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„Este rândul nostru s\ facem tot ce ne
st\ în putin]\ pentru a revigora aceast\
]ar\ prin [tiin]\, educa]ie [i cultur\”
Interviu cu prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, pre[edintele Academiei Oamenilor de {tiin]\ din România

Stimate domnule pre[edinte, v\ rog s\ face]i un scurt
portret al Academiei Oamenilor de {tiin]\ din România
de la înfiin]are pân\ în prezent prin reliefarea
momentelor esen]iale ale devenirii acesteia. Când a
ap\rut, cum s-a dezvoltat, ce s-a întâmplat cu ea în istoria
secolului al XX-lea? Cum au decurs lucrurile dup\ 1990?
Academia Oamenilor de {tiin]\ din România este continuatorul [i
unicul legatar al Academiei de {tiin]e din România, înfiin]at\ la ini]iativa
a 26 de oameni de [tiin]\ sub conducerea profesorului Dr. Constantin
Angelescu, membru al Academiei Române [i o lung\ perioad\ ministru
al Instruc]iunii Publice. Tân\ra Românie Mare avea nevoie de aportul
[tiin]ei [i tehnicii, dar fondurile necesare pentru constituirea unei baze
materiale adecvate (laboratoare, aparatur\, biblioteci etc.) erau alocate
cu zgârcenie, deoarece, pe de o parte, mijloacele materiale disponibile
erau limitate de urm\rile nefaste ale r\zboiului, iar, pe de alt\ parte, nu
se formase înc\ o în]elegere a nevoilor specifice [tiin]ei. Solicitarea
acestui grup de ini]iativ\ a fost aprobat\ de Sec]ia I a Tribunalului Ilfov,
prin Sentin]a nr. 44/29 martie 1935, Academia de {tiin]e din România
(ASR) primind la 29 martie 1935 personalitate juridic\. Aceasta este data
de na[tere a Academiei noastre [i, anul trecut, la Biblioteca Central\
Universitar\ Carol I, am s\rb\torit 80 de ani de la fondarea acestui l\ca[ al
[tiin]ei.
În articolul de fond din Buletinul nr. 1 al ASR, publicat în 1936, se
precizeaz\ c\ „rolul Academiei de {tiin]e din România nu este atât de a
crea, ci mai mult de a ajuta crea]iunea [tiin]ific\, a o încuraja, a o îndruma [i a o coordona. De aceea, existen]a ei nu exclude, ci dimpotriv\,
implic\ existen]a asocia]iilor pe specialit\]i. Tot a[a, coexisten]a ei cu
Academia Român\ nu constituie nicio piedic\ pentru vreuna din cele
dou\ institu]iuni. Sec]iunea [tiin]ific\ a Academiei Române, alc\tuit\
dintr-un num\r restrâns de membri, va putea continua [i mai departe
rolul ei de a coordona activitatea [tiin]ific\ cu aceea care se desf\[oar\ pe
terenul literar [i istoric, în cadrul general al sfor]\rilor de cultur\ na]ional\ a neamului românesc”. Cu toate acestea, unii membri ai Academiei
Române au v\zut în ASR un concurent, [i nu ceea ce ea [i-a propus, un
colaborator, un sprijinitor.
Din p\cate, în anul 1948 a avut loc „reforma” mi[c\rii academice
române[ti. Toate academiile au fost desfiin]ate, înfiin]ându-se Academia
Republicii Populare Române. De[i a activat o perioad\ relativ scurt\,
Academia de {tiin]e din România a reu[it s\ strâng\ în rândurile sale
cele mai marcante personalit\]i [tiin]ifice ale vremii, creatori de [coli
[tiin]ifice, dar [i oameni care au pus [tiin]a în slujba ]\rii. Cei mai mul]i
dintre ace[tia au devenit ulterior membri ai Academiei Române. Acesta
cred c\ este locul [i rolul [i al actualei Academii a Oamenilor de {tiin]\
din România, o anticamer\ a Academiei Române. Prestigiul de care s-a
bucurat aceast\ Academie este confirmat [i de faptul c\ printre membrii
de onoare ai ASR s-au num\rat laurea]i ai Premiului Nobel: Louis de

Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl
Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez),
Friedrich Bergius (chimist german), Paul Karrer (chimist elve]ian).
Pentru cititorii revistei dumneavoastr\ care doresc informa]ii suplimentare privind activitatea ASR le recomand cartea „Istoria Academiei
de {tiin]e din România, vol. 1”, scris\ de profesorii universitari doctori
Ioan Scurtu [i Corneliu Lungu, ap\rut\ la Editura RAO, în anul 2014.
Pornind de la realitatea creat\ prin integrarea Academiei de {tiin]e
din România în Academia Republicii Populare Române [i ]inând seama
c\ în ]\rile dezvoltate din punct de vedere [tiin]ific [i industrial se
consider\ ca fiind firesc [i normal ca într-un stat s\ existe mai multe
academii sau societ\]i [tiin]ifice de consacrare a oamenilor de [tiin]\, pre[edintele Academiei Române din acel timp, academicianul Traian
S\vulescu, a organizat la 23 martie 1956 [edin]a de constituire a
Asocia]iei Oamenilor de {tiin]\ din România (AOS), ca un gest reparator fa]\ de desfiin]area ASR în 1948.
