandarmeria, cu toate că are potenţialul uman necesar, efective profesionalizate, angajate deja în
executarea misiunilor de ordine publică, nu are încă statornicite prin lege competenţe legale, materiale şi teritoriale, legate
de constatarea infracţiunilor şi soluţionarea cercetării dosarele penale; de asemenea în domeniul constatării
contravenţionale are competente limitate.
În actuala conjunctură internă şi internaţională, apreciez că principalele provocări la adresa ordinii publice din
România le constituie nu atât pericolul unei agresiuni de amploare, ci mai degrabă tensiunile şi antagonismele generate de
sărăcirea maselor, conflicte şi dispute etnice, de terorism şi crimă organizată, de proliferarea armamentelor, migrarea
neautorizată şi de evoluţiile economico-financiare cu mari implicaţii sociale.
Perioada deosebit de complexă pe care o parcurge România datorată reformelor şi tranziţiei la un nou sistem
politic şi economico-social, corelată cu tensiunile existente în imediata noastră vecinătate şi în întreaga lume, a dat naştere
sau a acutizat o multitudine de fenomene dezorganizate şi de efecte secundare, de crize politice, economico-sociale interne
care, insuficient cunoscute şi soluţionate, puteau, pot şi vor putea constitui pericole grave la adresa ordinii publice.
În perspectiva aderării tării noastre la N.A.T.O. şi U.E., România chiar dacă rămâne o ţară de risc determinat de
pozitia geopolitică şi de situaţia de ţară în curs de tranzitie, supusă oricând convulsiilor sociale generate de situaţia
economică precară, posibilelor conflicte interetnice, a acţiunilor de tip terorist sau de altă natură, prin voinţă politică, viziune
pe termen lung şi coeziune naţională, poate şi trebuie să rămână o insulă de stabilitate.
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Gestionarea crizelor reprezintă pentru elementele sistemului naţional de ordine publică un proces complex care
implică organizare, planuri şi măsuri menite să aducă sub control situaţia, să oprească evoluţia negativă a acesteia, să
proiecteze o soluţie acceptabilă care să aibă drept finalitate găsirea căilor de menţinere a societăţii într-o stare normalitate.
În opinia mea, actualul Sistem Naţional de Ordine Publică din România nu trebuie văzut ca ceva imuabil, închis, ci
ca un sistem capabil să se adapteze permanent evoluţiei societăţii, apt să modernizeze şi să perfecţioneze structurile şi
strategiile în domeniul ordinii publice, pentru asigura apărarea valorilor democratice şi a siguranţei cetăţeanului. În cadrul
acestui sistem, Jandarmeria ca armă specializată de ordine publică cu structură militară, dispunând de un potenţial uman şi
material deosebit, poate şi trebuie să fie mai mult întrebuinţată, să valorifice experienţa naţională şi internaţională în
probleme de ordine publică.
Măsurile întreprinse la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii publice vizează
descentralizarea reală a activităţilor specifice şi urmăresc crearea unui nou cadru de abordare a modalităţilor de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de criză. Se va urmări ca instituţia să-şi clădească din mers noul sistem de forţe, mijloace şi să-şi
adapteze permanent tacticile la realitatea cotidiană, pe baza unei strategii bine conturată.
Consider că este necesară avansarea procesului de reformă, fapt ce va determina conturarea tot mai clară a
misiunilor specifice fiecărei structuri. Apreciez că pentru îmbunătăţirea activităţii Sistemului Naţional de Ordine Publică
trebuie avută în vedere reanalizarea cadrului legal care reglementează acest domeniu, sens în care se impune modificarea
Legii nr. 60/1991, care nu mai corespunde realităţii, atât sub aspectul instituţiilor nominalizate cu răspunderi în domeniu, cât
şi măsurilor coercitive prevăzute; conţinutul O.G. nr. 1/1999 este foarte sumar şi nu face distincţia suficientă între regimul
stării de asediu şi a stării de urgenţă, nefiind precizată modalitatea, situaţiile şi gradul de implicare a unităţilor M.Ap.N.,
atunci când forţele de ordine au fost depăşite. În acest sens, consider că este necesară elaborarea a două legi distincte:
Legea privind regimul stării de urgenţă, deoarece în această situaţie Ministerul Administraţiei şi Internelor este instituţia care
gestionează majoritatea activităţilor ce se impun a fi luate, iar a doua, Legea privind regimul stării de asediu, situaţie în care
M.Ap.N. subordonează forţele M.A.I. şi conduce acţiunile prin forme şi metode specifice.
