PARTEA I-A
1.1.

HOTĂRÂRI LUATE DE COMITETUL DIRECTOR LA ŞEDINŢELE DIN CURSUL
ANULUI 2005

• Şedinţa Comitetului Director din 01. 02. 2005
 S-au stabilit temele şi locul de desfăşurare ale celor 2 sesiuni ale AOŞ-R, de primăvară şi de toamnă:
1. 18-19 mai 2005 sesiunea ştiinţifică de primăvară cu tema: « Apa un miracol » se va desfăşura la
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
2. 14-15 septembrie 2005 sesiunea ştiinţifică de toamnă cu tema: « Aer curat în toate oraşele ţării »
se va desfăşura la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti sau la Sala de Festivităţi a
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România
 S-a luat hotărârea de a stopa primirea de noi membri titulari sau corespondenţi până la apariţia legii AOŞR, dar se vor primi un număr redus de membri asociaţi.
 AOŞ-R va patrona o societate a celor care au fost omişi de la Premiul Nobel, « OUTNOBEL » (Cluj
Napoca) şi şi-a dat acordul pentru înfiinţarea acestei societăţi printr-o adresă.
 S-a stabilit cotizaţia pentru anul 2005 astfel:
o 5 euro/an – membri asociaţi
o 10 euro/an – membri corespondenţi
o 15 euro/an – membri titulari
o 1200 euro/an – membri colectivi
o membri peste 70 ani nu mai plătesc cotizaţie decât benevol
 Comitetul Director a aprobat urmatoarele propuneri:
o Domnul Cristian Hera propune ca în locul dumnealui sa fie nominalizat ca preşedinte de
secţie domnul prof. univ. dr. Ion Nicolae, rector al Univ. Biotera.
o Domnul Acad. Aureliu Săndulescu propune ca ca în locul dumnealui sa fie nominalizat ca
preşedinte de secţie domnul prof. univ. dr. Mărgărit Pavelescu.
Şedinţa Comitetului Director din 30. 03. 2005
 La consiliul national ştiinţific din 18 mai se va discuta despre numărul de membri precum şi activitatea
filialelor Tg. Mureş şi Braşov.
 Se va solicită cate un program de activităţi ştiinţifice din partea fiecarei secţii şi filiale.
 S-a aprobat propunerea domnului prof. univ. dr. Ioan Scurtu, de a se constitui o societate care să se ocupe
de managementul crizelor. Această temă este finanţată de UE. Materialul este consultat de membrii Consiliului
Director. Prof. Tripşa susţine că toate programele au maxim de finanţare de 35%, mai puţin ca la ONG 55%. Prof.
Ion Nicolae aminteşte că multe programe impun condiţia să fie SRL.
 Domnul prof. univ. dr. doc. Iosif Tripşa a fost împuternicit din partea AOŞ-R pentru a discuta cu
cercetători şi profesori din Australia şi a pune bazele filialei AOŞ-R de la Melbourne, precum şi pentru stabilirea
unei colaborări cu Centrul de cercetări din Melbourne.
•

Şedinţa Comitetului Director din 16. 05. 2005
 S-a analizat stadiul de pregătire al sesiunii ştiinţifice de primăvară si s-a hotărât ca la aceasta sesiune
din 18-19 mai să nu se acorde premii şi distincţii;
 Biroul Permanent întrunit în zilele de 20 aprilie şi 27 aprilie vine cu următoarele propuneri:
o Primirea ca membru asociat a domnului Prof. univ. dr. Ion Cucui, rector al Univ. Valahia din
Târgovişte;
o Infiinţarea unei edituri cu siglă proprie
o Amenajarea unei biblioteci, a unei săli de şedinţe şi protocol prin sponsorizare
o Amenajarea unui club-restaurant la subsol.
o Realizarea buletinului informativ şi analele AOŞ-R pe secţii ştiinţifice,
o Realizarea site- ului www.aos.ro cu sprijinul Prof. univ. dr. Valentin Pau,
o Consiliul naţional ştiinţific va fi constituit din 25 membrii si anume: preşedintele AOŞ-R,
vicepreşedinţii, secretarii, preşedinţii de secţii şi filiale precum si 4 membri ,
o Stabilirea condiţiilor şi normelor de intrare în AOŞ-R şi situaţia membrilor vor fi analizate
de cei doi secretari
Comitetul Director a aprobat în unanimitate propunerile făcute de Biroul Permanent.
 Comitetul Director a aprobat urmatoarele propuneri facute, la intoarcerea din Australia, de catre
domnul Prof. Tripşa:
•
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o Să se introducă ca articol în statutul AOŞ-R obligaţia membrilor din străinătate de a colabora
cu institutele de cercetare, unităţi de învăţământ, etc. din ţară. Statutul completat să fie trimis în Australia
acestor membri.
o Găsirea unor măsuri complete pentru atragerea oamenilor de ştiinţă de valoare români aflaţi
în străinătate, iar AOŞ să monitorizeze această acţiune.
o Să fie antrenaţi în activitatea AOŞ-R profesorii şi cercetătorii pensionari.
• Şedinţa Comitetului Director din 12.09.2005
 S-a hotarat ca sesiunea ştiinţifica de toamnă sa se desfasoare in zilele de 14-15 septembrie.
Coordonator: Prof. dr. Iosif Tripşa.
 S-a aprobat propunerea Biroului Permanent ca Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului sa fie
ales membru colectiv si ca preşedintele organizaţiei, prof. dr. Florentin Scaleţchi, să devină membru corespondent
AOS-R;
 S-a aprobat propunerea Biroului Permanent, la sugestia filialei Timişoara, ca doamna Prof. univ. dr.
Mioara Banciu sa fie aleasa membru corespondent .

2.

PREMII AOŞ-R ACORDATE IN 2005

In anul 2005 s-au acordat urmatoarele premii:
 Premiul „Şerban Ţiţeica” - domnului 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;
 Premiul „Mareşal Constantin Prezan” - domnului General maior Prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI,
pentru cartea ”Forţe şi tendinţe în mediul de securitate european”;
 Premiul „Mareşal Constantin Prezan” - domnului General Prof. univ. dr. EUGEN BĂDĂLAN, pentru
cartea ”Forţe şi tendinţe în mediul de securitate european”,
 Premiul „Carol Davila”- doamnei Prof. univ. dr. NATALIA ROŞOIU, pentru tratatul „Biochimie
Clinică”, vol. I, II şi III;
 Premiul „Emil Pop” - domnului Prof. univ. dr. CONSTANTIN PÂRV, pentru „Dicţionar Enciclopedic
de mediu”, vol. I şi II;
 Premiul „Dimitrie Cantemir” - domnilor Dr. CRISTACHE GHEORGHE, Dr. FLOREAN TUCĂ si Dr.
CEZAR DOBRE pentru cartea „Voievozi, Domnitori, Principi, Regi, Preşedinţi şi alţi Şefi de stat din spaţiul
românesc - Dicţionar”;
 Premiul „Virgil Madgearu” - domnului Prof. univ. dr. MARIUS BĂCESCU, pentru cartea ”Cunoaşte
România”, realizată la Editura Economică, sub egida Academiei Române.

3. SESIUNI STIINTIFICE ORGANIZATE IN 2005
•
•

Sesiunea ştiinţifică de primăvară 2005: Apa – un miracol, Ediţia a V-a, Bucureşti, 18-19 mai 2005
Universitatea Titu Maiorescu (coorganizator);
Sesiunea ştiinţifică de toamna a AOŞ-R 2005: Aer curat în toate oraşele ţării, Bucureşti, 14-15
septembrie, 2005, AGIR (organizator);

3

PARTEA II-A

2.1.
•

HOTĂRÂRI LUATE DE COMITETUL DIRECTOR LA ŞEDINłELE DIN TRIM.I 2006

Şedinţa Comitetului Director din 26 ianuarie 2006

 A fost felicitat generalul Arsenie pentru activitatea susţinută a secţiei de Ştiinţe Militare şi pentru revista
secţiei şi s-a solicitat ca membrii acestei secţii să fie mai accesibili şi să colaboreze mai mult cu membrii AOŞ din
celelalte secţii
 S-a hotarat ca regia AOŞ-R la proiectele contractate cu MEdC să fie de până la 25% iar cota de participare
la dotarea AOŞ-R de până la 40%. Pentru anul 2006 se preconizează participarea la cel puţin cinci programe de
cercetare.
 S-a hotarat alegerea ca membru colectiv a Institutului de Cercetare in Informatica. Bucureşti, care se
angajează să organizeze simpozioane sub egida AOŞ-R.
 S-a stabilit ca in anul 2006, Sesiunea Ştiinţifică de primăvară să se organizeze la Piatra Neamţ.
 Dl. preşedinte Vasile Cândea a solicitat ca fiecare secţie ştiinţifică AOŞ-R să organizeze manifestări
lunare.
 S-a aprobat cuantumul cotizaţiilor membrilor AOŞ pe anul 2006:
o pentru membrii titulari: 150 RON,
o pentru membrii corespondenţi: 100 RON,
o pentru membrii asociaţi: 75 RON;
o membri colectivi: 2500 EURO / AN
• Şedinţa Comitetului Director din 07 martie 2006

S-a aprobat planul de activităţi pentru sărbătorirea aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Academiei
de Ştiinţe, 50 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi 10 ani de când Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România a devenit Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.
Planul include urmatoarele actiuni:
o
Intensificarea activitatii proprii de promovare a cunoaşterii, de dezvoltare a cercetăriidezvoltării şi stimulării protecţiei şi valorificării proprietăţii intelectuale si, in acest scop, am solicitat
sprijinul unor factori de decizie pentru promovarea unui proiect de lege pentru reorganizarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
o
Sa continue practica Academiei de Ştiinţe din România care, în perioada 1936-1947, a
publicat în 8 volume de „Comptes rendus de L’Academie des Sciences de Roumanie” 754 comunicări
ştiinţifice, originale, susţinute în cele 10 secţii ale sale si, in acest sens, Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România si-a propus sa publice anual un volum de „Comptes rendus de L’Academie….”, in
anul 2006 publicand primul volum;
o
Sa continue practica Academiei de Ştiinţe din România care desfasura o activitate
fructuoasa si asidua la nivelul celor 10 sectii stiintifice. Este timpul ca si sectiile AOS-R sa devina
adevarate institutii stiintifice care sa exercite, in mod autonom si responsabil, atat o activitate
proprie de cercetare cat si sa participe in mod eficient la coordonarea si reprezentarea activitatii
cercetatorilor stiintifici din domeniul de specialitate de competenta;
o
Sa continue practica Academiei de Ştiinţe din România care, în perioada 1936-1947, a
publicat 14 numere din „Buletinul Academiei de Ştiinţe din România” în care s-au tipărit dări de seamă
anuale cu caracter administrativ, sumarul şedinţelor precum şi scurte rezumate ale comunicărilor şi
conferinţelor nepublicate în „Comptes rendus de L’Academie des Sciences de Roumanie. AOS-R va
continua sa publice Buletinul Informativ trimestrial care va prezenta activitatile desfasurate in AOS-R
atat in sediul central cat si in sectiile stiintifice sau filialele AOS-R in trimestrul respectiv;
o
Editarea periodica a „Comptes rendus de L’Academie….”, a Buletinului Informativ
trimestrial, a volumului de discursuri de receptie sustinute, a Buletinului Informativ, precum si a volumelor
care sunt scrise de membrii AOS-R justifica pe deplin organizarea unei edituri proprii.
o
Sa se inceapa pregătirea şedinţei festive jubiliare a AOŞ-R in una din Sălile Palatului
Parlamentului.
- Se vor comanda cu acest prilej însemne specifice acestei sarbatoriri [medalii, insigne, obiecte
ceramice].
- Se va solicita patronajul Preşedentiei Romaniei pentru organizarea şedinţei festive.
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- Stabilirea datei şedinţei festive se va face in funcţie de apariţia Legii AOŞ-R
 S-a stabilit ca Legea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania sa se intituleze „Legea privind
organizarea şi funcţionarea academiei oamenilor de ştiinţa din România”.
 S-a hotarat ca sa fie incluse pe site-ul AOS-R programul de activităţi, pe secţii, filiale si sediul central.
• Şedinţa Comitetului Director din 11 aprilie 2006
 S-a aprobat infiintarea unui Comitet de initiativa pentru identificarea de mijloace pentru finanţarea
AOŞ-R. Preşedintele comitetului de iniţiativă a fost ales domnul profesor doctor Irinel Popescu;
 Se va actiona pentru reactualizarea site-ului. Fiecare secţie va prezenta Biroului Permanent
comunicări pentru site-ul AOS-R

2.2.








MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZATE IN TRIM.I 2006

Organzatori: AOŞ-R Sectia de stiinte medicale şi Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară;
Locatie: Hotel Monte-Nelly, Bucureşti, Data organizarii: vineri 9 februarie 2006, ora 15:00; Şedinţa
lunii februarie a sectiei de stiinte medicale Invitati: Prof. Gerard Bloch, (Franta) (Experienţa clinică a
valvei cardiace ATS) şi Prof. Henry Kuper (Olanda) (Prezentarea valvei ATS);
Organzator: AOŞ-R Sectia de stiinte matematica-fizica;
Locatie: Sediul AOS-R, Sala „Drepturile
Omului” Data organizarii: 24 februarie 2006; Discurs de receptie:Prof.dr.ing. Victor Ciupina
„Nanocompozite pe baza de FE-C obtinute prin piroliza laser”.
Organzatori: AOŞ-R şi Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară a organizat în ziua de Locatie:
Hotel Monte-Nelly, Bucureşti, Data organizarii: vineri 31 Martie 2006, ora 10:00, Simpozionul
Internaţional „Proceduri Endovasculare – pro şi contra”;
Organizarea de Ministerul Afacerilor Externe si sub patronajul AOŞ-R a Expozitiei Internationale cu tema
”Viata si activitatea Profesorului doctor docent Ernest M.Ungureanu (1912-2003)”
Organzator: AOŞ-R Sectia de stiinte matematica-fizica; Locatie: Sediul AOS-R, Sala „Drepturile
Omului” Data organizarii: 12 aprilie 2006; Simpozionul „Stefan Odobleja-psihologia consonantista”.
Organzatori: AOŞ-R si Cercul Militar National Locatie: Sala Bizantina a Cercului Militar National,
Data organizarii: 6 aprilie 2006; Lansarea volumelor: „Apa- un miracol Water-a miracle”(lucrarile
celui de al III-lea Congres AOS-R si „Voievozi, Domnitori, Principi, Regi, Presedinti si alti Sefi de stat din
spatiul romanesc”.

PARTEA III-A
3.1. PROGRAMUL SESIUNII STIINTIFICE DE PRIMAVARA AOS-R 2006- PIATRA NEAMT 9 IUNIE
2006
Orele 11.30-12.30
1. – Deschiderea lucrarilor cu mesajul de salut din partea Prefectului Jud.Neamt, Presedintelui
Consiliului Judetean Neamt, Primarul municipiului Piatra Neamt;
2. –General(r)Prof.univ.dr.H.C. Vasile Candea, presedintele Academiei oamenilor de stiinta din
Romania
„Principale societati stiintifice romanesti si integrarea europeana”
3. Eugen Chirovici
„Statul national in perspectiva integrarii europene”
Orele 12.30-14.30
1. – Dr.med.Costache Andone, presedintele Filialei AOS-R –Neamt, Dr.economist Susana Geangalau,
secretar stiintific al Filialei AOS-R –Neamt
„Principalele realizari obtinute de Filiala AOS-R –Neamt in cei 20 ani de activitate si istoricul
Asociatiei Ecoforest Neamt”
2. - Ing.Gh.Stefan, Primar municipiul Piatra Neamt
„Municipiul Piatra Neamt antrenat in procesul de devenire Oras European”
3. - Prof.univ.dr.ing. Stefan Iancu, Secretar Stiintific AOS-R;
„Locul ingineriei romane in lume si cerintele integrarii europene”
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

– Prof.dr. Vasile Boroneant, presedintele Sectiei de Stiinte Istorice si Arheologie;
„ Iulian Antonescu – ctitor al unei universitati moldovene”
– Dr. Vasile Ursache;
„Cetatea dacica de la Brad”
- Prof.univ.dr. Marius Bacescu, presedintele Sectiei de Stiinte Economice, Juridice si Sociologie;
„Strategie de perfectionare a sistemului cibernetic al economniei romanesti in vederea integrarii in
Uniunea Europeana”
– Conf. univ.dr. Angelica Bacescu Carbunaru;
„Eficienta si performanta activitatii de guvernare-cerinta de baza a integrarii Romaniei in Uniunea
Europeana”
– Asist. Univ.dr. Monica Condruz Bacescu
„Globalizare si integrare europeana”
- Conf. univ.dr. Gh. Ionascu
„Rolul stiintei managementului si ecologiei in integrarea european, prin dezvoltaredurabila”