Asocia]ia Oamenilor de {tiin]\ din România a avut ca prim obiectiv
al activit\]ii (începând din anul 1956) reprezentarea oamenilor de
[tiin]\, a tuturor cercet\torilor [tiin]ifici români în organiza]iile
interna]ionale neguvernamentale (UNESCO, Mi[carea Pugwash,
Federa]ia Mondial\ a Oamenilor de {tiin]\ etc.). Asocia]ia Oamenilor de
{tiin]\ din România a organizat conferin]e, dezbateri, expozi]ii, vizite de
documentare în ]ar\ [i peste hotare [i a participat prin membrii s\i
colectivi sau individuali la manifest\ri [tiin]ifice interne [i interna]ionale.
Zilele aceste se va publica „Istoria Asocia]iei Oamenilor de {tiin]\ din
România 1956-1996, vol. 2”, `n cadrul aceleia[i Edituri RAO [i cu aceia[i
autori. ~n aceast\ lucrare cu peste 350 de pagini sunt prezentate
multiplele activit\]i ale AOSR `n aceast\ perioad\, precum [i personalit\]ile [tiin]ifice din conducerea acestei asocia]ii.
Dup\ 1989, Asocia]ia Oamenilor de {tiin]\ din România [i-a
reorganizat profund activitatea, iar dup\ adunarea general\ din

octombrie 1990, conducerea AOS a început o mig\loas\ [i constant\
munc\ de reconstituire, de rea[ezare pe f\ga[urile proprii a obiectivelor
[tiin]ifice de interes general care îi st\teau în fa]\.
Adoptarea denumirii de „Academia Oamenilor de {tiin]\ din
România (AOSR)” a fost aprobat\ de adunarea general\ AOSR din
22-24 mai 1996, care s-a desf\[urat sub denumirea de „Congresul I
AOSR”, în Palatul Parlamentului, în prezen]a a numero[i membri ai
Academiei Române, a unor membri marcan]i ai AOSR [i a 40 de oameni
de [tiin]\ de peste hotare. Domnul academician Eugen Simion,
vicepre[edinte al Academiei Române la acel timp, a participat în calitate
de membru al Prezidiului adun\rii generale. La punerea în dezbatere a
schimb\rii denumirii nu a fost nicio obiec]ie din partea participan]ilor,
iar hot\rârea a fost adoptat\ în unanimitate.
Academia Oamenilor de {tiin]\ din România a func]ionat ca ONG
pân\ la apari]ia Legii nr. 31/2007, când a devenit institu]ie de interes
public. Proiectul de Lege a Academiei Oamenilor de {tiin]\ a primit [i
acordul Biroului Prezidiului Academiei Române [i al pre[edintelui Ionel
Haiduc, cu men]iunea ca institu]ia nou-creat\ s\ poarte denumirea de
„Academia Oamenilor de {tiin]\ din România”. El a fost aprobat
aproape în unanimitate atât în Camera Deputa]ilor, cât [i în Senat. Legea

a fost înaintat\ spre promulgare Pre[edintelui României, intrând în
vigoare din 15 ianuarie 2007.
Ce reprezint\ ast\zi Academia Oamenilor de {tiin]\ din
România? Cum defini]i misiunea [i rolul AOSR în
[tiin]a, cultura, educa]ia [i civiliza]ia româneasc\?
Prin legea de reorganizare [i prin Statutul s\u aprobat prin Hot\râre
de Guvern, Academia Oamenilor de {tiin]\ din România este for
na]ional de consacrare [tiin]ific\, care reune[te personalit\]i reprezentative ale [tiin]ei. Principalele scopuri ale AOSR sunt promovarea, dezvoltarea, sprijinirea, protejarea [tiin]ei sub toate formele, ac]iunile [i metodele directe, indirecte sau adiacente. Dintre obiectivele principale ale
AOSR a[ men]iona doar câteva: promovarea pe plan na]ional a cercet\rilor interdisciplinare din [tiin]ele naturii, inginere[ti [i aplicative,
disciplinele medicale, economice etc.; asigurarea unui cadru adecvat
pentru întâlnirea oamenilor de [tiin]\ din diferite domenii, contribuind
astfel, prin informa]ie, la crearea de echipe interdisciplinare pentru
rezolvarea unor teme complexe; promovarea [tiin]ei în rândul tinerilor,
sus]inând participarea acestora la manifest\ri cu caracter [tiin]ific în ]ar\
[i peste hotare; ini]ierea contactelor interna]ionale, prin crearea de
leg\turi cu organisme academice, de cercetare [i înv\]\mânt superior din
str\in\tate, cu oameni de [tiin]\ români din afara ]\rii, precum [i str\ini.
Membrii AOSR se implic\ [i în proiectele importante ale ]\rii, atât în cele
[tiin]ifice, cât [i în cele legate de strategiile de dezvoltare a diferitelor
domenii economice, cât [i a unui proiect de ]ar\ pentru România.
Cine sunt membrii AOSR? Care sunt criteriile principale
pentru primirea lor în Academie?
AOSR reune[te personalit\]i [tiin]ifice reprezentative, cu o înalt\
]inut\ spiritual\ [i moral\, care s-au distins prin rezultatele muncii
depuse, inclusiv în ceea ce prive[te dezvoltarea [i promovarea prestigiului institu]iilor academice, precum [i al altor institu]ii care, prin
activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea [tiin]ei
[i crea]iei intelectuale.
Prin lege, AOSR are un num\r maxim de 150 de
membri titulari, 100 de membri coresponden]i [i
40 de membri de onoare români. Politica de
primire a membrilor a trecut prin dou\ etape. La
apari]ia Legii 31/2007, AOSR ca ONG avea
aproape 4.500 de membri. Dintre ace[tia, o
comisie condus\ de domnul academician
S\ndulescu a selectat circa 100 de membri.