Este de asemenea, imperios necesară continuarea reformei instituţionale la nivelul forţelor principale ale Sistemului
Naţional de Ordine Publică, impunându-se delimitarea mai clară a competenţelor ce revin poliţiei şi jandarmeriei, scopul
evitării paralelismelor şi optimizării utilizării resurselor umane şi materiale.
La nivelul Jandarmeriei Române ca forţă principală specializată în domeniul ordinii publice, se impune
perfecţionarea şi adaptarea permanentă a structurilor acesteia la dinamica situaţiei operative, continuarea procesului de
profesionalizare, folosirea mai bună a întregului potenţial uman şi material al acesteia, repartizarea proporţională a
subunităţilor de jandarmi în plan teritorial, extinderea acestora în special în mediul rural.
Prin aceasta se va asigura o mai bună acoperire a localităţilor cu elemente de dispozitiv complementare celor
realizate de poliţie, contribuind descurajarea fenomenului infracţional.
Subunităţile de jandarmi, organizate pe principii militare, au o mai mare mobilitate, fapt ce oferă posibilitatea
grupării imediate în cazul apariţiei unor evenimente de ordine publică, putându-le gestiona în mod independent.
Pe baza acestor considerente reiterez cesitatea delimitării mai clare a competentelor tre poliţie şi jandarmerie, în
scopul creşterii operativităţii în decizie şi intervenţie.
Aderarea României la structurile de securitate colectivă, are implicaţii deosebite asupra problematicii
managementului gestionării crizelor şi apărării ordinii publice, având în vedere pe de o parte practicile autohtone, iar pe de
altă parte experienţa statelor încadrate în structurile spre care aderă.
Ca directie prioritară pentru realizarea cerinţelor cooperării în sistemul Uniunii Europene, pregătirea forţelor de
ordine trebuie organizată şi desfăşurată în raport cu standardele şi procedurile europene în domeniul angajării forţelor, cu
dinamica înregistrată sau preliminată a situaţiei operative, cu specificul misiunilor ce le revin.
Aparitia şi proliferarea unor fenome destabilizatoare la nivel statal - violenţa în grup, crima organizată, acţiunile
teroriste, traficul de droguri, de armament şi munitie, unele conflicte interne care au degenerat în acţiuni violente pot pune în
pericol procesul de consolidare a democraţiei şi statului de drept, aşa încât gestionarea acestor situaţii de criză presupune
strategii de prevenire şi combatere a încălcărilor de lege, de implementare a doctrinei ordinii publice.
În arhitectura de pace actuală, consider că sistemul de ordine publică reprezintă osatura strategiei de eliminare a
crizelor interne. Apreciez de asemenea că România a început să nu mai fie receptată doar ca un consumator de securitate,
ci un furnizor de stabilitate, concordie, linişte publică.
Stimat auditoriu,
Gândurile prezentate în discursul meu, au încercat să surprindă o radiografie a componentelor sistemului Naţional
de Ordine Publică, cu realizările şi tendinţele spre perfecţionare, să evidenţieze câteva din aspectele cu care ar putea fi
confruntate forţele participante la gestionarea ordinii constituţionale şi a ordinii publice în timp de pace şi în situaţii de criză.
Discursul prezentat se doreşte de actualitate, în condiţiile în care etapele parcurse de România pentru integrarea
în structurile euro-atlantice şi în Uniunea Europeană sunt generatoare de securitate şi stabilitate, dar totodată pot
redimensiona factorii de risc şi ameninţare la adresa ordinii publice, care pun forţele de ordine în faţa unor noi provocări.
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Din aceste motive, Ministerul Administraţiei şi Internelor - ca institutie specializată a statului - prin structurile sale
operative trebuie nu doar să reacţioneze la fenomenele noi care apar, ci şi să acţioneze preventiv pentru a nu se acutiza şi
transforma în adevărate plăgi ale societăţii.
Reforma profundă care are loc la nivelul tuturor structurilor componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
vizează în mod special creşterea capacităţii şi eficienţei acestora, în funcţie de sarcinile şi misiunile noi pe care le au. Acest
proces de reformă se realizează în timp ce toate structurile îşi îndeplinesc sarcinile ce revin, în conformitate cu legile în
vigoare, ceea ce nu permite efectuarea de experimente, ci obligă instituţia să-şi clădească din mers noul sistem de forţe,
mijloace, să-şi adapteze permanent tacticile la realitatea cotidiană pe baza unei strategii bine conturate.