PAUZA DE MASA 14.30- 15.30
Orele 15.30-18.00
1. – Prof.dr.Adrian Alui Gheorghe, director al Directiei pentru cultura, culte si patrimoniu
„Oamenii locului si identitatea unui spatiu cu referire la judetul Neamt”
2. – Jurist Radu Climescu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Neamt;
„ Dinamica economica a judetului Neamt-istoric,realizari si perspective”
3. – Prof.univ.dr. Vasile Postolica
„ Omul de stiinta ca factor de afirmare in spatiul european si mondial”
4. – Dr. Chimist Neculai Antohi
„ Farmacia naturii,trecut si prezent, reinnoirea traditiei generatiei – farmacisti Vorel”
5. - Prof.univ.dr. Ionel Miron,
„ Un nou sistem de bioproductie in Romania-Ferme salmonicole pe lacuri de acumulare montaneproiect european de mediu la Statiunea biologica Potoci”
6. – Prof.sport Constantin Savinescu
„Date, evenimente, oameni din evolutia educatiei fizice si a sportului de pe meleagurile judetului
Neamt”
7. – Dr. Ing.Felicia Sandescu
„ Pamantul –Casa noastra comuna”
8. – Dr.ing.Elena Trotus, Dr.ing. Cornelica Lupu
„ S.C.D.A. Secuieni – judetul Neamt – unitate de cercetare-dezvoltare pentru agricutura din centrul
Moldovei”
9. – Dr. Medic Razesu Virgil
„Mozart, contemporanul nostru”
Discutii
Concluzii
Inchiderea sesiunii
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PARTEA I-A
1.1. HOTĂRÂRI ADOPTATE LA CONSILIUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFIC DIN 9 IUNIE 2006
Consiliul Naţional Ştiinţific s-a întrunit în şedinţa la 9 iunie 2006, la Piatra Neamţ, cu prilejul organizării sesiunii ştiinţifice de
primăvară. La această şedinţă, Consiliul Naţional Ştiinţific a aprobat, în unanimitate:
A. ALEGEREA URMĂTORILOR NOI MEMBRI AOŞ-R:
- Acad. Ioan Ursu - Membru de onoare AOŞ-R;
- Eugen Ovidiu Chirovici - Membru de onoare AOŞ-R;
- Nicolae Danila – membru corespondent AOŞ-R, la Sectia de ştiinţe economice juridice şi sociologie;
- Vittorio Vanini - specialist în medicina italian;
- Institutul de Cercetari în Informatica – membru colectiv.
B. STATUTUL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
(1) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este un for naţional, de consacrare ştiinţifică şi dezvoltare ştiinţifică,
independent, nepartinic, neguvernamental, nonprofit, care reuneşte în cadrul ei personalităţi reprezentative ale ştiinţei din România.
(2) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a fost constituită pe o perioadă nelimitată din dorinţa de a contribui la
consacrarea ştiinţifică a personalităţilor reprezentative ale activităţii ştiinţifice şi ale creaţiei intelectuale din ţara noastră şi din necesitatea
oferirii unui cadru organizat corespunzător de colaborare între persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate, care pot şi vor să participe
la generarea şi diseminarea cunoaşterii, la informarea şi sprijinirea reciprocă a oamenilor de ştiinţă, a creatorilor din toate domeniile, în
conceperea şi realizarea de proiecte interdisciplinare, de maximă eficienţă şi utilitate.
(3) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este instituţie autonomă, cu personalitate juridică şi îşi are sediul central în
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, sectorul 5, iar cel al filialelor, comitetelor naţionale, comisiilor şi institutelor de cercetare
interdisciplinare în centre universitare şi în oraşe cu potenţial ştiinţific şi de creaţie deosebit din ţară.
(4) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este numită în continuare AOŞ-R şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale şi
ale prezentului statut.
Art. 2
(1) AOŞ-R este continuatorul şi unicul legatar al Academiei de Ştiinţe din România (1936-1948) şi al Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, înfiinţată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956 şi care şi-a schimbat titulatura din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Hotărârea Judecătorească, adoptată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
(Dosar 231/P. J. /1996/03. 10. 1996).
(2) AOŞ-R îşi administrează în mod independent averea prezentă şi viitoare şi se finanţează din venituri realizate din activitatea
proprie, constituite din:
a. venituri obţinute, sub formă de regie, pe baza contractelor sau convenţiilor de cercetare ştiinţifică şi asistenţă tehnică de specialitate,
inclusiv contracte de finanţare a programelor şi proiectelor naţionale de cercetare şi inovare de securitate şi apărare naţională;
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b. venituri obţinute, sub formă de regie, pe baza contractelor de cercetare-dezvoltare şi inovare sau servicii cu instituţii şi agenţi economici
din ţară şi din străinătate;
c. venituri din activitate proprie: abonamente şi difuzarea publicaţiilor AOŞ-R, tipărirea de lucrări şi valorificarea acestora;
d. venituri obţinute din cursuri de specializare, consultanţă pentru management, expertize şi alte prestaţii specifice acordate, pe baze
contractuale, instituţiilor şi unităţilor economice;
e. venituri obţinute din cofinanţarea prin resurse rezultate din activitatea sectoarelor proprii de dezvoltare a tinerilor cercetători;
f. subvenţii, donaţii personale sau donaţii din partea unor instituţii şi organizaţii naţionale sau internaţionale;
e. cotizaţiile membrilor AOŞ-R, al căror cuantum se stabileşte anual de către Comitetul Director; Membrii AOŞ-R pensionari plătesc
cotizaţia numai în proporţie de 70%.
(3) Patrimoniul AOŞ-R este alcătuit din:
a. bunuri mobile şi imobile, dobândite cu titlu de proprietate;
b. bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau
în folosinţă, în condiţiile legii;
c. bunurile mobile şi imobile aparţinând predecesorilor AOŞ-R menţionate la art. 2 al prezentului Statut constituie de drept patrimoniul
AOŞ-R;
d. alte bunuri dobândite potrivit legii.
(4) AOŞ-R poate primi donaţii, legate şi orice alte bunuri sau valori prin orice mod prevăzut de lege, cu aprobarea Consiliului
Naţional Ştiinţific
Art. 3
(1) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România are ca principale obiective ale activităţii desfăşurate:
a. participarea la dezvoltarea ştiinţei;
b. promovarea pe plan naţional al 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 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;
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, călătorii de studii etc., cu instituţii de cercetare, de învăţământ sau cu uniuni de creaţie ştiinţifică, 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.
(2) În realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, AOŞ-R recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare
ştiinţifică şi culturală şi colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu academiile de profil de ramură, cu instituţii şi organizaţii
ştiinţifice-academice, de cercetare şi învăţământ din ţară şi din străinătate. Pentru realizarea acestor obiective, AOŞ-R:
a. poate înfiinţa filiale, în ţară şi în străinătate, secţii de specialitate, departamente, comitete naţionale, comisii şi grupe de lucru precum şi
insitute şi centre de cercetare ştiinţifică pluri- şi interdisciplinară;
b. recomandă instituţiilor de învăţământ superior din ţară, personalităţi ştiinţifice române sau straine din ţară sau străinătate, membrii
titulari sau de onoare ai AOŞ-R, pentru decernarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA;
c. recomandă membrii AOŞ-R pentru obţinerea de titluri ştiinţifice, de ordine si/sau de medalii, iar membrii titulari AOŞ-R pot fi
recomandaţi şi pentru a deveni membri corespondenţi ai Academiei Române;
d. realizează pe bază contractuală, prin structurile sale specializate, lucrări de cercetare ştiinţifică, participă la programe de cercetare
ştiinţifică guvernamentale sau nonguvernamentale precum şi la programe internaţionale de cercetare, întocmeşte opere derivate (traduceri,
culegeri de opere ştiinţifice, enciclopedii, colecţii sau compilaţii de materiale, sinteze bibliografice), recenzii şi referinţe;
e. participă, prin reprezentanţii săi, la redactarea proiectelor de acte legislative privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
învăţământ şi cercetare ştiinţifică;
f. stimulează 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;
g. editează periodic un Buletin informativ, precum şi alte publicaţii legate de obiectivele sale;
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h. realizează schimburi de publicaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
i. organizează congrese, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, seminarii, colocvii şi mese rotunde cu participare locală, naţională şi
internaţională;
j. organizează, permanent sau temporar, cursuri si/sau seminarii pe diverse domenii;
k. înfiinţează, în cadrul sediului central şi în filiale, biblioteci şi centre de documentare;
l. organizează o editură proprie pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice elaborate de membrii AOŞ-R, precum şi de către alte personalităţi
ştiinţifice;
m. mediatizează, în ţara şi în străinătate, activităţile ştiinţifice organizate;
n. acordă unor personalităţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate, pentru realizări de excepţie, premii, diplome, distincţii.
Capitolul 2
MEMBRII ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Art. 4
(1) AOŞ-R se compune din peroane fizice: membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi, precum
şi persoane juridice: membri susţinători şi colectivi. Titlul de membru de onoare, membru titular şi membru corespondent se poate acorda
şi post- mortem;
(2) Membrii de onoare, membrii titulari şi membrii corespondenţi AOŞ-R sunt aleşi pe viaţă, iar membrii susţinători şi colectivi
sunt aleşi pe perioada existenţei acestora ca persoană juridică, cu condiţia respectării prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale AOŞ-R;
(3) Numărul maxim de membri în AOŞ-R este stabilit prin legea de organizare şi funcţionare
(4) Membrii asociaţi sunt cetăţeni români care respectă prevederile Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale AOŞ-R, contribuie moral şi material la dezvoltarea activităţii AOŞ-R, şi-au dat în scris consimţământul, dar care din varii motive nu
îndeplinesc criteriile pentru a candida la titlul de membru corespondent.
(5) Membrii corespondenţi AOŞ-R sunt persoane fizice, române, care la admitere au vârsta de maximum 50 de ani, au titlul de
doctor în ştiinţe, s-au distins prin rezultate ştiinţifice, au o înaltă ţinută spirituală şi morală, sprijină dezvoltarea ştiinţei, respectă
prevederile Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi şi-au dat în
scris consimţământul;
(6) Titularizarea membrilor AOŞ-R se va face pe baza aceloraşi criterii ştiinţifice şi etice folosite la alegerea ca membru
corespondent, luându-se în considerare, îndeosebi, activităţile desfăşurate în cadrul AOŞ-R şi rezultatele obţinute după primirea în AOŞ-R
(rezultate sintetizate în indicele de performanţă ştiinţifică corespunzător unui membru titular);
(7) Membrii de onoare AOŞ-R sunt străini care s-au distins prin realizări deosebite în domeniul ştiinţei şi creaţiei intelectuale,
recunoscute de comunitatea ştiinţifică internaţională şi cetăţeni români, carora li s-a conferit calitatea de membru de onoare ca urmare a
unei activităţi ştiinţifice de deosebit prestigiu, sau unor contribuţii deosebite în organizarea activităţii şi dezvoltării patrimoniului AOŞ-R;
(8) Membrii colectivi AOŞ-R sunt persoane juridice care sprijină dezvoltarea ştiinţei, contribuie ştiinţific, moral şi material la
dezvoltarea activităţii AOŞ-R, respectă prevederile Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România şi sunt aleşi numai în baza consimtământului scris al candidaţilor;
(9) Membrii susţinători ai AOŞ-R sunt persoane juridice care au contribuit şi contribuie material la dezvoltarea activităţii AOŞ-R,
respectă prevederile Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi sunt
aleşi în baza cererii scrise a candidaţilor.
Art. 5
(1) Alegerea noilor membri AOŞ-R este validată de Adunarea Generală AOŞ-R în temeiul discutării şi avizării de către Biroul
Permanent, Comitetul Director şi aprobării de către Consiliul Naţional Ştiinţific, la propunerea preşedintelui AOŞ-R, a preşedinţilor de
secţii şi filiale, a doi membri ai Consiliului Naţional Ştiinţific sau ai Comitetului Director, precum şi la recomandările făcute de doi
membri ai Academiei Române sau ai unei academii de ramură sau la recomandarea a trei membri AOŞ-R;
(2) Fiecare recomandare trebuie însoţită de un memoriu de activitate al candidatului din care să rezulte în mod pregnant
motivarea propunerii;
(3) Persoanele care sunt conducători de partid nu pot candida pentru alegerea ca membru AOŞ-R în perioada exercitării
mandatului;
(4) Propunerile pentru membrii AOŞ-R se fac prin recomandări adresate Biroului Permanent, Preşedintelui AOŞ-R, secţiilor de
specialitate sau filialelor şi centrelor. Secţiile discută propunerile primite în AOŞ-R şi, după caz, le adoptă sau le resping, în condiţiile
cvorumului, cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor secţiei. Secţia înaintează la Biroul Permanent AOŞ-R o notă cu
concluzia la care s-a ajuns în temeiul dezbaterilor purtate.
(5) Biroul Permanent AOŞ-R examinează propunerile secţiilor şi cele ale Preşedintelui AOŞ-R şi, după caz, şi avizul filialelor
sau centrelor, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor statutare şi prezintă, în scris, concluziile sale Comitetului Director AOŞ-R;
(6) Comitetul Director AOŞ-R examinează propunerile prezentate de secţii şi de Preşedintele AOŞ-R, precum şi concluziile
Biroului Permanent AOŞ-R şi, prin vot, dă un aviz consultativ, pozitiv sau negativ motivat, pe care îl supune aprobării Consiliului
Naţional Ştiinţific.
(7) Consiliul Naţional Ştiinţific AOŞ-R dezbate propunerile făcute de secţii şi de Preşedintele AOŞ-R precum şi avizele filialelor
sau centrelor şi ale Biroului Permanent şi ale Comitetului Director şi decide, în condiţiile existenţei cvorumului (jumătate plus unu dintre
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membri), prin vot secret. După aprobarea alegerii noilor membri, Consiliul Naţional Ştiinţific supune Adunării Generale AOŞ-R validarea
acesor alegeri;
(8) După ce propunerile de noi membri au fost avizate de Comitetul Director şi aprobate de Consiliul Naţional Ştiinţific AOŞ-R,
dosarele candidaţilor completate cu concluziile Biroului Permanent şi cu avizul Comitetului Director sunt depuse, spre consultare de către
membrii AOŞ-R, la Secretariatul AOŞ-R cu 30 de zile înaintea Adunării Generale în a cărei ordine de zi este programată validarea
alegerilor de noi membri;
Art. 6
(1) Membrii AOŞ-R recunosc importanţa Academiei Române ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală şi
susţin respectarea prevederilor art. 6 aliniat (5) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române conform
cărora „Titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei Române”.
(2) Membrii de onoare din ţară, titulari, corespondenţi şi asociaţi au dreptul şi îndatorirea de a se implica în întreaga viaţă AOŞR, de a participa la lucrările secţiei şi filialei din care fac parte, ca şi la cele ale Adunării Generale, în cadrul cărora îşi expun opiniile şi
participă prin vot la luarea deciziilor;
(3) Membrii de onoare, titulari şi corespondenţi AOŞ-R, desemnaţi de secţii sau de filiale, sunt membri de drept ai consiliilor
ştiinţifice ale institutelor interdisciplinare create în cadrul AOŞ-R;
(4) Membrii de onoare şi membrii titulari au dreptul să ţină, într-un cadru solemn, un discurs de recepţie, urmat de un discurs de
răspuns, rostit tot de un membru titular;
Art. 7
(1) Pierderea calităţii de membru AOŞ-R este propusă de Biroul Permanent, avizată de Comitetul Director, aprobată de Consiliul
Naţional Ştiinţific şi validată de Adunarea Generală AOŞ-R în urmatoarele cazuri:
a. - membrul AOŞ-R a solicitat în scris retragerea din AOŞ-R;
b. - membrul AOŞ-R nu a platit cotizaţia cuvenită AOŞ-R şi nu a mai participat la activităţile prevăzute de
Regulamentul AOŞ-R, timp de un an calendaristic;
c. - membrul AOŞ-R a desfăşurat activităţi contrare prevederilor legale, ale Statutului sau Regulamentului AOŞ-R sau a
comis fapte de natură să afecteze grav prestigiul AOŞ-R (a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate);
(2) Hotărârea Consiliului Naţional Ştiinţific privind pierderea calităţii de membru AOŞ-R devine executivă de la data adoptării şi
se comunică în scris membrilor AOŞ-R.
(3) Filialele AOŞ-R au obligaţia ca în termen de o lună de la împlinirea termenului de un an calendaristic de neparticipare a
membrilor AOŞ-R, din evidenţa proprie, la activităţile prevăzute de Regulamentul AOŞ-R şi de neplată a cotizaţiei cuvenite AOŞ-R timp
de un an să comunice sediului central numele membrilor care au pierdut calitatea de membru AOŞ-R.
(4) Secţiile de specialitate şi filialele sau centrele AOŞ-R analizează, în cazul apariţiei unor cazuri condamnabile, activitatea
desfăşurată de membrul (membrii) AOŞ-R respectiv(i) şi trimit la Biroul Permanent propuneri pentru a fi înaintate spre analiză de
Comitetul de onoare.
(5) Comitetul de onoare analizează cazurile primite şi propun Comitetului Director, după caz, atenţionarea sau pierderea calităţii
de membru AOŞ-R de către cei vinovaţi;
(6) Comitetul Director analizează propunerile primite, aprobă atenţionările şi avizează propunerile de excludere pe care le
înaintează spre aprobare Consiliului Naţional Ştiinţific AOŞ-R;
(7) Excluderile aprobate de către Consiliul Naţional Ştiinţific sunt supuse validării de către Adunarea Generală AOŞ-R.
Capitolul 3
ORGANIZAREA ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Art. 8
(1) AOŞ-R este organizată în 12 secţii de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în sediul central, precum şi în filiale sau
centre, care nu au personalitate juridică, situate în oraşe universitare sau în alte oraşe cu potenţial ştiinţific semnificativ;
(2) Activitatea ştiinţifică a AOŞ-R se realizează, practic, prin intermediul unor comitete naţionale, a unor comisii de specialitate
şi a unor colective de lucru cu caracter consultativ, constituite din membri AOŞ-R şi din alte personalităţi ştiinţifice din ţară şi din
străinătate;
(3) În subordinea sau sub egida AOŞ-R pot funcţiona centre de cercetare ştiinţifică pluri- şi interdisciplinare, bibliotecă, editură,
centrul de documentare şi colectivul de redacţie al Buletinului informativ;
(4) Pentru asigurarea desfăşurării activităţii curente şi pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului propriu, AOŞ-R dispune
de un aparat de lucru propriu, a cărui structură şi buget se propun de Biroul Permanent, se avizează de Comitetul Director şi se aprobă de
către Consiliul Naţional Ştiinţific, în raport cu nevoile proprii şi în limita posibilităţilor financiare existente.
(5) Atribuţiile filialelor, centrelor, departamentelor, comitetelor şi comisiilor, a aparatului de lucru, precum şi ale institutelor şi
centrelor de cercetare ştiinţifică, ale bibliotecii, ale editurii, ale centrului de documentare şi ale colectivului de redacţie a Buletinului
informativ se stabilesc prin Regulamentul AOŞ-R.
3.1. Secţiile AOŞ-R
Art. 9
(1) Secţiile AOŞ-R grupează membrii existenţi în funcţie de specialitatea fiecăruia şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea
unui birou format din 3-5 persoane, condus de un preşedinte ales pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii titulari sau de onoare din ţară care
fac parte din secţia respectivă;
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(2) În cazul absenţei preşedintelui, conducerea secţiei se asigură de către un membru al biroului delegat de preşedinte. În cazul în
care preşedintele ales lipseşte mai mult de 6 luni, se procedează la alegerea unui nou preşedinte de secţie.
(3) în AOŞ-R 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, silvice şi medicina veterinara;
Secţia VII - Ştiinţe medicale;
Secţia VIII - Ştiinţe economice, juridice şi sociologie;
Secţia IX - Filosofie, teologie şi psihologie;
Secţia X - Ştiinţe istorice şi arheologice;
Secţia XI - Ştiinţa şi tehnologia informaţiei;
Secţia XII - Ştiinţa militară.
(4) Secţiile AOŞ-R au, pe lângă drepturile şi atribuţiile menţionate la art. 5 şi 7 ale prezentului Statut şi următoarele atribuţii:
a. au autonomie în ceea ce priveşte lucrările lor şi îndrumarea cercetării ştiinţifice din domeniul de specialitate, precum şi în stabilirea
proiectelor de cercetare;
b. se întrunesc periodic, cel puţin trimestrial şi dezbat probleme ştiinţifice precum şi orice alte probleme de interes pentru secţie, adoptând
decizii prin consens sau prin vot, în condiţiile cvorumului, cu majoritate simplă de voturi;
c. coordonează activitatea centrelor şi institutelor de cercetare pluri şi interdisciplinare din domeniul ştiinţific de competenta şi propune
Preşedintelui AOŞ-R şi Biroului Permanent înfiinţarea de noi asemenea unităţi de cercetare, de comitete naţionale, de comisii de
specialitate şi de colective de lucru ale AOŞ-R din domeniul de specialitate şi le coordonează activitatea;
d. numeşte comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al unităţilor de cercetare din coordonare;
e. confirmă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de director adjunct, secretar ştiinţific, CS1 şi CS2 la unităţile de cercetare
din coordonare;
f. contribuie la alcătuirea programelor prioritare de cercetare AOŞ-R şi coordonează alcătuirea programelor de activitate ale unităţilor de
cercetare din coordonare, le analizează şi le propune spre aprobarea Consiliului Naţional Ştiinţific;
g. organizează manifestări ştiinţifice interne şi propune Comitetului Director, cu avizul Biroului Permanent, organizarea de manifestări
ştiinţifice cu participare internaţională în domeniul de activitate al secţiei;
h. selectează şi propune lucrările de valoare pentru a fi distinse cu premiile anuale ale AOŞ-R;
i. analizează şi avizează conţinutul ofertelor şi manuscriselor lucrărilor din profilul secţiei, ce urmează a fi publicate de Editura AOŞ-R;
j. urmăreşte şi contribuie la realizarea prevederilor contractelor internaţionale de colaborare încheiate cu instituţii similare, în ramura
ştiinţifică de profil a secţiei;
k. propune afilierea AOŞ-R la organisme internaţionale de specialitate;
Art. 10
Preşedintele secţiei organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate a secţiei şi, în aces scop, realizează următoarele atribuţii:
a.
convoacă, propune ordinea de zi şi conduce şedinţele secţiei;
b.
informează membrii secţiei asupra activităţii desfăşurate de biroul secţiei şi supune aprobării secţiei hotărârile luate de acest
birou;
c.
dispune măsurile ce se impun pentru transpunerea în viaţă a hotărârilor biroului de secţie şi ale secţiei;
d.
rezolvă problemele curente ale secţiei şi reprezintă secţia în relaţiile cu celelalte organe AOŞ-R precum şi cu organele
administraţiei centrale şi locale în probleme din ramura ştiinţifică de profil a secţiei.
e.
supune, cu avizul Biroului Permanent, ratificării Comitetului Director hotărârile adoptate de secţie în probleme care sunt de
competenţa acestui Comitet;
f.
informează membrii secţiei asupra hotărârilor adoptate de Biroul Permanent, de Comitetul Director şi de Consiliul Naţional
Ştiinţific, stabilind măsurile de urmat şi prezintă Biroului Permanent anual şi ori de câte ori se solicită informări asupra
activităţii secţiei;
3.2. Filialele şi centrele AOŞ-R
Art. 11
(1) Comitetul Director poate propune şi Consiliul Naţional Ştiinţific AOŞ-R aprobă înfiinţarea de filiale şi centre AOŞ-R în
centrele universitare ale ţării sau în oraşele cu potenţial ştiinţific important;
(2) Se pot înfiinţa filiale şi centre şi în afara ţării, care să fie conduse de personalităţi ştiinţifice de origine română;
(3) Filiala sau centrul reprezintă forma de organizare în teritoriu a activităţii AOŞ-R şi reuneşte pe toţi membrii din teritoriul
acesteia (acestuia). Pentru înfiinţarea unei filiale AOŞ-R sunt necesari cel putin 10 membri AOŞ-R, iar pentru înfiinţarea unui centru
AOŞ-R sunt necesari cel putin 5 membri AOŞ-R;
(4) Filialele şi centrele sunt conduse de un comitet format din 2- 3 membri;
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(5) Secţiile pot propune filialelor şi centrelor să înfiinţeze în cadrul acestora subcomisii permanente sau pe durată limitată, pe
tematici pluri şi interdisciplinare. Planurile de activitate ale subcomisiilor înfiinţate se convin şi cu acordul comitetului filialei sau
centrului respectiv.
Art. 12
Filialele şi centrele din ţara depun cotizaţiile în proporţie de 50% în contul AOŞ-R. Restul de 50% din cotizaţiile încasate revine filialei
sau centrului respectiv pentru cheltuieli proprii.
Capitolul 4
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Art. 13
(1) Organele de conducere ale AOŞ-R sunt: Adunarea Generală, Consiliul Naţional Ştiinţific, Comitetul Director, Biroul
Permanent şi Preşedintele AOŞ-R.
(2) Membrii AOŞ-R aleşi în organele de conducere ale unei alte academii sau care sunt membrii unui partid politic nu pot accede
în funcţii de conducere în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.
(3) La propunerea Comitetului Director, validată de Consiliul Naţional Ştiinţific, Adunarea Generală poate alege un preşedinte de
onoare AOŞ-R;
(4) Adunarea Generală alege dintre membrii de onoare şi titulari un Comitet de onoare al AOŞ-R.
Art. 14
(1) Preşedintele de onoare AOŞ-R este ales pe viaţă şi are dreptul să participe la toate lucrările Biroului Permanent, ale
Comitetului Director, ale Consiliului Naţional Ştiinţific precum şi la Adunările Generale AOŞ-R, în cadrul cărora îşi poate expune punctul
de vedere asupra problemelor dezbătute;
(2) Preşedintelui de onoare AOŞ-R îi revine rolul de a analiza şi media soluţionarea eventualelor probleme divergente apărute în
procesul conducerii AOŞ-R;
(3) Preşedintele de onoare AOŞ-R conduce lucrările Comitetului de onoare al AOŞ-R.
Art. 15
(1) Adunarea Generală, forul suprem de conducere AOŞ-R, este formată din membri AOŞ-R de onoare din ţară, titulari şi
corespondenţi. Filialele pot participa la Adunarea Generală prin reprezentanţi aleşi în proporţie de 1 delegat la 10 membri conform
ultimului anuar al membrilor AOŞ-R;
(2) Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinare din patru în patru ani, cu ocazia organizării Congresului AOŞ-R sau în
sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, la propunerea Consiliului Naţional Ştiinţific sau a cel puţin unei treimi din numărul total
al membrilor AOŞ-R;
(3) Cvorumul Adunării Generale este constituit din jumătate plus unu din numărul membrilor săi titulari, corespondenţi şi de
onoare din ţară, fără a lua în calcul membrii cu vârsta peste 80 de ani. La calculul cvorumului se va ţine seama că filialele pot participa la
Adunarea Generală prin reprezentanţi aleşi în proporţia stabilită; Membrii asociaţi şi membrii colectivi – prin reprezentanţi – sunt invitaţi
la Adunarea Generală AOŞ-R;
(4) Convocarea Adunării Generale se face de către preşedintele AOŞ-R, la iniţiativa Consiliului Naţional Ştiinţific sau la cererea
a cel puţin o treime din numărul total al membrilor AOŞ-R;
Art. 16
(1) Adunarea Generală AOŞ-R, pe lângă cele menţionate la art. 5, 7 şi 13 ale prezentului Statut, are şi următoarele atribuţii:
a. alege, dintre membrii titulari AOŞ-R, Consiliul Naţional Ştiinţific, Comitetul Director, Biroul Permanent şi Comisia de cenzori;
b. stabileşte liniile directoare de evoluţie, între sesiuni, a întregii activităţi a AOŞ-R;
c. dezbate, corectează şi validează actele normative AOŞ-R aprobate de Consiliul Naţional Ştiinţific, pe baza propunerilor Comitetului
Director;
d. analizează şi stabileşte repartizarea numărului total de locuri de membri titulari şi corespondenţi pe secţii;
(2) Şedinţele Adunării Generale se deschid de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi numit de
preşedinte;
(3) Fiecare membru AOŞ-R are dreptul de a lua parte la dezbateri, expunându-şi punctul de vedere asupra subiectelor puse în
discuţie;
(4) Cei care iau cuvântul se adresează conducătorului adunării într-un mod academic, urmărind soluţionarea în fond a
problemelor dezbătute cu respectarea cadrului legal şi a celui stabilit de prezentul Statut; Conducătorul Adunării Generale are dreptul de a
interveni dacă vorbitorul se abate de la subiectul pus în discuţie.
Art. 17
(1) Consiliul Naţional Ştiinţific îşi desfăşoară activitatea pe baza unui mandat de 4 ani dat de adunarea generală, asigură
funcţionarea AOŞ-R între sesiunile ordinare ale adunării generale şi este constituit din membrii Comitetului Director, din preşedinţii
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filialelor din ţară şi din directorii generali ai institutelor de cercetare inter şi pluridisciplinară AOŞ-R; la lucrările Consiliului Naţional
Ştiinţific pot fi invitaţi şi reprezentanţii membrilor asociaţi şi colectivi;
(2) Consiliul Naţional Ştiinţific se întruneşte bianual în şedinţe ordinare de lucru, cu ocazia sesiunilor ştiinţifice de primăvară şi
toamnă, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la propunerea Comitetului Director sau a unei treimi din numărul
membrilor consiliului.
(3) Consiliul Naţional Ştiinţific este statutar constituit în sesiune în prezenţa a două treimi din membrii săi, hotărârile fiind luate
prin consens sau prin vot, cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor sai. Cu excepţia membrilor Biroului Permanent, în
cazul imposibilităţii participării unui membru titular la lucrările Consiliul Naţional Ştiinţific, acesta îşi poate desemna un reprezentant, cu
mandat scris, care are drept de vot la adoptarea deciziilor;
(4) Consiliul Naţional Ştiinţific, pe lângă cele menţionate la art. 5, 7, 8 şi 13 ale prezentului Statut, are şi următoarele atribuţii:
a. analizează, pe baza rapoartelor anuale prezentate, activitatea de cercetare ştiinţifica desfăşurată în anul precedent şi aprobă programul
de cercetare anual şi de perspectivă pe baza propunerilor făcute de secţii avizate de către Comitetul Director;
b. analizează şi aprobă, în cazuri justificate, la propunerile Comitetului Director, modificări ale liniilor directoare de evoluţie a activităţii
AOŞ-R;
c. aprobă proiectul anual de venituri şi cheltuieli şi defalcarea acestuia pe obiecte de activitate, pe baza propunerilor Biroului Permanent,
avizate de către Comitetul Director;
d. hotărăşte convocarea Adunării Generale;
e. analizează şi aprobă propunerile avizate de Comitetul Director de înfiinţare de filiale sau centre în ţară sau în străinătate;
f. aprobă Statutul şi Regulamentul AOŞ-R propuse de Biroul Permanent cu avizul Comitetului Director;
g. aprobă planul editorial al Editurii AOŞ-R;
h. aprobă planul anual de dezvoltare a relaţiilor ştiinţifice cu instituţii similare din străinătate şi hotărăşte cu privire la afilierea AOŞ-R la
organisme şi organizaţii ştiinţifice internaţionale.
i. instituie, la propunerea secţiilor avizate de Biroul Permanent şi de Comitetul Director, premii anuale şi aprobă propunerile de premieri;
Art. 18
(1) Comitetul Director îşi desfăşoară activitatea pe baza unui mandat de 4 ani dat de adunarea generală şi este compus din
preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretarul ştiinţific, preşedinţii secţiilor ştiinţifice. La şedinţele Comitetului Director pot fi invitaţi şi
directorii generali ai institutelor de cercetare pluridisciplinară din subordinea AOŞ-R.
(2) Comitetul Director se întruneşte lunar în şedinţe ordinare de lucru şi în şedinţe extraordinare, la propunerea Biroului
Permanent, sau a unei treimi din numărul membrilor comitetului.
(3) Comitetul Director este statutar constituit în sesiune în prezenţa a două treimi din membrii săi, hotărârile fiind luate prin
consens sau prin vot, cu majoritate simplă din numărul total al membrilor săi. Cu excepţia membrilor Biroului Permanent, în cazul
imposibilităţii participării unui membru titular la lucrările Comitetului Director acesta îşi poate desemna un reprezentant, cu mandat scris,
care are drept de vot la adoptarea deciziilor;
(4) Comitetul Director, pe lângă atribuţiile menţionate la art. 5, 7 şi 13 ale prezentului Statut şi avizarea tuturor materialelor
înaintate spre aprobarea sau avizarea de către Consiliul Naţional Ştiinţific are şi următoarele atribuţii:
a. analizează şi aprobă, în cazuri justificate, la propunerile secţiilor avizate de Biroul Permanent, modificările sarcinilor anuale;
b. analizează şi avizează propunerile de înfiinţare de filiale sau centre în ţară sau în străinătate;
c. aprobă propunerile de înfiinţare şi desfiinţare de unităţi de cercetare în coordonarea AOŞ-R şi înaintează aceste propuneri spre aprobare
organelor guvernamentale;
d. aprobă statele de funcţiuni şi regulamentul de funcţionare al aparatului propriu al AOŞ-R;
e. repartizează numărul de posturi finanţate pe unităţile AOŞ-R;
f. analizează şi aprobă numirea şi eliberarea din funcţii a directorilor generali şi a directorilor unităţilor din coordonarea AOŞ-R;
g. aprobă, la propunerea secţiilor avizate de Biroul Permanent, înfiinţarea de comitete naţionale, de comisii şi colective de lucru AOŞ-R;
h. avizează, la propunerile secţiilor avizate de Biroul Permanent, conferirea calităţii de membru de onoare unor personalităţi străine cu
activitate ştiinţifică de un deosebit prestigiu, respectiv unor personalităţi române care s-au remarcat prin sprijinul esenţial acordat
dezvoltării patrimoniului sau activităţilor AOŞ-R;
i. aprobă recomandarea unor membri AOŞ-R pentru a obţine premii, ordine sau medalii, iar în cazul membrilor titulari, pentru primirea
calităţii de membru corespondent al Academiei Romane;
j. aprobă, la propunerea secţiilor avizată de Biroul Permanent, înfiinţarea, în cadrul sediului central şi în filiale, de biblioteci şi centre de
documentare ştiinţifica;
k. aprobă organizarea editurii proprii pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice elaborate de membrii AOŞ-R precum şi de către alte
personalităţi ştiinţifice din ţară sau din străinătate;
l. avizează instituirea, la propunerea secţiilor avizată de Biroul Permanent, instituirea de premii anuale şi avizează propunerile de premieri;
m. aprobă, la propunerea secţiilor avizată de Biroul Permanent, recomandarea către instituţiile de învăţământ superior de a se acorda unor
personalităţi ştiinţifice române sau străine, titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA;
n. avizează planul editorial al Editurii AOŞ-R;
o. aprobă organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare internaţională;
p. aprobă finanţarea obligaţiilor către organizaţiile internaţionale la care AOŞ-R este afiliată;
q. avizează planul anual de dezvoltare a relaţiilor ştiinţifice cu instituţii similare din străinătate şi hotărăşte cu privire la afilierea AOŞ-R la
organisme şi organizaţii ştiinţifice internaţionale.
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Art. 19
(1) Biroul Permanent, care asigură conducerea operativă a AOŞ-R, este ales de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani şi se
compune din preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretarul general şi secretarul ştiinţific.
(2) Membrii Biroului Permanent sunt aleşi de Adunarea Generala AOŞ-R, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii de onoare
sau titulari.
(3) În cazul în care un membru al Biroului Permanent este indisponibil o perioadă mai mare de trei luni, se trece la desemnarea
temporară de către Consiliul Naţional Ştiinţific, la propunerea Biroului Permanent avizata de către Comitetul Director, a unui înlocuitor.
Desemnarea temporară durează până la convocarea unei sesiuni extraordinare sau ordinare a Adunării Generale AOŞ-R;
(4) Hotărârile Biroului Permanent se adoptă prin consens sau cu majoritate simplă, prin vot deschis (în caz de paritate votul
preşedintelui AOŞ-R fiind hotarâtor) şi, în problemele prevăzute de statut, sunt executorii. Toate hotărârile Biroului Permanent se supun
ratificării Comitetului Director, la prima şedinţă a acestuia;
(5) Biroul Permanent se întruneşte cel puţin de două ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie, statutar în prezenţa tuturor
membrilor săi şi, în cazuri excepţionale, în absenţa unui singur membru al său. Convocarea Biroului Permanent se face la iniţiativa
preşedintelui AOŞ-R sau la solicitarea a doi membri.
(6) Biroul Permanent, pe lângă cele menţionate la art. 5, 7 şi 13 ale prezentului Statut, avizeaza toate materialele înaintate spre
aprobarea sau avizarea de către Comitetul Director şi are şi următoarele atribuţii:
a.
aprobă realizarea pe bază contractuală, prin structurile sale specializate, de lucrări de cercetare ştiinţifică, participarea la
programe de cercetare ştiinţifică guvernamentale sau nonguvernamentale precum şi la programe internaţionale de cercetare,
întocmirea de opere derivate (traduceri, culegeri de opere ştiinţifice, enciclopedii, colecţii sau compilaţii de materiale, sinteze
bibliografice), recenzii şi referinţe;
b.
avizează propunerile secţiilor de înfiinţare de centre de cercetare pluri şi interdisciplinare, de comitete naţionale, de comisii de
specialitate şi de colective de lucru ale AOŞ-R din domeniul de specialitate şi le coordonează activitatea şi le supune aprobării
Comitetului Director;
c.
aprobă participarea, prin reprezentanţii săi, la redactarea proiectelor de acte legislative privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică;
d.
aprobă stimularea realizării unor lucrări ştiinţifice valoroase, cu caracter interdisciplinar, prin acordarea unor premii anuale,
respectiv recompensarea sub o formă sau alta, inclusiv materială, a activităţii ştiinţifice;
e.
aprobă editarea Buletinului periodic informativ, precum şi alte publicaţii legate de obiectivele sale;
f.
aprobă schimburile de publicaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
g.
aprobă, la propunerea secţiilor sau filialelor, organizarea de congrese, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, seminarii,
colocvii şi mese rotunde cu participare locală, naţională;
h.
aprobă, la propunerea secţiilor sau filialelor, organizarea, permanent sau temporar, de cursuri şi/sau seminarii pe diverse
domenii;
i.
aprobă mediatizarea, în ţară şi în străinătate, a activităţilor ştiinţifice organizate;
Art. 20
(1) Preşedintele este ales de adunarea generală AOŞ-R pentru un mandat de 4 ani şi reprezintă legal AOŞ-R în raporturile cu
autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinătate;
(2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele o perioadă mai mare de trei luni, el desemnează pentru aceasta
pe unul din vicepreşedinţi, iar în caz de imposibilitatea desemnării, decizia se adoptă de Consiliul Naţional Ştiinţific.
(3) Preşedintele îşi asumă întreaga responsabilitate în implementarea politicii convenite în Adunarea Generală AOŞ-R,
garantează că întreaga activitate este conformă cu reglementările legale, statutare şi specificaţiile contractuale cu instituţiile colaboratoare
şi asigură desfăşurarea activităţii curente AOŞ-R, urmărind repartizarea în timp util spre soluţionare a problemelor la compartimentele
competente;
(4) La propunerea secretarului ştiinţific, preşedintele aprobă normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor
şi statelor de funcţiuni pentru unităţile din subordine şi emite deciziile de angajare a personalui aparatului de lucru AOŞ-R şi a
conducătorilor unităţilor subordonate;
(5) Preşedintele răspunde de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale, Consiliului Naţional Ştiinţific, Comitetului Director şi
Biroului Permanent şi în exercitarea atribuţiilor sale în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate emite decizii, pe baza prezentului Statut şi
a legilor în vigoare.
Art. 21
(1) Vicepreşedinţii AOŞ-R sunt în număr de doi şi sunt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani;
(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor AOŞ-R se stabilesc de către Comitetul Director, la propunerea preşedintelui;
Art. 22
Secretarul general este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi coordonează acţiunea de cercetare ştiinţifică şi culturală a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă; elaborează şi supune spre aprobare strategia cercetării ştiinţifice; urmăreşte elaborarea planului de
cercetare al secţiunilor, filialelor şi departamentelor şi asigură dezbaterea şi adoptarea planurilor de cercetare ştiinţifică şi modul lor de
desfăşurare.
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Art. 23
Secretarul ştiinţific este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de Biroul Permanent la
propunerea preşedintelui, realizând, cu aprobarea preşedintelui, legăturile funcţionale dintre structurile AOŞ-R şi autorităţile de stat,
precum şi dintre aparatul de lucru propriu şi unităţile subordonate.
Art. 24
(1)
Comitetul de onoare al AOŞ-R este format din 5 membri şi este condus, de regulă, de preşedintele de onoare;
(2)
Comitetul de onoare analizează şi mediază eventualele situaţii conflictuale care pot interveni între membrii AOŞ-R.
Comitetul de onoare informează preşedintele AOŞ-R asupra concluziilor la care s-a ajuns în urma dezbaterii cazului analizat şi supune, cu
avizul Comitetului Director, rezultatul analizei efectuate Consiliului Naţional Ştiinţific care stabileşte măsurile adecvate pentru
soluţionare.
(3)
În cazul în care nu a fost ales un preşedinte de onoare AOŞ-R, la propunerea Consiliului National Ştiinţific, Adunarea
Generală poate alege din primii 3 membri titulari sau de onoare, decani de vârstă, preşedintele Comitetului de onoare.
Art. 25
(1) Comisia de cenzori este aleasă de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi este formată dintr-un preşedinte şi doi
membri care nu pot fi şi membrii Consiliului Naţional Ştiinţific.
(2) Comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. în cursul exerciţiului financiar verifică registrele de evidenţă contabilă şi casă şi prezintă Biroului Permanent, la cererea preşedintelui,
rapoarte de activitate;
b. la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de compartimentul
contabilitate asupra controlului efectuat, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând în sesiunea Consiliului Naţional
Ştiinţific AOŞ-R un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi;
c. prezintă adunării generale AOŞ-R punctul lor de vedere cu privire la oportunitatea reducerii capitalului social sau la modificarea actului
constitutiv;
d. în cazul desfiinţării AOŞ-R, controlează operaţiunile de lichidare.