Ulterior, primirile s-au f\cut în func]ie de valoarea
[tiin]ific\ cuantificat\ prin publica]ii (c\r]i,
articole, cit\ri), dar [i prin realiz\rile profesionale
concrete [i prestigiul na]ional [i interna]ional. Pe
lâng\ membrii aminti]i ai AOSR, avem [i peste
60 de membri asocia]i, care sunt cercet\tori de
valoare mai tineri [i care activeaz\ în cadrul
sec]iilor [i comisiilor AOSR, unde î[i pot dovedi
atât valoarea [tiin]ific\ [i moral\, cât [i ata[amentul
fa]\ de Academia noastr\. Dintre ace[tia select\m,
de regul\, viitorii membri coresponden]i. Avem [i
un num\r important de peste 90 de membri de
onoare din str\in\tate, profesori universitari [i cercet\tori cu mare
prestigiu.
Din punct de vedere [tiin]ific, care sunt rezultatele
emblematice pentru AOSR în lumea academic\
româneasc\ [i interna]ional\?
Am f\cut recent o analiz\ a vizibilit\]ii [tiin]ifice a membrilor
Academiei noastre, cuantificat\ prin num\rul de cit\ri în baza de date
interna]ional\ Google Academic. Ne-au reie[it peste 360.000 de cit\ri,
ceea ce este cu un ordin de m\rime mai mult ca cel al unor universit\]i
de top din România [i cam de acela[i nivel cu vizibilitatea universit\]ilor
mari europene. Domeniile noastre de expertiz\ sunt numeroase, deoarece avem 13 sec]ii cu preocup\ri diferite: matematic\, fizic\, chimie,
biologie, [tiin]ele p\mântului, economie, [tiin]e tehnice, informatic\,
medicin\, istorie, filozofie, [tiin]e militare [.a.m.d. A[ men]iona totu[i
câteva tematici abordate în sec]iile noastre: infrastructurile critice,
sursele regenerabile de energie, sistemele inteligente, calitatea produselor alimentare, bio [i nanotehnologii, productica, strategii economice
pentru domenii importante ale economiei române[ti, metode pentru o
mai bun\ guvernan]\ [.a.m.d.
(continuare `n pagina 10)
Interviu realizat de prof. univ. dr. Sorin IVAN
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„Este rândul nostru s\ facem tot ce ne
st\ în putin]\ pentru a revigora aceast\
]ar\ prin [tiin]\, educa]ie [i cultur\”

(urmare din pagina 9)

Fiecare sec]ie are un plan propriu de cercetare. De[i Academia
noastr\ nu are propriile institute de cercet\ri, ci numai un Centru de
Cercet\ri Avansate, lucr\m în laboratoarele unor mari universit\]i [i
institute de cercetare asociate cu noi. Avem un proiect tehnic [i un studiu
de fezabilitate pentru realizarea unui Institut propriu de Cercet\ri
Interdisciplinare la Otopeni [i suntem în faza de definitivare a
proiectului [i de g\sire a finan]\rii.
Cum v\ raporta]i la Academia Român\? Care au fost
rela]iile dintre AOSR [i Academia Român\ de-a lungul
istoriei [i cum stau lucrurile în prezent?
În legea noastr\ de reorganizare este prev\zut clar c\ „în realizarea
atribu]iilor sale, AOSR recunoa[te Academia Român\ ca cel mai înalt for
na]ional de consacrare [tiin]ific\ [i cultural\”. Nici Academia de {tiin]e
din România, a[a cum am ar\tat în r\spunsul la prima întrebare, nici
AOSR nu s-a gândit niciun moment s\ reprezinte o alternativ\ sau o
concuren]\ pentru Academia Român\. Consider\m Academia Român\
sora noastr\ mai mare [i mai în]eleapt\ [i dorim s\ avem cele mai bune
rela]ii de colaborare. Sunt convins c\ a[a gândesc [i cei mai mul]i dintre
colegii no[tri din Academia Român\. De altfel, 16 membri ai Academiei
Române sunt [i membri ai Academiei noastre. Printre ace[tia ne mândrim cu academicianul Ionel Valentin Vlad, pre[edintele Academiei
Rom@ne, [i academicianul Cristian Hera, vicepre[edintele Academiei
Române, dar [i cu mul]i al]ii, dou\ dintre sec]iile Academiei noastre fiind
conduse de membri ai Academiei Rom@ne. Dup\ cum bine [ti]i, într-o
comunitate atât de divers\ [i cu personalit\]i atât de puternice cum este
Academia Român\, consensul este greu de atins.
Înc\ de la fondarea Academiei de {tiin]e din România, în anul 1935,
secretarul general de atunci al Academiei Române sublinia c\ „prin
titulatura adoptat\ se impieteaz\ un drept legal, se uzurp\ un patrimoniu
moral [i se aduc grave [i p\gubitoare prejudicii institu]iei noastre”. De[i
punctul s\u de vedere a fost sus]inut numai de zece academicieni [i [ase
membri coresponden]i, s-a depus o întâmpinare la Curtea de Apel, care
îns\, în decembrie 1936, a respins aceast\ interven]ie. De fapt, punctele
de divergen]\ între cele dou\ academii s-au concentrat în special asupra
denumirii Academiei de {tiin]e din România, [i nu asupra necesit\]ii [i
rolului s\u.
În ultima vreme, disensiunile dintre Academia Român\
[i AOSR par s\ se fi acutizat. Care este fondul disputelor
dintre cele dou\ Academii? Cum vede]i solu]ionarea lor?