Jandarmeria Română, componentă bază a Sistemului Naţional de Ordine Publică şi-a adaptat permanent
structurile şi şi-a extins paleta misiunilor, funcţie de nevoile societăţii, de dinamica fenomenului infracţional, contribuind prin
întreaga sa activitate la contracararea manifestărilor ilegale, la apărarea avutului public şi privat.
Prin potenţialul uman şi material, prin experienţa acumulată şi profesionalismul manifestat, poate şi se impune
imperios să fie mai mult întrebuinţată pentru a asigura ordinea şi liniştea publică la nivel naţional, siguranţa cetăţenilor.
Actuala organizare, înzestrare şi pregătire reprezintă capacitatea Jandarmeriei Române pentru executarea
misiunilor, în mod deosebit a celor de ordine publică, dar prin managementul executat în condiţiile concrete ale oricărei
situaţii, capacitătile disponibile trebuie să se modeleze în capabilităti adecvate.
Fără a avea pretenţia că am epuizat întreaga problematică, consider că m-am străduit să evidenţiez şi să-mi
prezint punctul de vedere privind principalele aspecte legate de managementul ordinii publice, prezentând sub formă de
argument câteva din reflexiile studiilor noastre, vis-a-vis de ridicările şi căderile arhitecturii de securitate la început de secol
şi de mileniu, cu speranţa şi convingerea că am realizat un lucru util, că multe din aprecierile mele vor trezi interes, realizând
un schimb viu de idei şi un dialog continuu şi fructuos.
EXCELLENCY DIPLOMA with GOLDEN MEDAL

Is awarded to
Professor VITTORIO VANINI,
Massa – Italia,
For the implementation of the cardiac surgery
program in children and in new-born, at the Army
C.C.B.C.V.
Vineri 8 august, ora 18.00 la sediul AOŞ-R, s-a desfăşurat ceremonia de decernare a Diplomei de Excelenţă şi
medaliei de aur Domnului Prof. VITTORIO VANINI, pentru implementarea programului de chirurgie cardiacă la copii şi nounăscuţi la C.C.B.C.V. al Armatei. Festivitatea a fost condusă de preşedintele AOŞ-R, prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea şi
vicepreşedinte Dorel Zugrăvescu, membru corespondent al Academiei Române. A participat şi un colectiv de medici de la
Institutul de Boli Cardiovasculare al Armatei, precum şi de la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” – Fundeni.

Pe data de 9 septembrie 2003, a avut loc la sediul AOŞ-R din Splaiul Independenţei nr. 54 (Pod Izvor),
comemorarea a 100 de ani de la naşterea filozofului şi scriitorului PAN M. VIZIRESCU. A vorbit Dl. Prof. dr. ŞERBAN
ANDRONESCU, preşedintele filialei SUA a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
SCRISOAREA ADRESATĂ SECŢIILOR ŞI FILIALELOR AOŞ-R
ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONGRESULUI AOŞ-R
Avem plăcerea să vă informăm că suntem în pregătirea celui de al treilea congres al Academiei noastre, dedicat
tematicii de actualitate: „APA – UN MIRACOL”, care va avea loc la Constanţa, în prima decadă a lunii iunie 2004. Se vor
aborda subiecte ştiinţifice grupate în patru secţiuni:
 “Apa dulce, resursă epuizabilă”,
 “Tehnologiile de valorificare şi depoluarea apei”,
 “Memoria apei”,
 “Apele maritime şi oceanice, potenţiale ale dezvoltării durabile”.
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Vă rugăm să acceptaţi invitaţia de a face parte din Comitetul de Organizare al Congresului şi să ne comunicaţi
acceptul acestei invitaţii până la data de 15 noiembrie a.c.
De asemenea, vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa membrilor filialei organizarea acestui congres, precum şi invitaţia
noastră de a ne trimite titlul eventualei comunicări ştiinţifice, până la 30 noiembrie 2003, pe adresa noastră de e-mail
aos-r@email.ro
Vă mulţumim pentru activitatea dvs. consacrată bunei funcţionări a filialei dvs.

STATUTUL AOŞ-R
CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale
Art. 1: Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, cu simbol AOŞ-R, denumită, în continuare, în prezentul statut,
Academia, este o organizaţie independentă, nepartinică, neguvernamentală şi nonprofit, care reuneşte în cadrul ei
personalităţi reprezentative ale ştiinţei şi învăţământului din ţara noastră. Apărută din nevoia cunoaşterii, informării şi
sprijinirii reciproce a oamenilor de ştiinţă, în conceperea şi realizarea de proiecte interdisciplinare de interes ştiinţific,
Academia asigură membrilor săi cadrul corespunzător pentru activităţi comune precum şi colaborare cu persoane fizice şi
juridice din ţară şi străinătate.