Capitolul 5
DISPOZIŢII FINALE şi TRANZITORII
Art. 26
(1) Secretarul ştiinţific AOŞ-R are în responsabilitate şi consemnarea prin stenografiere sau prin înregistrare audio a dezbaterilor
şi convorbirilor din sesiunile Adunării Generale sau ale Consiliului Naţional Ştiinţific şi transcrierea textelor până la sesiunea următoare;
(2) Procesele verbale de şedinţe ale Comitetului Director sau ale Biroului Permanent trebuie să fie însuşite şi semnate de cei care
au luat parte la convorbiri şi dezbateri precum şi de către secretarul ştiinţific AOŞ-R.
Art. 27
(1) Preluarea funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ştiinţific AOŞ-R se face în termen de 15 zile de la data alegerii;
(2) În şedinţele AOŞ-R şi ale secţiilor de specialitate pot fi utilizate votul electronic sau votul prin corespondenţă.
Art. 28
Sesizarea organelor de conducere de către orice membru AOŞ-R a încălcării, în activitatea AOŞ-R, a unor prevederi legale sau statutare,
susţinută de cel puţin 10 alţi membri, atrage investirea Comitetului Director AOŞ-R pentru soluţionarea situaţiei respective până la
proxima sesiune a Consiliului Naţional Ştiinţific. Hotărârea Consiliului Naţional Ştiinţific în această problemă trebuie să fie validată în
prima sesiune a Adunării Generale AOŞ-R.
Art. 29
(1) Prezentul Statut poate fi modificat temporar, la propunerea Comitetului Director sau la propunerea a cel puţin unei treimi din
numărul membrilor Consiliului Naţional Ştiinţific prin hotărârea acestui Consiliu, până la validarea modificărilor de către prima Adunare
Generală AOŞ-R.
(2) Adoptarea propunerilor de modificare a Statutului se face numai în temeiul acordului exprimat prin vot a cel puţin două treimi
din cvorumul Consiliului Naţional Ştiinţific sau al Adunării Generale.
Art. 30
Regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor de cercetare coordonate de AOŞ-R fac parte integrantă din prezentul statut,
temporar din momentul aprobării lor de către Comitetul Director şi permanent din momentul validării lor de către Consiliul Naţional
Ştiinţific şi de către Adunarea Generală AOŞ-R.
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Art. 31
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România se poate asocia la orice organizaţie ştiinţifică internaţională, în condiţiile prezentului Statut.
Art. 32
Prezentul statut intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul Naţional Ştiinţific şi se supune validării de către Adunarea
Generala AOŞ-R.