Este într-un fel o continuare a ceea ce spuneam [i înainte. În urm\
cu câteva luni, un grup de deputa]i [i senatori a propus un proiect de
modificare a legii noastre de reorganizare, Legea 31/2007. În acest
document se propunea, pe lâng\ numeroase modific\ri legate de func]ionarea administrativ\ a Academiei noastre, [i schimbarea numelui
academiei în „Academia de {tiin]e din România”, a[a cum se numea
Academia ai c\rei continuatori [i unici legatari suntem prin lege. Reac]ia
Academiei Române a fost imediat\, noi la Academie nici nu aflaser\m
înc\ de ini]iativa legislativ\, dur\ [i, pe alocuri, nedreapt\. Sigur c\ o
continuare a acestei dispute ar fi fost inutil\ [i p\gubitoare pentru
mi[carea academic\ din România. Am solicitat ini]iatorilor s\ retrag\
ini]iativa legislativ\, ceea ce au [i f\cut. Dup\ câteva zile de la depunerea
ei, am convocat Consiliul {tiin]ific al AOSR [i am publicat un Comunicat
al acestuia în care exprimam înc\ o dat\ recunoa[terea Academiei
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Române ca cel mai înalt for de consacrare [tiin]ific\ din ]ara noastr\ [i
în]elegeam temerea acesteia c\ ar fi ap\rut o confuzie între Academia
Român\ [i Academia de {tiin]e din România (nu Academia Rom@n\ de
{tiin]e), unele Academii na]ionale din diverse ]\ri purtând [i denumirea
„de {tiin]e”. Acest comunicat a fost postat pe pagina web a AOSR câteva
luni. Eu sper, [i în urma discu]iei pe care am avut-o cu domnul
pre[edinte al Academiei Române, domnul academician Ionel Valentin
Vlad, c\ disputa s-a încheiat. Ar fi mare p\cat s\ nu fie a[a, pentru c\,
repet, pentru a nu exista nicio îndoial\, Academia Oamenilor de {tiin]\
din România nu poate [i nu dore[te s\ fie o „alternativ\” a Academiei
Române, ci un partener loial al acesteia.
Mi[carea academic\ din România nu este constituit\ numai din
Academia Român\ [i Academia Oamenilor de {tiin]\ din România.
Exist\ Academiile de ramur\: Academia de {tiin]e Medicale din
România, Academia de {tiin]e Tehnice din România, Academia de
{tiin]e Agricole [i Silvice [.a., cu care AOSR are rela]ii de colaborare
excelente. To]i pre[edin]ii acestor academii sunt [i membrii no[tri, ne
leag\ rela]ii de deosebit respect, colaborare [i prietenie. Pentru a crea un
cadru mai organizat colabor\rii dintre noi, a[ propune înfiin]area unui
„Comitet de Coordonare a Mi[c\rii Academice din România”, condus de
pre[edintele Academiei Române, din care s\ fac\ parte pre[edin]ii AOSR
[i ai celorlalte Academii de ramur\ pe care le-am men]ionat. Acest
Comitet ar putea pune împreun\ sinergiile acestor academii, pentru
rezolvarea unor probleme vitale ale ]\rii noastre, [i ar putea s\ sting\, a[
spune „din fa[\”, eventualele neîn]elegeri care, vreau s\ mai subliniez cu
t\rie înc\ o dat\, nu au fost [i nu sunt în general institu]ionale, ci personale. Este, desigur, o propunere pe care, v\ m\rturisesc sincer, nu am

discutat-o cu celelalte Academii, nici m\car cu Consiliul {tiin]ific al
AOSR. Ea poate fi perfec]ionat\, schimbat\ denumirea, stabilit\ printr-o
lege sau printr-un protocol, dar sunt optimist c\ ea, într-o form\ sau alta,
va ap\rea.
România trece înc\ printr-o perioad\ dificil\, printr-o
criz\ complex\, care se manifest\ nu numai la nivel
economic, politic [i în via]a de zi cu zi, ci [i în plan
educa]ional, moral, spiritual, cultural. Reformele
începute, cel pu]in în educa]ie, dar [i în cultur\, s-au
soldat cu e[ecuri. Exist\ riscul ca aceste tentative de
reform\ s\ distrug\ [i ce a mai r\mas bun în educa]ia [i
cultura româneasc\. În aceste condi]ii, personalit\]ile [i
institu]iile cu prestigiu [tiin]ific [i cultural au tendin]a de
a sta deoparte, de a nu se implica direct, când
implicarea lor ar putea fi important\. Cum stau lucrurile
cu AOSR [i implicarea ei în astfel de procese, cu miz\
major\ pentru dezvoltarea societ\]ii române[ti [i a
României în Uniunea European\?
Nu demult am împlinit 70 de ani. Este mult sau pu]in este greu de
spus. Gândindu-m\ îns\ la numero[i colegi care au dep\[it 90 de ani, dar
au o luciditate [i o putere de munc\ remarcabile, cred c\ vârsta nu este
lucrul cel mai important. Nu este, automat, nici o virtute, dar nici un
handicap. În via]a mea, am auzit de multe ori c\ România este în criz\ [i
c\ nu mai avem nicio ie[ire. Cred c\ fibra acestui popor nu poate
disp\rea. La momentul necesar, apar [i oamenii [i personalit\]ile care s\
ne scoat\ din aceast\ criz\. Cred în viitorul omenirii [i al ]\rii mele.
Aceasta nu înseamn\ c\ nu îmi dau seama c\ trebuie s\ trecem de la vorbe
la fapte. Vorbi]i despre criza educa]ional\, moral\, spiritual\ [i cultural\.