Art. 2: Academia are personalitate juridică şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale şi prevederilor Statutului său.
Art. 3: Academia este constituită pe perioadă nelimitată.
Art. 4: Sediul Central al Academiei este în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, Sector 5, iar cel al Filialelor în localităţi
cu potenţial ştiinţific şi de creaţie deosebite.
CAPITOLUL 2: Scopul şi obiectivele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Art. 5: Scopul şi obiectivele Academiei sunt :
a) dezvoltarea ştiinţei şi culturii;
b) promovarea pe plan naţional a cercetărilor din ştiinţele naturii, socio-umane, tehnice etc. precum şi a cercetărilor
interdisciplinare;
c) iniţierea de relaţii şi colaborări cu organizaţiile academice ştiinţifice, de cercetare şi universitare, din ţară şi din
străinătate;
d) participarea la activitatea organizaţiilor ştiinţifice internaţionale, ale căror obiective concordă cu cele ale Academiei;
e) asigurarea unui cadru adecvat pentru întâlnirea oamenilor de ştiinţă din diferite domenii, contribuind astfel la crearea de
echipe interdisciplinare pentru rezolvarea unor teme complexe;
f) stimularea legăturilor dintre specialişti din diferite domenii în vederea consolidării caracterului interdisciplinar al cercetării
ştiinţifice;
g) promovarea tinerilor cercetători, susţinând participarea acestora la manifestări cu caracter ştiinţific în ţară şi peste hotare
şi prin sprijinul acordat la obţinerea unor burse de studii etc.
h) realizarea pe bază contractuală, prin structurile sale specializate, de lucrări de cercetare ştiinţifică, participarea la
programe de cercetare ştiinţifică guvernamentale şi nonguvernamentale, întocmirea de recenzii, referinţe şi sinteze
bibliografice;
i) promovarea, prin mass-media, a activităţii ştiinţifice a secţiilor şi a membrilor acestora;
j) sprijinirea organizaţiilor, instituţiilor şi unităţilor, de orice fel, care solicită asistenţă de specialitate, în condiţii determinate
contractual;
k) promovarea contactelor internaţionale prin călătorii de studii, crearea de legături cu organisme similare din străinătate,
cu oameni de ştiinţă români din afara ţării precum şi străini;
l) realizarea de colaborări, strategii de specializare cu instituţii de învăţământ şi cercetare, uniuni de creaţie ştiinţifică etc.;
m) asigurarea unui flux informaţional sistematic între specialiştii români de peste hotare şi cei din ţară;
n) constituirea unei bănci de date cuprinzând membrii Academiei, domeniile de specialitate sau de activitate, competenţele,
realizările etc.
CAPITOLUL 3 Modalităţi de realizare a scopului şi obiectivelor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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Art. 6: Academia colaborează cu Academia Română, academiile de profil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţii de
cercetare, unităţi de învăţământ superior şi alte organizaţii ştiinţifice, precum şi cu instituţii şi organizaţii similare
internaţionale. În acest scop, Academia:
a) stimulează realizarea unor lucrări ştiinţifice valoroase, cu caracter interdisciplinar, prin acordarea unor premii anuale,
respectiv recompensarea sub diferite forme, inclusiv materială, a activităţii ştiinţifice;
b) înfiinţează, în cadrul sediului său central, bibliotecă, centru de documentare şi editură destinată publicării lucrărilor
ştiinţifice elaborate de membrii Academiei;
c) participă la proiecte internaţionale de cercetare, inclusiv prin programe proprii;
d) recomandă membri cu merite deosebite ai Academiei pentru obţinerea de titluri ştiinţifice, de premii academice, de
ordine sau / şi de medalii, iar în cazul membrilor titulari, pentru primirea în Academia Română;
e) recomandă instituţiilor de învăţământ superior personalităţi ştiinţifice din România sau străine, membri titulari sau membri
de onoare ai Academiei, pentru decernarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA;
f) decernează calitatea de MEMBRU DE ONOARE unor personalităţi cu activitate ştiinţifică deosebită, sau celor care s-au
remarcat printr-un sprijin esenţial acordat Academiei;
g) contribuie, prin specialiştii săi, la redactarea proiectelor de acte normative privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de cercetare ştiinţifică;
h) organizează cursuri şi seminarii în domeniile sale de preocupări;
i) editează un Buletin informativ, precum şi alte publicaţii legate de obiectivele sale;
j) înfiinţează filiale proprii;
k) realizează schimburi de publicaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
l) organizează congrese, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, seminarii, colocvii şi mese rotunde cu participare
internă şi internaţională;
m) mediatizează activităţile ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate.