PARTEA II- A
2.1.
•

HOTĂRÂRI LUATE DE COMITETUL DIRECTOR LA ŞEDINŢELE DIN TRIM. II 2006

Şedinţa Comitetului Director din 11 aprilie 2006

 Se va elabora un proiect de „Regulamentul de acordare a premiilor AOŞ-R pe anul 2005” care va fi supus aprobării Comitetului
Director în următoarea şedinţă. Până la 30 septembrie 2006 se va organiza o sesiune ştiinţifică, în cadrul căreia se vor acorda premiile pe
anul 2005.
 Premiile AOŞ-R se acordă o singură dată unei persoane sau unui colectiv;
 Membrii Comitetului Director vor identifica mijloace de finanţare a activităţii AOŞ-R
 Se va actualiza site-ul AOŞ-R.
 Toate activităţile AOŞ-R organizate în Bucureşti se vor desfăşura numai la sediul central AOŞ-R.
• Şedinţa Comitetului Director din 11 mai 2006
 S-a analizat stadiul realizării planului de activităţi pentru sărbătorirea aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Academiei de
Ştiinţe, 50 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi 10 ani de când Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România şi-a schimbat denumirea în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.
Planul include următoarele acţiuni:
- Intensificarea activităţii proprii de promovare a cunoaşterii, de dezvoltare a cercetării-dezvoltării şi stimulării protecţiei
şi valorificării proprietăţii intelectuale si, în acest scop, s-a depus în Parlamentul Romaniei un proiect de lege pentru
reorganizarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
- Să continue practica Academiei de Ştiinţe din România care, în perioada 1936-1947, a publicat în 8 volume de
„Comptes rendus de L’Academie des Sciences de Roumanie” 754 comunicări ştiinţifice, originale, susţinute în cele 10
secţii ale sale şi, în acest sens, fiecare sectie AOŞ-R are obligaţia să prezinte cel puţin o lucrare pentru primul
volum de „Comptes rendus de L’Academie…. ”, pe care Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi-a propus
să-l publice în anul 2006;
- Să continue practica Academiei de Ştiinţe din România care desfăşura o activitate fructuoasă şi asiduă la nivelul celor 10
secţii ştiinţifice. Este timpul ca şi secţiile AOŞ-R să devină adevărate instituţii ştiinţifice care să exercite, în mod
autonom şi responsabil, atât o activitate proprie de cercetare cât şi să participe în mod eficient la coordonarea şi
reprezentarea activităţii cercetătorilor ştiinţifici din domeniul de specialitate de competenţă;
- S-a continuat practica Academiei de Ştiinţe din România care, în perioada 1936-1947, a publicat 14 numere din
„Buletinul Academiei de Ştiinţe din România” în care s-au tipărit dări de seamă anuale cu caracter administrativ,
sumarul şedinţelor precum şi scurte rezumate ale comunicărilor şi conferinţelor nepublicate în „Comptes rendus de
L’Academie des Sciences de Roumanie”. AOŞ-R a făcut public primul Buletinul Informativ trimestrial pe anul
2006, care prezintă activităţile desfăşurate în AOŞ-R atât în sediul central cât şi în secţiile ştiinţifice sau filialele AOŞ-R
în trimestrul respectiv; Este necesar ca secţiile, filialele şi membrii colectivi AOŞ-R să transmită la sediul central
informări privind modul în care s-au realizat actiunile incluse în planurile anuale;
- Să se înceapă pregătirea şedinţei festive jubiliare a AOŞ-R în una din Sălile Palatului Parlamentului.
- Se vor comanda cu acest prilej însemne specifice acestei sărbătoriri [medalii, insigne, obiecte ceramice].
- Se va solicita patronajul Preşedentiei Romaniei pentru organizarea şedinţei festive.
- Stabilirea datei şedinţei festive se va face în funcţie de apariţia Legii AOŞ-R