A[ vrea s\ le lu\m pe rând.
Criza educa]ional\ este real\, dar în special la nivelul înv\]\mântului
preuniversitar [i în special rural. Este foarte periculoas\, pentru c\, în

istoria noastr\, izvorul de mari valori ale ]\rii a fost mediul rural. Aici
cred c\ trebuie s\ ne concentr\m eforturile. Academia noastr\ [i-a
propus un program în aceast\ direc]ie, bazat pe formarea formatorilor [i
pe înv\]\mântul asistat de internet. La nivelul înv\]\mântului superior
sunt mai optimist. Am vizitat numeroase universit\]i din Europa [i pot
afirma c\ nu suntem departe de nivelul lor. Problema aici este c\ nu
toate universit\]ile se ridic\ la nivelul cerut ast\zi. Aici, pot s\ v\ afirm c\
„omul sfin]e[te locul”. Universit\]ile care au avut [i au un management
eficient au toate [ansele s\ intre în topul universit\]ilor europene,
celelalte, din p\cate, probabil se vor dilua pân\ la dispari]ie. Acela[i lucru
se întâmpl\ [i cu institutele de cercetare. Am coordonat aproape [apte
ani un program na]ional de cercetare în domeniul energiei, mediului,
resurselor [i riscului, MENER. Institutele cu un management bun au
performat [i au un viitor, pentru celelalte probabil trebuie g\site alte c\i,
eventual prin includerea în marile universit\]i.
Criza moral\ [i spiritual\, chiar [i cea cultural\ ]ine tot de educa]ie.
Nu numai de educa]ia [colar\ [i universitar\, dar [i de educa]ia
informal\, începând cu cea familial\ [i religioas\.
Spunea]i c\ oamenii de [tiin]\ au tendin]a de a nu se implica direct
în via]a societ\]ii. Marile valori, cu o expertiz\ real\, nu se duc cu c\ciula
în m@n\ la mai-marii zilei s\ cear\ un post, s\-[i ofere expertiza. Ei a[teapt\
s\ fie chema]i de ace[tia, iar punctul lor de vedere chiar s\ fie luat în
considerare. În AOSR sunt speciali[ti cu mare valoare [tiin]ific\ [i cu
expertiz\ tehnic\, economic\, medical\, juridic\ [.a.m.d., cea mai mare
majoritate f\r\ vreun partizanat politic. Am întocmit o serie de puncte de
vedere legate chiar de Proiectul de ]ar\ al României în urm\ cu mai mult
de un an. Recent ne-am exprimat deschiderea, printr-o scrisoare, fa]\ de
Pre[edin]ia României de a ne aduce contribu]ia la aceste documente
fundamentale pentru România: Strategia economico-social\ [i Proiectul
de ]ar\. Vom vedea dac\ vom fi invita]i. Academia noastr\ este apolitic\,
este o Academie pentru România în întregul s\u. Aceasta nu înseamn\ c\,
dac\ unele partide politice importante ne vor invita pentru a le sprijini cu
expertiza noastr\ în elaborarea propriilor programe sau strategii de
guvernare, f\r\ un partizanat politic, vom sta deoparte.
Cum colaboreaz\ AOSR cu mediul universitar, cu
institu]iile de înv\]\mânt superior [i institutele de
cercetare [tiin]ific\?
Cu multe dintre ele, excelent. Numeroase universit\]i de prestigiu [i
institute de cercet\ri sunt membri asocia]i ai Academiei noastre.
Organiz\m împreun\ numeroase manifest\ri [tiin]ifice, universit\]i de
var\, programe de cercetare [.a. De 48 de ani sunt profesor al Universit\]ii POLITEHNICA din Bucure[ti, unde am fost director de departament, decan, prorector [i, o scurt\ perioad\, rector. Nu pot s\ nu recunosc c\ cele mai complexe rela]ii le avem cu aceast\ universitate, care
a fost, este [i sper c\ va fi al\turi de noi [i la bine, [i la r\u. Avem îns\
rela]ii la fel de bune cu Politehnica din Timi[oara, Universitatea Tehnic\
Gheorghe Asachi, din Ia[i, Universitatea de Medicin\ din Cluj [i din
Bucure[ti, Universitatea din Bra[ov, Universitatea Valahia, din Târgovi[te,
Universitatea Ovidius, din Constan]a, Universitatea Dimitrie Cantemir,
Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea {aguna, din Constan]a,
Universitatea de Vest Vasile Goldi[ [i multe altele. În strategia noastr\ este
inclus\ aprofundarea acestor colabor\ri, ea reprezentând principala form\
de colaborare [tiin]ific\ pentru noi.
Ce întreprinde AOSR pentru a încuraja [i sus]ine
inteligen]a [i valoarea în rândul elevilor [i al studen]ilor,
pentru a stimula creativitatea [i procesele inovative?
Promovarea [tiin]ei în rândul tinerilor reprezint\ pentru noi o prioritate. Acesta este izvorul de inteligen]\ [i creativitate al na]iunii noastre.
(continuare `n pagina 14)
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confluen]e

„Este rândul nostru s\ facem tot ce ne st\
în putin]\ pentru a revigora aceast\ ]ar\
prin [tiin]\, educa]ie [i cultur\”

(urmare din pagina 10)

Este unul dintre atuurile noastre în aceast\ competi]ie mondial\.
Facem înc\ foarte pu]in pentru aceste elite, care, în multe cazuri, sunt
racolate de alte ]\ri. Academia noastr\ are o Comisie de dezvoltare a
creativit\]ii tinerilor. Dac\ participa]i la întâlniri ale acestei comisii, ve]i fi
uimi]i de cât de proaspe]i în idei [i creativi sunt tinerii no[tri.