CAPITOLUL 4: Structura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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 specializarea fiecăruia.
Art. 9: În Bucureşti funcţionează următoarele secţii de specialitate:
Secţia I Ştiinţe Matematice şi Fizice;
Secţia II Ştiinţe Chimice;
Secţia III Ştiinţe Biologice;
Secţia IV Ştiinţe Geonomice;
Secţia V Ştiinţe Tehnice;
Secţia VI Ştiinţe Agricole şi Silvice;
Secţia VII Ştiinţe Medicale;
Secţia VIII Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie;
Secţia IX Filosofie şi Psihologie;
Secţia X Ştiinţe Istorice şi Arheologice;
Secţia XI Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei;
Secţia XII Ştiinţa Militară;
Secţia XIII Secţia MASS-MEDIA;
Secţia XIV Teologie
Art. 10: Filialele din ţară pot constitui secţii proprii, în funcţie de potenţialul lor ştiinţific.
Art. 11: În funcţie de problematica interdisciplinară supusă cercetării şi dezbaterilor, secţiile organizează comisii de
specialitate nepermanente, însărcinate să contribuie la rezolvarea unei problematici date. În cazuri justificate, la
propunerea secţiilor, Comitetul Director poate aproba constituirea unor comisii permanente. Comisiile pot include, pe lângă
membri ai Academiei, şi alţi specialişti de prestigiu.
Art. 12: În cadrul Academiei – sediul central – funcţionează următoarele departamente şi comisii de specialitate:
 Departamentul de activităţi manageriale;
 Departamentul pentru promovarea cercetărilor şi studiilor efectuate prin contract;
 Departamentul de comunicare şi relaţii interne şi internaţionale;
 Comisia de studii interdisciplinare;
 Comisia de Inovare şi Dezvoltare durabilă
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Art. 13: Numirea conducătorilor şi stabilirea atribuţiilor secţiilor, Filialelor, precum şi ale departamentelor şi comisiilor din
cadrul sediului central, se vor reglementa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Academiei, denumit, în
continuare, Regulament.
CAPITOLUL 5: Membrii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Art. 14: Pot fi membri ai Academiei, persoane fizice sau juridice, române sau străine, care au activitate ştiinţifică, sprijină
dezvoltarea ştiinţei, respectă Statutul şi Regulamentul şi plăteasc cotizaţia stabilită.
Membrii Academiei sunt:
a) Membri de onoare;
b) Membri titulari;
c) Membri corespondenţi;
d) Membri asociaţi;
Numărul maxim de membri (titulari şi corespondenţi) ai Academiei este fixat la 600; raportul dintre cele două categorii de
membri se stabileşte prin Regulament (v. art. 9 Regulament).
Membrii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România nu îşi pot asuma titlul de Academician, acesta revenind de
drept membrilor titulari ai ACADEMIEI ROMÂNE.
Art. 15: Calitatea de "membru de onoare" se atribuie unor personalităţi, oameni de ştiinţă şi de cultură din ţară şi din
străinătate care reprezintă un domeniu de referinţă pentru viaţa ştiinţifică, respectiv personalităţi care, într-un fel sau altul, au
acordat şi / sau acordă un sprijin substanţial Academiei. Desemnarea acestei calităţi se face potrivit art. 11 din
Regulament.
Art. 16: Calitatea de "membru titular" se atribuie unor personalităţi ştiinţifice cu activitate deosebită, membri ai Academiei
Române, membri ai academiilor de specialitate, ai unor academii şi ai altor foruri ştiinţifice din străinătate, profesori
universitari, cercetători ştiinţifici gradul I, având titlul ştiinţific de doctor, autori ai unor lucrări publicate, de valoare
ştiinţifică recunoscută şi a căror contribuţie la procesul cunoaşterii este recunoscută pe plan intern şi internaţional.
Art. 17: Calitatea de "membru corespondent" se atribuie unor persoane cu contribuţii la procesul cunoaşterii,
conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici gradul II, având titlul ştiinţific de doctor; sunt autori de cărţi, cursuri,
manuale, monografii.
Art. 18: Calitatea de "membru asociat" se atribuie în condiţii de excepţie unor personalităţi cu o bogată activitate
ştiinţifică, dar fără titluri ştiinţifice, de asemenea doctoranzilor cu viitor ştiinţific promiţător.