S-a dezbatut şi aprobat „Regulamentul de acordare a premiilor AOŞ-R pe anul 2005”, şi s-a stabilit ca Secţiile ştiinţifice
să transmită în scris Biroului Permanent AOŞ-R până la 30 august a.c. propuneri pentru redactarea noului „Regulament privind
acordarea distincţiilor AOŞ-R”, care va trebui elaborat şi aprobat în cursul anului 2006;

Toti membrii Comitetului Director vor participa la Sesiunea ştiinţifică de primavară care se va organiza la Piatra Neamţ
în zilele de 9- 10 iunie a.c.
• Şedinţa Comitetului Director din 27 iunie 2006

Sesiunea ştiinţifică de primăvară care s-a organizat la Piatra Neamţ în zilele de 9-10 iunie a.c. a fost un succes al
organizatorilor;
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La şedinţa Consiliului National Ştiinţific care s-a organizat la Piatra Neamţ în dimineaţa zilei de 9 iunie a.c., mulţi
membri tituari au fost reprezentaţi prin delegaţi autorizaţi. Având în vedere că o şedinţă a Consiliului Naţional Ştiinţific se anunţă din
timp, se impune ca în viitor, membrii titulari sa fie prezenţi personal.

Site-ul AOŞ-R va fi refăcut conform unei structuri care va fi propusă, în termen de 3 zile, de secretarul general şi
secretarul ştiinţific Biroului Permanent AOŞ-R;

Fiecare secţie va prezenta Biroului Permanent, în format electronic, comunicări privind actiunile organizate, pentru a fi
incluse pe site-ul AOŞ-R

Membrilor AOŞ-R care au implinit varsta de 75 ani şi 80 ani vor primi distincţii (plachete). Tipul de plachetă care se va
înmâna pentru fiecare vârsta se va stabili anul acesta cu ocazia elaborării „Regulamentului privind acordarea distincţiilor AOŞ-R”;

2.2.
2.2.1.

MANIFESTARI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE în TRIM. II 2006

La 20 mai a.c. sub egida AOŞ-R şi UPB s-a organizat sesiunea ştiinţifică pentru constituirea Centrului pentru Dezvoltarea
Creativităţii. Programul sesiunii a fost:

Academia Oamenilor
de Ştiinţa din Romania
http://www. aos. ro/

Universitatea Politehnica
din Bucuresti
http://www. pub. ro/

Centrul pentru Dezvoltarea Creativitatii
http://www. universulenergiei. educatia. ro/
PROGRAMUL Sesiunii Festive a Centrului pentru Dezvoltarea Creativitatii
Sambata, 20 mai 2006, orele 08:00 – 14:00, Sala EC104, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Prima parte - Educatie şi ştiinţa
1.1. Despre Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii Studenţilor din Facultatea de Energetică
Prof. dr. ing. Adrian Alexandru BADEA,
Prorector al Universităţii POLITEHNICA din Bucuresti, www. pub. ro
1.2. Creativitatea - raspuns la cerintele cresterii competitivitatii
Prof. univ. dr. H.C. Vasile CANDEA,
Preşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, www. aos. ro
1.3. Creativitatea în Societatea Cunoaşterii,
Prof. dr. ing. Stefan IANCU, Secretar ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania, www. aos. ro, Secretar ştiinţific al
Comitetului Roman pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, din Academia Româna, www. academiaromana. ro
A doua parte - Pagini de istorie
2.1. Prezentarea cărţii electronice "Istoria energeticii româneşti în presa 1950- 2002", Ing. Gheorghe STOLERU, Carte publicată prin
Editura "Universul Energiei" a Centrului pentru Dezvoltarea Creativităţii Studenţilor în Energetică, www. universulenergiei. educatia. ro
2.2. Despre "Frumoase amintiri nesterse" şi despre "Rubrica studentului energetician", Ing. Petru IFTIME, din prima promoţie a Facultăţii
de Energetică din Bucureşti, redactor la revista "Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice" www.
universulenergiei. educatia. ro;
2.3. Despre "Repere ale ingineriei româneşti publicate în Editura AGIR",
Dr. ing. Ion GANEA, director al Editurii AGIR, www. agir. ro
A treia parte - Ingineri români
3.1. Despre "Mândria de a fi inginer român", Ing. Mihai OLTENEANU, jurnalist de ştiinţă, Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii,
www.universulenergiei.educatia.ro
3.2. Despre "Inginerul inventator român", Ing. Justin Virgiliu CAPRA, inginer inventator,
www.universulenergiei.educatia.ro
A patra parte - Experienţe de viaţă
4.1. Prezentarea "Exploratori români în Antartica", Dr. ing. Teodor NEGOITA, inginer explorator, www.universulenergiei.educatia.ro
4.2. Despre "Tinerii supradotati din Romania", Dr. ing. Iulian CRETU,
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presedintele Fundatiei Nationale “Henry Coanda” pentru sprijinirea tinerilor supradotaţi, www.universulenergiei.educatia.ro
A cincea parte - Ingineria energetică
5.1. Prezentarea "Cercetarea în domeniul energiei" - "Eficienţa energetică"
Dr. ing. Mihai VORONCA, Director executiv FREE, http://www.free.org.ro/
5.2. Prezentarea "Repere ale ingineriei energetice şi mediu", Dr. ing. Ionut PURICA, Consilier la Ministerul Mediului, http://www.
mmediu. ro/
5.3. Despre "Sistemul energetic - baza economiei naţionale",
Ing. Catalin MARINESCU, din partea ICEMENERG, www.icemenerg.ro
A sasea parte - Organizaţii din domeniul energiei
6.1. Prezentare "Washington Group International", Ing. Mircea TARTA- ARSENE WGINT, Operations Director, www. wgint. org
6.2. Despre "Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul energiei din România", Ing. Nicolae OPRIS, presedinte ANRE, www.
anre. ro
6.3. Despre “Transelectrica şi Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii Studenţilor în Energetică”, Ing. Constantin RADU, din partea
TRANSELECTRICA/SMART, www. transelectrica. ro
Ultima parte - Cercurile ştiinţifice studentesti
7.1. Premiile Politehnicii pentru Cercul Ştiinţific ENERGETICA - sectia 2-01As. drd. ing. Alexandru- Ionut CHIUTA
http://chiuta.googlepages.com/, http://www. universulenergiei. educatia. ro/
7.2. Premiile Politehnicii pentru Cercul Ştiinţific ECHIPAMENTE şi INSTALAŢII ELECTRICE - sectia 2-02, Prof. dr. ing. Ion
CHIUTA
http://www. universulenergiei. educatia. ro/
7.3. Premiile Politehnicii pentru Cercul Ştiinţific PARTEA ELECTRICA A CENTRALELOR şi STATIILOR - sectia 2-03, Prof. dr. ing.
Gheorghe COMANESCU, http://www. universulenergiei. educatia. ro/
2.2.2.

LA 9 IUNIE 2006, s-a organizat la Piatra Neamt Sesiunea Ştiinţifică de Primăvara AOŞ-R 2006, după următorul
program:
Orele 11. 30-12. 30
1. Deschiderea lucrarilor cu mesajul de salut din partea Prefectului Jud. Neamt, Presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Primarul
municipiului Piatra Neamt;
2. General (r) Prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţa din Romania: „Principale societati
ştiinţifice romanesti şi integrarea europeana”
Orele 12. 30- 14. 30
1. Dr. med. Costache Andone, presedintele Filialei AOŞ-R–Neamt, Dr. economist Susana Geangalau, secretar ştiinţific al Filialei AOŞ-R–
Neamt: „Principalele realizari obtinute de Filiala AOŞ-R–Neamt în cei 20 ani de activitate şi istoricul Asociatiei Ecoforest Neamt”
2. Ing. Gh. Stefan, Primar municipiul Piatra Neamt: „Municipiul Piatra Neamt antrenat în procesul de devenire Oras European”
3. ing. Gal Pal Stefan, director executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt: “Agentia pentru Protectia Mediului Neamt –
colaborator consecvent al Filialei AOŞ-R Neamt”
4. Prof. univ. dr. ing. Stefan Iancu, Secretar Ştiinţific AOŞ-R: „Locul ingineriei romane în lume şi cerintele integrarii europene”
5. Profesor Doctor D. Schiopu: „Conceptia profesorului G. Ionescu-Şişeşti de a pune în valoare zona inundabila a Dunarii’
6. Prof. univ. dr. Marius Bacescu, presedintele Sectiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie: „Strategie de perfectionare a
sistemului cibernetic al economniei romanesti în vederea integrarii în Uniunea Europeana”
PAUZA DE MASA 14. 30 - 15. 30
Orele 15.30- 18.00
1. Dr. Etnolog Elena Florescu: „Un nou sistem de bioproductie în Romania - Ferme salmonicole pe lacuri de acumulare montane proiect european de mediu la Statiunea biologica Potoci”;
2. Dr. ing. Elena Ionesu, Dr. Chimist Neculai Antohi: „Farmacia naturii, trecut şi prezent, reinnoirea traditiei generatiei – farmacisti
Vorel”
3. Dr. ec. Susana Geangalau: „Istoricul Asociatiei Ecoforest Neamt”;
4. Dr. ing. Elena Trotus, Dr. ing. Cornelica Lupu: „S.C.D.A. Secuieni – judetul Neamt – unitate de cercetare- dezvoltare pentru
agricutura din centrul Moldovei”
5. Prof. sport Constantin Savinescu: „Date, evenimente, oameni din evolutia educatiei fizice şi a sportului de pe meleagurile judetului
Neamt”
6. Prof. dr. Adrian Alui Gheorghe, director al Directiei pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu: „Oamenii locului şi identitatea unui spatiu cu
referire la judetul Neamt”
7. Dr. Ing. Felicia Sandescu: „Pamantul – Casa noastra comuna”
8. Dr. Medic Razesu Virgil: „Mozart, contemporanul nostru”
Dezbateri, Concluzii, Inchiderea sesiunii
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PARTEA III- A
Domnul General Prof. univ. doctor Valentin Arsenie, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Militare AOŞ-R, a
împlinit la 15 iunie 2006 vârsta de 80 ani.
LA MULŢI ANI, DOMNULE GENERAL!
Chiar aţi împlinit 80 de ani? De obicei această vârstă este asociată cu un sentiment de nostalgie, dar
Dvs. sunteţi viguros, aveţi atâtea preocupări, sunteţi antrenat în multiple activităţi şi degajaţi o forţa prin
care sunteţi un adevărat exemplu pentru cei mai tineri. La Mulţi Ani!
La cei 80 de ani ai Dvs. contraziceţi atât cântecul popular:
Bătrâneţe haine grele, Ce n-aş da să scap de ele!
cât şi poezia cultă (Duiliu Zamfirescu):
Sosesc cocoarele, sosesc / De după deal, din ţintirim / Şi anii trec, copiii cresc, / Se stinge tot ce-i omenesc /
Şi noi îmbătrânim!
În schimb, Dvs. confirmaţi previziunile statistice, comunicate la nivelul Uniunii Europene, conform cărora, în ţările dezvoltate,
cea mai mare parte a populaţiei de peste 50 de ani va depăşi vârsta de 75 ani. Da, aţi reuşit să confirmaţi. Sunteţi un exemplu, în sens
pozitiv, aţi depăşit 80 de ani. Felicitări şi La Mulţi Ani!
În ţara noastră, vigoarea bătrânească s-a mai întâlnit la personalităţi ca medicul Ştefan Milcu, care a avut o viaţă activă până la 94
ani, fizicianul Radu Grigorovici care a împlinit anul acesta 95 de ani, sculptorul Ion Irimescu care a fost sărbătorit în 2003 cu ocazia
împlinirii a 100 de ani. Sperăm să ne invitaţi când Academia Oamenilor de Ştiinţă din România vă va sărbători ca pe primul său membru
care a ajuns la frumoasa vârstă de 100 de ani. La Mulţi Ani!
Dar să nu-i uităm nici pe cei care nu au beneficiat de o viaţă îndelungată, dar care au impulsionat cultura lumii. În primul rând, ne
gândim la marele compozitor, de la a cărui naştere s-au împlinit anul acesta 250 de ani, W.A. Mozart, care s-a stins la 35 de ani, la poetul
Puşkin, care a căzut victima unui duel la 38 de ani. Şi ce-ar fi însemnat pentru cultura română dacă Eminescu nu ar fi stins focul sau
creativ la 35 de ani? Cu astfel de exemple am putea fiecare dintre noi să ne punem, în mod autocritic, întrebarea: Ce-ar fi rămas în urma
noastră dacă am fi trăit numai cât Mozart sau numai cât a creat Eminescu?
Domnule General,
Vă rugăm să primiţi, cu ocazia împlinirii acestei frumoase vârste, cele mai bune urări de sănătate şi fericire, de noi succese, de
satisfacţii şi împliniri în muncă şi în viaţă.
LA MULŢI ANI !
Biroul Permanent AOŞ-R
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PARTEA I-A
1.1.