Din acest an vom relansa concursul de Creativitate pentru elevi [i
studen]i, organizat împreun\ cu funda]ia noastr\ Scientica. V\ promit c\
vom lansa în septembrie prin revista dumneavoastr\ aceast\ competi]ie,
la care premiul I va fi de 5.000 de lei.
Anul trecut am lansat un curs pentru studen]i, „Cum se elaboreaz\
un proiect european”. L-am organizat la Universitatea Politehnica din
Bucure[ti, în colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu [i s-a bucurat de
mare succes. Anul acesta, în octombrie, îl relans\m, de data aceasta
desf\[urându-se la sediul AOSR. Fiecare cursant va trebui s\ încheie
cursul printr-o propunere concret\ de proiect.
Mul]i dintre tinerii no[tri resping disciplinele [tiin]ifice din [coal\,
care li se par prea complicate [i aride. Dorim s\ le dovedim c\ nu este
adev\rat. {tiin]a, dac\ ]i se explic\ de cineva cu har didactic, nu este
complicat\, ci frumoas\ [i extrem de util\ pentru oameni [i societate. Ne
propunem pentru început s\ realiz\m o colaborare cu trei licee, din
Bucure[ti, Ia[i [i Timi[oara. Pe viitor, în aceast\ activitate sunt convins c\
se vor implica [i multe universit\]i.
Care sunt cele mai importante evenimente, manifest\ri,
programe [i proiecte pe care le deruleaz\ AOSR?
Academia noastr\ organizeaz\ în fiecare an dou\ Sesiuni [tiin]ifice:
una prim\vara, iar cealalt\ toamna, iar o dat\ la patru ani, un Congres. În
afara acestor manifest\ri, dac\ urm\ri]i pagina noastr\ web www.aosr.ro,
pute]i vedea c\, practic, în fiecare s\pt\mân\ se deruleaz\ o manifestare
[tiin]ific\, social\, cultural\ sub egida AOSR. Sunt dezbateri pe tematici
extrem de actuale, cele mai multe cu participare interna]ional\.
În cadrul Academiei Oamenilor de {tiin]\ din România se desf\[oar\
„Discursuri de recep]ie” ale membrilor no[tri. Cele mai multe dintre ele
sunt momente de excelen]\ [tiin]ific\, dar [i cultural\. Îmi amintesc cu
mare pl\cere de ultimul discurs al marelui cardiolog general prof. dr. Ion
}intoiu, intitulat „Simfonia inimii”. R\spunsul la discurs l-a prezentat
domnul prof. dr. Mircea Ifrim. Au fost momente de real\ bucurie
intelectual\.
Fiecare sec]ie a Academiei noastre are propriul program de cercetare,
de[i acestea nu sunt finan]ate de la bugetul de stat. În luna septembrie, se
va afi[a planul de cercetare al sec]iilor Academiei pentru anul 2017.
Ce ne pute]i spune despre rela]iile interna]ionale pe
care le dezvolt\ AOSR, despre colabor\ri, parteneriate
cu academii [i institu]ii din str\in\tate?
Academia noastr\ are aproape 100 de membri de onoare din
str\in\tate. Ei sunt practic „antenele” noastre în ]\rile lor. Cei mai mul]i
dintre ei au o valoare [i vizibilitate [tiin]ific\ excelente. A[ dori s\
amintesc numai pe câ]iva: matematicianul Sorin Solomon (6.500 de
cit\ri), fizicianul Boris Alshuler (13.600 de cit\ri), chimistul Liudman
Bjorn-Olaf (14.000 de cit\ri), inginerul Gil Michael (20.000 de cit\ri),
medicul Adriana Zeeri (1.300 de cit\ri), filozoful David Chalmers (25.000
de cit\ri) [i mul]i al]ii.
AOSR are o filial\ extrem de activ\, în special în domeniul sociocultural, la New York, am încheiat un protocol de colaborare cu
Academia Româno-American\, cu Academia de {tiin]e din Shanghai, cu
Academia Na]ional\ a Georgiei, cu Academia de {tiin]e a Moldovei [.a.
Avem rela]ii de colaborare cu Academia de Medicin\ a Fran]ei [i
suntem în curs de a dezvolta colabor\ri cu Academia de {tiin]e a Fran]ei.
Sunte]i o personalitate a [tiin]ei române[ti, a
înv\]\mântului superior [i a cercet\rii. Cunoa[te]i, prin
urmare, problemele cu care se confrunt\ acestea din
cauza slabei finan]\ri. Care este p\rerea dvs. despre
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situa]ia înv\]\mântului superior [i a cercet\rii române[ti
de ast\zi?
Am mai vorbit anterior de starea înv\]\mântului superior [i
cercet\rii. Sunt ele subfinan]ate? Dac\ privim cifrele din ]\rile dezvoltate
ale lumii, dar chiar [i pe cele din legisla]ia româneasc\, categoric da!