Art.19: Drepturile membrilor Academiei sunt următoarele:
a) să fie aleşi în organele de conducere ale Academiei;
b) să participe, în calitate de delegaţi, la adunările generale şi la conferinţele naţionale ale Academiei;
c) să participe, cu titlu personal sau ca delegaţi, la manifestările organizate de Academie, sau la care
aceasta este invitată;
d) să participe la realizarea de studii, expertize, avize etc., prin contracte de cercetare încheiate de
Academie;
e) să propună căile şi metodele cele mai eficiente pentru aplicarea rezultatelor obţinute în activitatea
ştiinţifică;
f) să beneficieze, prin Academie, de rezultatele ce decurg din realizarea studiilor ştiinţifice;
g) să colaboreze la publicaţiile Academiei;
h) să reprezinte Academia la manifestări pe baza mandatului dat de conducerea Academiei în acest
sens.
Art. 20: Îndatoririle membrilor Academiei sunt următoarele:
a) să respecte prevederile Statutului şi ale Regulamentului şi să îndeplinească eventualele atribuţii
încredinţate de conducerea Academiei şi a Filialelor;
b) să aibă o participare activă, concretă, în cadrul secţiilor Academiei, ale filialelor, departamentelor şi
comisiilor;
c) să prezinte, la cerere, Birourilor Secţiilor informări asupra activităţii lor ştiinţifice;
d) să comunice secretariatului Academiei orice schimbare survenită în statutul său de om de ştiinţă
(grade sau titluri ştiinţifice, premii acordate, dobândirea calităţii de membru al unei asociaţii, organizaţii
internaţionale etc.)
e) să nu desfăşoare activităţi politice în Academie;
f) să plătească cu regularitate cotizaţia.
g) să manifeste o grijă deosebită pentru promovarea imaginii Academiei.
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Art. 21: Sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale membrii de onoare, indiferent de vârstă, ca şi membrii titulari şi membrii
corespondenţi care au împlinit, până la 1 ianuarie ale anului în curs, vârsta de 70 de ani – bărbaţi, sau 65 de ani – femei şi
au o vechime în Academie de minimum patru ani.
Art. 22: Pierderea calităţii de membru al Academiei este hotărîtă de către conducerea Academiei în următoarele situaţii:
a) la cererea adresată în scris preşedintelui, de către cel în cauză;
b) neplata cotizaţiei timp de cel puţin un an;
c) nerespectarea art. 19 litera b) din prezentul Statut;
d) pentru desfăşurarea unei activităţi contrare prevederilor Statutului sau Regulamentului;
e) pentru comiterea unor fapte de natură să afecteze grav prestigiul Academiei;
CAPITOLUL 6: Organele de conducere ale AOŞ-R
Art. 23: Organele de conducere ale Academiei sunt :
a) Adunarea Generală, organul suprem de conducere al Academiei; este constituită din membrii Academiei sau din
delegaţii acestora, după caz, (în proporţie de 1 delegat la 10 membri conform ultimului Anuar al membrilor Academiei).
b) Consiliul Naţional Ştiinţific, care îndeplineşte hotărârile Adunării Generale şi ia toate măsurile necesare pentru buna
desfăşurare a activităţii în Academie în intervalul dintre Adunările Generale. Numărul membrilor Consiliului Naţional
Ştiinţific este de 41, modificarea acestuia fiind în funcţie de înfiinţarea de noi secţii şi filiale. Membrii Consiliului Naţional
Ştiinţific sunt aleşi de Adunarea Generală prin vot secret, dintre membrii titulari. Membrii de onoare ai Academiei sunt
membri de drept ai Consiliului Naţional Ştiinţific, ei nefiind cuprinşi în numărul menţionat. Preşedinţii de secţii de la sediul
central şi de la Filiale fac parte de drept din Consiliul Naţional Ştiinţific. Atribuţiile acestui consiliu sunt stabilite prin
Regulament, art. 15.
c) Comitetul Director este compus din preşedinte, patru vicepreşedinţi, secretarul ştiinţific şi preşedinţii secţiilor ştiinţifice.
Atribuţiile Comitetului Director sunt stabilite prin Regulament.
d) Biroul Permanent este format din preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul ştiinţific. Preşedintele, sau delegatul acestuia,
reprezintă Academia în relaţiile ei cu diferite persoane fizice sau juridice.