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE COMITETUL DIRECTOR LA ŞEDINłELE DIN TRIM.III 2006

Şedinţa Comitetului Director din 19 septembrie 2006
 S-a făcut o analiză a stadiului realizării Programului sarbatoririi implinirii a 70 de ani de la infiintarea
Academiei de Ştiinţe din România, 50 de ani de la infiintarea Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România si 10 ani de la
schimbarea titlului Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi s-au
convenit următoarele măsuri:
- Secţiile de ştiinţe geonomice, biologie, istorie şi arheologie şi secţia de filosofie, psihologie şi pedagogie nu
au trimis articole pentru volumul „Comptes rendus de L’Academie….”, până la data prezentei şedinţe şi li sa atras atenţia să transmită, cât mai urgent, fiecare din cele patru sectii cel puţin câte un articol;
- Secţia de ştiinţe militare va revizui cele 4 articole propuse pentru „Comptes rendus de L’Academie….”;
 Sesiunea ştiinţifică de toamnă AOS-R se va organiza la 19 decembrie a.c. cu tema: „Locul si rolul
culturii române în Europa şi în lume”, în sala Biserica Amzei (fost sala SRSC)
•

Şedinţa Comitetului Director din 19 octombrie 2006
 Programul Sesiunii ştiinţifice de toamnă AOS-R va include, in afara celor 7 lucrări înscrise în termenul
stabilit, numai încă câte o lucrare din partea secţiei de ştiinţe biologice şi a sectiei de ştiinţe economice, juridice şi
sociologie.
 În legătură cu organizarea sesiunii speciale pentru acordarea premiilor AOS+R pe anul 2005 s-au stabilit
următoarele:
- Secţia de ştiinţe medicale şi secţia de ştiinţe geonomice vor definitiva documentaţia necesară pentru
susţinerea lucrărilor propuse pentru premiere pe anul 2005.
- Sesiunea specială pentru acordarea premiilor AOS-R pe anul 2005 se va organiza la sediul AOS-R în ziua de
30 noiembrie a.c. ora 16.00.
•
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PARTEA II-A
2.1.

MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZATE IN TRIM.III 2006

2.1.1. - În prima decadă a lunii septembrie 2006, la Slătioara, Judeţul Vâlcea, Fundaţia pentru Civilizaţie Rurală „Nişte
Ţărani” a organizat, sub egida Consiliului Europei, a AOS-R şi a Comisiei Naţionale UNESCO pentru România,
Simpozionul Internaţional ”Asociaţiile comunitare locale şi arhitectura rurală la începutul mileniului III”.
2.1.2. - La 20 septembrie 2006, domnul dr. Eliade Stefanescu, membru titular al AOS-R, a rostit discursul de receptie
„Fizică şi dezvoltare” în sala „Drepturilor Omului” din sediul central al AOS-R. Laudaţio a fost rostit de Prof.dr.
Vasile Candea, preşedintele AOS-R iar cuvântul de răspuns la discursul de receptie a fost pronunţat de academician Aurel
Săndulescu, vicepreşedinte AOS-R.
2.1.3. – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a fost unul din organizatorii primului „Congres Naţional al
Cercetătorilor şi Inventatorilor din România”, care şi-a desfăşurat lucrările în perioada 10-12 octombrie a.c. Asociaţie cu
statut juridic, recent înfiinţată din iniţiativa unui grup de cercetători şi inventatori din întreaga ţară - printre care şi domnul
profesor univ. dr. ing. Ştefan Iancu, secretarul ştiinţific AOS-R, congresul are ca scop principal „reprezentarea şi apărarea
intereselor profesionale, economice şi sociale ale cercetătorilor şi inventatorilor din România, în faţa instituţiilor
legislative, puterilor publice, organizaţiilor şi asociaţiilor, promovarea valorilor reale ale ştiinţei, culturii şi spiritualităţii
româneşti, prin participarea activă la redimensionarea raporturilor dintre Actul de ştiinţă şi publicul căruia îi este adresat
acesta. În cadrul Congresului, secretarul ştiinţific AOS-R a susţinut comunicarea „Cerinţele dezvoltării inovării şi
cercetării-dezvoltării pe plan internaţional şi pe plan naţional”.
2.1.4. - La 23 octombrie 2006, domnul prof.dr.ing. Ştefan Iancu, membru titular al AOS-R, a rostit discursul de receptie
„Ingineria - de la roată la inteligenţă artificială”, în sala „Drepturilor Omului” din sediul central al AOS-R. Laudaţio a
fost rostit de Prof.dr. Vasile Candea, preşedintele AOS-R iar cuvântul de răspuns la discursul de receptie a fost pronunţat
de prof.dr.ing. Dorel Zugrăvescu, vicepreşedinte AOS-R.
2.1.5. - La 26 octombrie 2006, sectia de matematica si fizică a organizat în sala „Drepturilor Omului” din sediul central
al AOS-R un simpozion cu tema “50 Ani de la Infiintarea Agentiei Internationale de Energie Atomica”;

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

PROGRAM MANIFESTARI TRIM.IV 2006

La 09.11.2006, ora: 11.00, în sala „Drepturilor Omului” din sediul central al AOS-R se va organiza şedinţa
trimestrială a secţiei de ştiinţe biologice.
La 13.11.2006, ora: 16.00, la Hotelul Militar Haiducul, Bucureşti, se va organiza un simpozion prin care se va
marca împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Militare din Academia Oamenilor de Ştiinţă din
România.
La 15.11.06, ora 14.00 sectia de matematica si fizică va organiza, în sala „Drepturilor Omului” din sediul central
al AOS-R, sustinerea de catre domnul Dr. M Constantin a comunicării “Analiza de Securitate a CNE-CANDU”.
La 17.11.06, ora 14.00 sectia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie va organiza lansarea cărţii „Diplomaţia
secolului XX”, autor ambasadorul Constantin Vlad.
La 23.11.06, ora 16.00 sectia de ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară va organiza şedinţa de secţie în
cadrul căreia prof.dr. Ioan Bercea va prezenta referatul „Actualităţi şi perspective în patologia aviară şi
porcină”.
La 05.12.2006, ora 16.00, în sala „Drepturilor Omului” din sediul central al AOS-R se va organiza şedinţa
trimestrială a secţiei de ştiinţe militare.
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PARTEA III-A
3.1. - REMEMBER
Academician NICOLAE VICTOR TEODORESCU, fost presedinte al AOS-R.
Academicianul Nicolae Victor Teodorescu face parte din grupul marilor matematicieni romani din Bucuresti, Gr.
C. Moisil, S. Stoilov, Gh. Vranceanu, Al. Ghica, Gh .Mihoc care in a doua jumatate a secolului trecut a influentat decisiv
dezvoltarea matematicii romanesti, atat din punctul de vedere al dezvoltarii invatamantului cat si a cercetarii matematice;
datorita lor, scoala matematica romaneasca a ajuns una din cele mai importante pe plan mondial; s-a creat cadrul necesar
pentru intelegerea profunda a noilor directii de dezvoltare a stiintelor exacte si a celor aplicative, astfel incat scoala
romaneasca de matematica sa-si aduca propria contributie la progresul societatii.
S-a nascut la 4/18 iulie 1908, in Bucuresti, din parinti intelectuali, absolvind liceul Spiru Haret si sectia
matematica a Facultatii de Stiinte, ambele din Bucuresti, obtinand doctoratul in Stiinte Matematice la Universitatea
Sorbonne din Paris in anul 1932, cu o teza, in care, utilizand ultimele progrese ale matematicii, a obtinut rezultate deosebit
de importante in teoria derivatei areolare, o notiune creata de un alt mare savant roman, Dimitrie Pompeiu. Profesorul
N.Teodorescu a definit derivata areolara ca fiind un anumit operator, reusind sa elaboreze teoria functiilor monogene-alfa,
pe care a extins-o, dela spatii bidimensionale, la cele cu mai multe dimensiuni, incadrandu-se astfel in grupul
matematicenilor, care pe plan mondial, puneau bazele teoriei distributiilor.
Activitatea didactica a inceput-o la Facultatea de Stiinte din Bucuresti, dupa intoarcerea in tara, continuata la
Institutul de Arhitectura,apoi la Institutul Politehnic, ambele din Bucuresti, apoi la Facultatea de Matematica-Fizica a
Universitatii Bucuresti si terminindu-se in 1978 tot la Facultatea de Stiinte, dar care acum se numea Facultatea de
Matematica si Mecanica; a parcurs toate gradele universitare, fiind numit profesor universitar in anul l947.
Cursurile predate in cei peste 45 ani de activitate la catedra se refereau la teoria ecuatiilor functionale
(diferentiale, cu derivate partiale, integrale), fiind promotorul disciplinei Ecuatiile Fizicei-Matematice, in cadrul careia a
publicat 4 tratate originale; s-a preocupat intens de problematica Calcului Variatiilor, geometria Spatiilor Finsler, teoria
invarianta a propagarii undelor si nu in ultimul rand, de continuarea lucrarilor matematicianului francez S.
Hadamard relative la teoria solutiilor elementare, gasind aceste solutii pentru sisteme de ecuatii cu derivate partiale de tip
hiperbolic, legandu-le de utilizarea principiului lui Huygens in probleme conexe. Inzestrat cu o putere uriasa de munca, in
afara de activitatea didactica si munca impreuna cu studentii si doctoranzii, care au creeat o scoala de ecuatii in Romania,
s-a implicat si in probleme de organizare, fiind sef de catedra si decan in trei legislaturi consecutive la Facultatea de
Matematica, fiind penultimul presedinte al AOS, presedinte al Comisiei de Matematica si Fizica din cadrul Consiliului
National al Cercetarii Stiintifice, vicepresedinte si apoi presedinte al Societatii de Stiinnte Matematice din Romania,
secretar general al Uniunii Balcanice a Matematicienilor, director al Centrului de Calcul al Universitatii Bucuresti.
Cu aceste responsabilitati a initiat si organizat numeroase congrese, conferinte, simpozioane tematice, cu
participare internationala, participand el insusi la alte asemenea activitati, fiind cunoscut in intreaga lume matematica.
S-a sfarsit din viata in 2002 la venerabila varsta de 94 ani.
Dr. Fiz. Margarit PAVELESCU,
presedintele Secţiei AOS-R de Matematică Fizica

Gral. (r) prof. dr. EMIL MIHULEAC, fost vicepreşedinte al AOS-R.
La 91 de ani de la naştere şi la aproape cinci ani de la trecerea sa la cele veşnice, personalitatea Omului şi
Domnului care a fost prof. dr. Emil Mihuleac, general şi profesor universitar, ne impresionează în continuare.
Prof. Univ. dr. (gral) Emil Mihuleac a contribuit la întemeierea ştiinţei managementului în România şi poate fi
considerat - Decanul acestei ştiinţe. Prin lucrările publicate şi prin activităţile de promovare a ştiinţei managementului în
România, domnia sa a adus, o importantă contribuţie teoretico-metodologică la conturarea acestei ştiinţe.
Diferenţa fundamentală dintre opera domnului dr. Emil Mihuleac şi a altor cercetători din domeniul
managementului, este aceea că domnia sa s-a axat pe managementul văzut ca ştiinţă, capabil să asigure orientarea tuturor
activităţilor umane şi nu numai pe managementul operaţional din diferite domenii. La ASE managementul este văzut ca
fiind al întreprinderii, la UPB - al întreprinderii industriale, la şcolile de funcţionari publici – ca managementul
administraţiei. Ori, ceea ce se observă în opera scrisă a maestrului este tocmai abordarea globală a managementului ca
ştiinţă a conducerii tuturor domeniilor, fară a omite învăţământul, educaţia, cultura, sănătatea, ştiinţa şi chiar sportul, astfel
încât concluzile sale au o certă valoare ştiinţifică.
În cadrul Comisiei de Ştiinţa Conducerii şi mai apoi a Comisiei de Managemant a Academiei Române, a
contribuit marcant la formarea unor tineri specialişti, care ulterior s-au remarcat ca şi personalităţi în funcţii de conducere.
Aş aminti aici numai pe Daniel Dăianu, ex-ministrul finanţelor, dar şi alţii dintre noi au crescut ajutaţi de domnia sa,
devenind cercetători şi cadre universitare.
După dispariţia sa, constatăm că multe din afirmaţiile sale privind viitorul s-au adeverit. Putem să fim
recunoscători maestrului nostru pentru bogăţia şi originalitatea ideilor sale, pe care ni le-a împărtăşit verbal, sau ni le-a
lăsat în scris. Astfel, dintre publicaţiile sale de după 1990 reţin atenţia, între multe altele următoarele idei:
5