Vorbeam înainte despre Proiectul de ]ar\ al României. Acesta nu poate
porni decât de la educa]ie [i cercetare. O ]ar\ care nu investe[te în aceste
domenii este condamnat\ la subdezvoltare, lips\ de civiliza]ie [i
transformarea într-o surs\ de mân\ de lucru subcalificat\, ieftin\ [i
oricând înlocuibil\. Valoarea ad\ugat\ important\ într-o economie este
dat\ de tehnologiile de vârf, care se bazeaz\ pe cercetare, domeniu care,
dup\ aproape 50 de ani de experien]\ de lucru cu tinerii, pot aprecia cu
suficient\ credibilitate c\ suntem dota]i [i putem deveni competitivi. Prin
tradi]ia ei, ]ara noastr\ nu se poate baza, cred eu, în principal pe
disciplina muncii de tip german [i lucrul bine f\cut prin activit\]i
repetitive. Românul este inventiv, dore[te activit\]i în care s\-[i pun\ în
eviden]\ inteligen]a, spiritul creativ [i chiar cel antreprenorial. Aceste
lucruri apar]in a[ spune „genei” române[ti, nu pot fi cultivate decât prin
educa]ie [i cercetare. Mul]i „func]ionari” din domeniul economic m\
întreab\ adesea cum cuantific\m eficien]a economic\ a educa]iei [i
cercet\rii. Cred c\ un r\spuns simplu, pe m\sura întreb\rii lor, este:
„calcula]i pierderile din ultimii zeci de ani datorate incompeten]ei”. O
universitate bun\ [i un nucleu valoros de cercetare se construiesc în
multe zeci, dac\ nu sute de ani. Prin subfinan]are, neglijen]\, indiferen]\
[i obtuzitate ele se pot distruge în câ]iva ani.
Zilele trecute am fost la Ministerul Finan]elor, pentru a discuta cu
conducerea acestuia despre bugetul AOSR. A fost o discu]ie constructiv\,
dar nu a[ dori s\ fiu în situa]ia dân[ilor. Trebuie s\ în]elegem restric]iile
[i presiunile care se fac la întocmirea unui asemenea act esen]ial pentru
o ]ar\. Important este s\ existe o politic\ clar\ a ceea ce dorim s\
realiz\m: supravie]uire, îndatorare, subdezvoltare [i s\r\cie sau dezvoltare
durabil\ [i prosperitate. Sigur, to]i vom dori s\ alegem ultima cale. Dac\
vrem aceasta, primul lucru pe care trebuie s\-l facem este s\ investim în
educa]ie [i cercetare.
Mul]i dintre tinerii care studiaz\ în universit\]i din
Europa ori din SUA nu se mai întorc în ]ar\, ci r\mân în
str\in\tate s\ lucreze în cercetarea de vârf, în IT ori în
alte domenii. România pierde astfel o resurs\ foarte
important\: resursa uman\. Ce e de f\cut?
Solu]ia este s\ le oferim acestor tineri locuri de munc\ atractive în
domeniul lor, pl\tite corect [i s\ le asigur\m respectul societ\]ii pentru
munca pe care o fac. Am avut [i am [i în prezent peste 15 teze de doctorat
în co-tutel\, în care doctoranzii î[i împart activitatea între dou\
universit\]i, una din România [i cealalt\ din alt\ ]ar\ a Uniunii Europene.
Pentru teza pe care o elaboreaz\, dup\ sus]inerea în fa]a unei comisii
mixte, primesc dou\ diplome de doctor de la cele dou\ universit\]i.
Dintre ace[tia, peste 80% s-au întors [i lucreaz\ în ]ar\, f\când cariere
excelente. Multe universit\]i au baze de cercetare performante, vom
construi la M\gurele cel mai puternic laser din lume, la Institutul de
Cercet\ri Nucleare de la Mioveni este un proiect de realizare a unui
reactor nuclear r\cit cu plumb de genera]ia IV, deci premisele unei
cercet\ri performante exist\, problema esen]ial\ este îns\ subfinan]area
cercet\rii. În ceea ce-i prive[te pe IT-i[tii care lucreaz\ la elaborarea de
soft, ace[tia pot lucra bine [i din România pentru o firm\ cu sediul în alt\
]ar\ sau pentru o firm\ româneasc\ ce are leg\turi de cooperare cu alte
firme str\ine. Internetul performant permite acest lucru, se pot organiza
[i videoconferin]e, se poate utiliza skype [.a. Pentru ei, din ce în ce mai
mult, nu va mai fi esen]ial locul de domiciliu.
În urm\ cu doi ani, am vizitat, împreun\ cu o delega]ie a AOSR,
Academia de {tiin]e din Shanghai, cu care avem un protocol de
colaborare. La ei se lansa o campanie ampl\ de aducere în ]ar\ a
speciali[tilor chinezi care lucrau în laboratoare de cercetare de vârf din
Statele Unite. Li s-au creat condi]ii de cercetare excep]ionale [i li se
pl\tesc salarii care dep\[esc nivelul celor pe care le aveau. Mul]i s-au
întors. Sigur, rezultatele nu vor fi imediate, pentru c\ un laborator de
cercetare are nevoie de o perioad\ de maturizare, dar sunt convins c\ în
urm\torii ani vom asista la o explozie a rezultatelor acestor noi
laboratoare din China.
Prin Strategia Europa 2020, Uniunea European\ aspir\
s\ realizeze Europa Cunoa[terii. Ce rol atribui]i
cunoa[terii în procesul de reconstruc]ie a României?
Uniunea European\ î[i propune numeroase strategii mobilizatoare
[i, desigur, necesare. Din p\cate îns\, nu totdeauna ele sunt acoperite cu
liniile de finan]are corespunz\toare. Nu este atât de important anul 2020,
2025 sau 2030, dar este evident c\ dezvoltarea societ\]ii omene[ti,
r\spunsul la numeroasele provoc\ri — demografic\, energetic\,
alimentar\, a schimb\rilor climatice, a apei, a s\n\t\]ii [.a. — nu se poate
face decât prin dezvoltarea cunoa[terii. Capacitatea omenirii de gândire,
de inovare, de a revolu]iona unele concepte [i tehnologii este

extraordinar\ [i a dovedit-o în toat\ istoria dezvolt\rii sale. Problema este
de a [ti s\ doz\m [i s\ dirij\m resursele: umane, financiare, materiale.