Art. 24: Adunarea Generală a Academiei sau a delegaţilor, după caz, se întruneşte în sesiuni ordinare, o dată la patru ani,
şi în sesiuni extraordinare, la propunerea membrilor Consiliului Naţional Ştiinţific sau ai Comitetului Director. Adunarea
Generală se consideră legal constituită prin prezenţa a cel puţin 51% din numărul membrilor şi a delegaţilor desemnaţi în
acest scop. În cazul în care această proporţie nu este realizată, membrii sau delegaţii prezenţi, după caz, stabilesc o altă zi
pentru ţinerea Adunării Generale care se va considera valabil constituită, indiferent de numărul celor prezenţi. Hotărîrile
Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de cei prezenţi.
Art. 25: Consiliul Naţional Ştiinţific şi Comitetul Director îşi desfăşoară activitatea pe baza unui mandat acordat de Adunarea
Generală pe termen de patru ani, până la următoarea Adunare Generală. Consiliul Naţional Ştiinţific se întruneşte în şedinţe
ordinare de lucru, semestrial, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Hotărîrile Consiliului Naţional Ştiinţific
se iau cu majoritate simplă. Convocarea Consiliului Naţional Ştiinţific în sesiuni ordinare este făcută de Comitetul Director.
Art. 26: Comitetul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie şi are atribuţiile prevăzute în Regulament.
Art. 27: Biroul Permanent al Comitetului Director asigură continuitatea conducerii şi hotărăşte măsurile necesare în
vederea bunei desfăşurări a activităţii curente a Academiei. Hotărârile se iau cu majoritate de voturi; în caz de paritate, votul
preşedintelui este hotărâtor. În şedinţele lunare ale Comitetului Director, Biroul Permanent supune spre aprobare măsurile
luate în perioada expirată şi spre dezbatere şi aprobare problemele ce urmează a fi rezolvate în perioada imediat
următoare. În funcţie de veniturile Academiei, Consiliului Naţional Ştiinţific poate stabili indemnizaţii de prezenţă pentru
membrii Biroului Permanent şi ai Comitetului Director.
Art. 28: Comisia de cenzori este constituită dintr-un preşedinte şi doi membri, care nu pot fi membri ai Consiliului Naţional
Ştiinţific sau ai Comitetului Director. Comisia de cenzori răspunde de activitatea sa în faţa Adunării Generale, a Consiliului
Naţional Ştiinţific şi a Comitetului Director.
Art. 29: Secretariatul Academiei este constituit dintr-un secretar executiv şi specialişti pe domenii, numiţi de preşedintele
Academiei şi are ca sarcină, în principal, punerea în practică a hotărîrilor Consiliului Naţional Ştiinţific şi ale Comitetului
Director. Persoanele care fac parte din secretariat sunt remunerate cu indemnizaţii lunare stabilite şi aprobate de
preşedinte.
Componenţa şi structura Secretariatului Academiei se hotărăsc de către Preşedinte. Persoanele care fac parte din
secretariat au atribuţiile prevăzute în Regulament.
CAPITOLUL 7: Filialele AOŞ-R
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Art. 30: În centrele universitare ale ţării sau în oraşele cu potenţial ştiinţific important pot fi înfiinţate, de către Comitetul
Director şi ulterior confirmate de Consiliul Naţional Ştiinţific, Filiale ale Academiei.
Art. 31: Pentru înfiinţarea unei filiale este necesară înscrierea în Academie – în condiţiile prezentului Statut – a cel puţin 30
de persoane.
Art. 32: Filialele Academiei se constituie la propunerea a minimum 10 personalităţi ştiinţifice sau a 10 membri ai Academiei
din centrul universitar sau oraşul respectiv. La şedinţa de constituire, este necesară prezenţa obligatorie cel puţin a unui
membru din Comitetul Director. Conducerea Filialelor se asigură de către un Comitet de Conducere. Numirea şi atribuţiile
preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi ale secretarilor ştiinţifici din Filiale sunt reglementate în condiţiile prevăzute de
Regulament. Înfiinţarea unor comisii permanente sau pe durată limitată, pe tematici co-disciplinare, de către secţiile
existente în Filiale se face cu aprobarea Comitetului de Conducere a Filialei respective. În funcţie de fondurile proprii
disponibile, membrii comitetelor pot primi lunar indemnizaţii de prezenţă.
Art. 33. Activitatea ştiinţifică a Filialelor se desfăşoară autonom, potrivit programelor şi obiectivelor proprii, cuprinse
centralizat în Programul anual al manifestărilor ştiinţifice editat de Academie.