-

necesitatea dezvoltării şcolii româneşti de managament, a atragerii tinerilor la activitatea de ceretare fundamentală şi
aplicativă;
- necesitatea reformei managementului parlamentar, pentru modernizarea şi dinamizarea activităţilor de instituire a
legislaţiei moderne, adecvate cerinţelor europene şi mondiale;
- actualitatea dezvoltării managementului guvernamental, cunoscând faptul că nu există ţări sărace şi ţări bogate, ci
ţări slab sau bine conduse;
- întreprinderile mici şi mijlocii au un viitor sigur în Romnia, urmând a contribui fundamental la dezvoltarea
activităţilor de servicii şi de mică industrie, precum şi la formarea clasei de mijloc, procese care vor asigura instalarea
societăţii democratice şi a economiei competiţionale de piaţă.
În afară de numeroasele articole, după 1989, maestrul a publicat un număr de 13 carţi, dintre care amintim:
 Bazele managementului, apărută în editura Romfel, în anul 1993, având 366 pag.;
 Intreprinderile mici si mijlocii – o solutie optima pentru economia romaneasca, Editura Librex, 1996, 366p.,
 Stiinta managementului. Tehnologie, tehnici, mijloace si instrumente, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1996,
129 pag.,
 Stiinta managementului. Metodologia manageriala. Metode de conducere., Ed. Tempus, 1998,
 Stiinta managementului. Tehnologia managementului. Tehnici de lucru., Ed.Tempus,2000,889 pag.,
 Managementul intreprinderilor mici si mijlocii,Ed.Econom.,1998,448p.;
 Introducere in stiinta managementului, Editura Tempus, 1999,
 Stiinta managementului in invatamantul superior din Romania, 1999, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Formula idei laconice, clare, cum ar fi: fără a înceta să rămână o artă, managementul a devenit între timp şi o
ştiinţă, prin generalizarea experienţei umane, dătătoare de învăţăminte.
Distinsul academician, susţinător al ştiinţei managementului, domnul profesor Mihai Drăgănescu preciza, în
alocuţiunea rostită în anul 2000, cu prilejul unei lansări de carte a domnului gral® dr. Emil Mihuleac, că acesta era o
personalitate de excepţie a vieţii noastre academice, în înţelesul ei cel mai larg, un om integru, o îmbinare de atitudine
clasică şi modernă, un om pe care nu poţi să nu-l admiri şi să nu-l respecţi.
Să ne bucurăm de opera lăsată de Domnul Emil Mihuleac, fiindu-i adânc recunoscători şi să încercăm să o
ducem mai departe, manifestând străduinţă în promovarea ştiinţei în general şi a ştiinţei conducerii, a managementului în
mod special.
Ferice de familia care a avut un asemenea om. Ferice de distinsa sa doamnă, de talentata sa fiică, precum şi de
colegii din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, care au avut şansa să lucreze cu dumnealui.
Prin ştiinţa managementului, se pot face paşi către construcţia unei Românii moderne, orientată spre vestul
democratic şi civilizat.
Conf. Univ. dr. Gheorghe IONAŞCU
Prof. Univ. dr. Marius BĂCESCU,
presedintele Secţiei AOS-R de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

3.2. IN MEMORAM
DR. PAUL CERNOVODEANU, fost membru titular al AOŞ-R
În ziua de 5 septembrie 2006 s-a stins din viaţă - după o grea suferinţă - distinsul şi reputatul istoric Dr. Paul
Cernovodeanu, cercetător principal la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, membru titular al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, membru de onoare al Academiei Române.
Născut la 11 februarie 1927 în Bucureşti, descendent al generalului Cernovodeanu - care a luptat în războiul din
1917 - Paul Cernovodeanu a absolvit Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie în 1948 şi Facultatea de Istorie din
Bucureşti în 1949, a fost cercetător între 1948-1952 iar în 1970 a obţinut titlul de „Doctor în istorie”. Pe „motive de dosar
politic”, între 1952 şi 1964 a trecut printr-o perioadă grea şi de nesiguranţă. Între 1956-1963, a lucrat ca muzeograf la
Muzeul de Istorie al Oraşului Bucureşti. În 1963, revine la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, unde se ocupa de istoria
medievală a României, de Istoria culturii româneşti din secolele XVII-XVIII, de comerţul exterior al ţărilor române în sec.
XVII-XIX şi de discipline auxiliar-istorice.
Paul Cernovodeanu a fost Director adjunct al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” între 1990-1997, redactor şef
al revistei „Studii şi materiale de istorie medie”, coordonator al colecţiei „Călători străini despre ţările române”,
vicepreşedinte al laboratorului de demografie istorică de pe lângă Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi
vicepreşedinte al Comisiei de Genealogie şi Heraldică „Sever Botta” de pe lângă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi; a fost membru fondator al Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” din Chişinău, laureat al
Premiului „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române în 1968 şi 1993, corespondent pentru România al Asociaţiei
Europene pentru evoluţia mediului înconjurător de pe lângă Universitatea din Berna, ofiţer al „Ordinului Naţional –
Serviciu Credincios”.
Paul Cernovodeanu este autor a peste 450 de lucrări publicate în numeroase reviste şi la diferite edituri din ţară şi
străinătate, singur sau în colaborare. Dintre acestea, menţionăm: „Documente privind istoria oraşului Bucureşti” (1960);
„Răscoala seimenilor şi dorobanţilor din Bucureşti în 1665” (1961); „Călători străini despre ţările române” (5 volume,
1968-1974); „Societatea feudală românească văzută de călătorii străini (sec. XV-XVIII)” (1979); „Dimitrie Cantemir –
Historian of South-East European and Oriental Civilizations” (1973); „Relaţii politice ale Angliei cu Moldova, Ţara
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Românească şi Transilvania între secolele XVI-XVIII” (1974); „Călătoria lui Pierre Lescalopier în Ţara Românească şi
Transilvania în 1574” (1960); „Cetatea Giurgiului” (1969-1970); „Dimitrie Cantemir vu par ses contemporains” (1973);
„Din corespondenţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu cu cărturarii greci Ioan şi Raleschi Cariofil” (1975); „Cavalerii
Apocalipsei” (2000) etc.
Dispariţia dintre noi a cercetătorului Paul Cernovodeanu, istoric de mare prestigiu naţional şi internaţional
înseamnă o pierdere imensă pentru Academia Oamenilor de Ştiinţă şi pentru întreg frontul istoricilor din ţară. Lucrările
sale publicate vor rămâne pentru numeroase generaţii un puternic imbold şi un exemplu de muncă pentru istoria naţională.
Depăşind momentele de cenzură, Paul Cernovodeanu a luptat mereu pentru afirmarea spiritului de independenţă a
personalităţilor ştiinţifice şi în literatura istorică europeană.
Dr. Vasile BORONEANŢ, preşedinte al Secţiei de istorie şi arheologie AOS-R
*
***
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞ-R) îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a Dr.
PAUL CERNOVODEANU, membru titular al AOŞ-R (din 1996), membru de onoare al Academiei Române (din 1999),
personalitate marcantă a istoriei româneşti, reputat specialist în istoria culturii, genealogie şi heraldică. Spiritul său va
rămâne pentru totdeauna în rândul truditorilor pe tărâmul ştiinţific din România şi nu numai. În numele Comitetului
Director al AOSR,
Preşedinte G-ral (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea.
Prof.univ.dr. AVRAM FILIPAŞ,
fost membru titular al AOŞ-R
Despre personalitatea de excepţie a Profesorului Universitar Doctor Avram FILIPAŞ, Rectorul Universităţii Titu
Maiorescu, se poate vorbi la toate timpurile : trecut, prezent şi viitor chiar dacă, ne-a părăsit într-un moment în care aveau
atâta nevoie de domnia sa: mediul academic universitar, ştiinţa dreptului românesc, societatea civilă.
Cu respect ne înclinăm în faţa unei personalităţi complexe marcată de o prestigioasă activitate didactică,
ştiinţifică, culturală, socială.
Cu pasiune şi dăruire, înzestrat cu harul vorbirii, profesorul Avram Filipas a fascinat timp de aproape patru
decenii studenţii Facultăţii de Drept ai Universităţii din Bucureşti şi timp de 16 ani câteva generaţii de studenţi ai
Universităţii Titu Maiorescu al carei rector şi fondator a fost.Seminariile şi prelegerile de Drept Penal ale profesorului
Avram Filipaş străluceau prin acurateţea informaţiilor ştiinţifice, prin forţa argumentelor dar, mai cu seamă, prin
frumuseţea şi uşurinţa în exprimare datorate unei culturi impresionante pe care o dăruia auditoriului.
Imaginaţia, forţa ideilor, eleganţa în exprimare, sunt lesne de observat şi în felul şi în scrierile profesorului
Avram Filipas, valoroase lucrări de referinţă în domeniul Dreptului Penal. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în tratate,
monografii, articole, studii publicate în edituri şi în reviste de prestigiu, valoarea incontestabilă a lucrărilor fiind
recunoscută şi prin acordarea unor premii, cum ar fi: premiul « Nicolae Titulescu » al Academiei Române şi distincţia
Ordinul Naţional « Pentru Merit » în grad de Cavaler.
Profesorul Avram Filipas a iubit filosofia, istoria, literatura, ştiinţele exacte, arta, fiind conştient că, un intelectual
în adevaratul sens al cuvântului trebuie să deţină şi să transmită valorile culturii şi civilizaţiei. Ca formator de şcoală,
profesorul Avram Filipas a crezut în valorile fundamentale ale omului fiind convins că acestea se pot edifica numai prin
educaţie şi cultură. Nu de puţine ori, în discursurile sale inegalabile, profesorul Avram Filipas spunea : “civilizaţia unei
naţiuni constă în educaţie şi cultură”. Crezul domniei sale s-a constituit în aşezarea pietrei de temelie şi apoi în edificarea
învăţământului privat din România, prin înfiinţarea în anul 1990 a Universităţii Titu Maiorescu, pe care a condus-o timp
de 16 ani. A luptat pentru acest crez chiar de la tribuna Parlamentului României ca senator, contribuind în mod substanţial
la reforma învăţământului superior, la modernizarea şi recunoaşterea acestuia atât pe plan intern cât şi pe plan
internaţional.
Ca om, profesorul Avram Filipas a fost de o rară nobleţe sufletească, iubitor de oameni şi de frumos, de o
sensibilitate deosebită, mai cu seamă cu credinţă în Dumnezeu, credinţă care i-a dat forţa de a împlini un vis frumos acela al unui învăţământ universitar modern.
Calităţile intelectuale şi spirituale ale profesorului Avram Filipas, respectul de care s-a bucurat în lumea
juriştilor, a tuturor oamenilor de ştiinţă şi cultura, l-au recomandat pentru ocuparea unor demnităţi importante în stat, cum
ar fi: membru în Parlamentul României, ca senator (2000-2004), membru în Consiliul Superior al Magistraturii (20042006) unde, cu aceeaşi strălucire a ideilor, şi-a adus o contribuţie remarcabilă la profunda reformă legislativă necesară
integrării României în structurile Uniunii Europene.
Profesorul Avram Filipas a fost un om valoros. Rareori pot fi reunite în aceeaşi fiinţă calităţi profesionale,
intelectuale şi spirituale. De aceea, pentru toţi cei care l-au cunoscut, profesorul Avram Filipas rămâne un vis frumos,
înalţător care le va încânta întotdeauna sufletele.

Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
*
7

***
În numele Comitetului Director al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞ-R), îmi exprim profunda durere la
dispariţia Prof. univ. dr. AVRAM FILIPAŞ, membru titular al AOŞ-R, rector al Universităţii Titu Maiorescu şi membru
fondator al acesteia. Om de o rară nobleţe sufletească, ilustru jurist, cu contribuţii definitorii în legalizarea învăţământului
superior privat din România, Avram Filipaş s-a dedicat cu pasiune ştiinţei, culturii şi învăţământului universitar. Dispariţia
sa prematură şi nedreaptă, în plină activitate, lasă un imens gol universităţii pe care a creat-o şi a adus-o la un înalt nivel
de performanţă. Nouă nu ne revine decât să-i cinstim memoria şi să-i aducem un pios omagiu, iar familiei să-i exprimăm
întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-l odihnească!
Preşedinte G-ral (r), Prof. univ. dr. Vasile Cândea
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