Acesta este apanajul principal al liderilor politici. Avem poate mai mult
ca oricând nevoie de lideri în]elep]i. Pentru România, necesitatea
dezvolt\rii cunoa[terii prin educa]ie [i cercetare este [i mai important\,
având în vedere c\ avem de recuperat [i decalajele fa]\ de celelalte ]\ri
ale UE. Sper s\ avem acei lideri politici carismatici, inteligen]i [i capabili
s\ strâng\ în jurul lor cei mai buni speciali[ti, care s\ elaboreze strategiile
României [i Proiectul nostru de ]ar\, având în centru dezvoltarea
cunoa[terii prin educa]ie [i creativitate. Acestea ar contribui [i la omogenizarea social\ a ]\rii, la cre[terea gradului de civiliza]ie [i în final a
nivelului de via]\ al popula]iei.
A]i preluat mandatul de pre[edinte al AOSR de la o
personalitate de prestigiu a [tiin]ei române[ti, dl general
(r) prof. univ. dr. Vasile Cândea. Domnia sa a avut [i are
un merit fundamental în relansarea [i afirmarea AOSR
în lumea academic\ româneasc\ [i interna]ional\. În
acest cadru [i în aceast\ continuitate, care sunt
principalele elemente de viziune [i de strategie, care sunt
proiectele [i priorit\]ile dumneavoastr\ în calitate de
pre[edinte al Academiei Oamenilor de {tiin]\ din
România?
Când am decis s\ candidez la pre[edin]ia AOSR, m-am gândit mult ca
nu cumva s\ dezam\gesc, dup\ ce în fruntea Academiei noastre au fost,
în etape diferite, dou\ uria[e personalit\]i, academicianul prof. dr.
Constantin Angelescu [i generalul (r) prof. dr. Vasile Cândea. Ultimul a
fost în fruntea Academiei noastre 22 de ani [i este cel care a refondat
aceast\ Academie. Cel care m-a încurajat, m-a sprijinit [i a promis c\ vom
fi al\turi, dânsul în calitatea de Pre[edinte de Onoare, a fost domnul
profesor Vasile Cândea, un Om dedicat celorlal]i atât prin profesiunea sa
de medic, c@t [i prin profilul s\u moral [i prin patriotismul profund. Sigur,
mandatul meu, a[a cum l-au votat colegii, a fost unul de continuitate, dar
[i de cre[tere a prestigiului [i vizibilit\]ii acestei Academii.
În planul meu managerial, domeniile pe care le-am abordat pot fi
sintetizate `n schema al\turat\.
Fiecare element a fost detaliat [i au fost stabilite obiective. Pentru cei
care doresc mai multe informa]ii, acest plan managerial este postat pe
pagina web www.aosr.ro.
Cred totu[i c\ prioritatea principal\ ar fi s\ reu[im s\ mobiliz\m toate
for]ele pe care le avem
în Academia Oamenilor de {tiin]\, [i v\
asigur c\ sunt multe
foarte valoroase, pentru a încerca s\
sprijinim rezolvarea
unor probleme importante ale oamenilor [i ale societ\]ii.
A[ dori s\ ajungem ca
fiecare membru al
nostru s\ se gândeasc\
la sfâr[itul fiec\rei luni
la ce a f\cut pentru
Academie. Ar fi extraordinar, iar rezultatele s-ar vedea mai pregnant. Problema vizibilit\]ii
[tiin]ifice [i a imaginii sunt foarte importante pentru noi [i vom ac]iona în
aceste direc]ii. Dorim, de asemenea, s\ punem la dispozi]ia mediului
economic [i al administra]iei centrale [i locale expertiza vast\ pe care o au
membrii no[tri în diferite domenii. Sper\m ca pân\ în toamn\ pe site-ul
AOSR s\ existe deja domeniile noastre de expertiz\ [i personalit\]ile
aferente fiec\rui domeniu.
Unul dintre programele noastre de succes a fost „{tiin]a acas\ la
români”. Îl vom continua [i vom c\uta, în m\sura posibilit\]ilor, s\
acoperim o cât mai mare parte din ]ar\ cu manifest\ri [tiin]ifice, culturale
[i comemorative. Pentru anul jubiliar 2018, fiecare sec]ie î[i va propune
un program concret de activit\]i. Unele au `nceput deja. V\ invit\m la
manifest\rile noastre viitoare [i sper\m c\ „Tribuna Înv\]\mântului” le va
prezenta în paginile sale.
Doresc, de asemenea, ca mi[carea academic\ din România s\ se
coaguleze, s\ colaboreze mai bine [i s\-[i exprime mai hot\rât [i concertat
opiniile în problemele importante ale ]\rii. Academia noastr\ este
deschis\ pentru orice colabor\ri în care avem expertiz\, cu [coli,
universit\]i, institute de cercetare, agen]i economici, prim\rii, agen]ii
na]ionale, ministere [.a. Membrii no[tri au primit multe de la ]ar\:
educa]ie, posibilitatea de a avea cariere profesionale de excep]ie,
recunoa[tere academic\. Credem c\ este rândul nostru s\ facem tot
ce ne st\ `n putin]\ pentru a revigora aceast\ ]ar\ prin [tiin]\,
educa]ie [i cultur\. Cred c\ aceasta este principala dorin]\ a fiec\ruia
dintre noi.