CAPITOLUL 8: Fondurile AOŞ-R
Art. 34. Fondurile Academiei se constituie din:
a) taxele de înscriere ale membrilor;
b) cotizaţiile membrilor;
c) venituri din activitatea proprie: abonamente şi difuzarea publicaţiilor Academiei, drepturi de autor convenite pentru lucrări
cedate Academiei pentru editare, tipărire şi valorificare;
d) venituri obţinute pe baza contractelor sau convenţiilor de cercetare ştiinţifică şi de asistenţă tehnică de specialitate sub
formă de regie. Regia prevăzută în contractele de cercetare, încheiate cu terţe persoane fizice şi juridice, este destinată
completării surselor financiare, necesare acoperirii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Academiei – salarii,
indemnizaţii, dotări, activităţi protocolare cu ocazia manifestărilor ştiinţifice şi alte cheltuieli similare;
e) venituri obţinute din cursuri de specializare, consulting pentru management, expertize etc, acordate instituţiilor şi
unităţilor economice şi alte prestaţii specifice;
f) venituri obţinute din subvenţii, donaţii personale, donaţii din partea unor instituţii şi organizaţii internaţionale, subvenţii de
la buget, etc.;
g) alte contribuţii băneşti;
h) sponsorizări, mecenat etc.
Art. 35: Filialele din ţară depun cotizaţiile, în proporţie de 50 %, în contul Academiei, restul de 50% reţinându-l pentru
cheltuieli proprii, conform normativelor emise de sediul central.
CAPITOLUL 9: Dispoziţii finale
Art. 36: Academia se poate asocia la orice organizaţie ştiinţifică internaţională, în condiţiile prezentului Statut.
Art. 37: Statutul se poate modifica sau completa de către Adunarea Generală a delegaţilor, la propunerea Consiliului
Naţional Ştiinţific, sau a 2/3 din membrii Comitetului Director.
Art. 38: Consiliul Naţional Ştiinţific poate modifica şi aproba Regulamentul Academiei.
Art. 39: Prezentul Statut intră in vigoare după aprobarea prin vot a Consiliului Naţional Ştiinţific.
(5 Septembrie 2003)
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2003
Domnului Ministru al Educaţiei Cercetării şi Tineretului,
Stimate Domnule Ministru ALEXANDRU ATANASIU
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este continuatoarea Academiei de Ştiinţe – desfiinţată în
1938 – şi a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România – înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri
nr.1012/30 mai 1956, la iniţiativa unor distinşi oameni de ştiinţă dintre care amintim pe Traian Săvulescu, Mihai
Ralea, Ştefan Milcu, Ştefan Bălan, Grigore Moisil. Cu ocazia Primului Congres al AOŞ-R, Consiliul Naţional
Ştiinţific a propus schimbarea denumirii de Asociaţie în Academie, iar la 3 octombrie 1996, prin Hotărâre
Judecătorească, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România devine Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.
Activitatea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România se desfăşoară în interes general adresându-se
întregii comunităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, asigurând membrilor săi cadrul instituţional şi organizatoric
pentru realizarea de lucări ştiinţifice valoroase, derularea unor programe de cercetare de interes naţional finanţate
de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului.
Academia Oamenilor de Ştiinţă, organizează congrese cu participare internaţională şi sesiuni de
comunicări ştiinţifice cu o temă aleasă din cele douăsprezece domenii de activitate ale Academiei, desfăşurate la
Bucureşti sau la una din cele 7 filiale din ţară. Este singura Academie care reuneşte prin filiala sa din New York,
oamenii de ştiinţă din diaspora organizând simpozioane ale căror lucrări sunt publicate în limba română şi
engleză.
Membri de onoare, titulari şi corespondenţi ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, sunt personalităţi
marcante în domeniul ştiinţific, membri ai Academiei Române, profesori universitari, cercetători ştiinţifici.
Având în vedere importanţa Academiei Oamenilor de Ştiinţă în mediul academic românesc, contribuţia pe care o poate aduce
la cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea culturii româneşti bazate pe forţa şi prestigiul membrilor acesteia, vă adresăm Domnule Ministru,
rugămintea de a dispune cotarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă cu punctaje destinate evaluării performanţelor celor care solicită
promovarea în grade didactice şi ştiinţifice, similar cu punctajele acordate celorlalte academii de profil cum ar fi: Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia de Ştiinţe Tehnice.
Cu deosebită stimă,
PREŞEDINTE

Prof.univ.dr.HC. VASILE CÂNDEA
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