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Rezumat: Documentele păstrate în arhivele Muzeului de Istorie Naţională şi 

Arheologie Constanţa au permis evidenţierea fondării şi evoluţiei Asociaţiei 

Oamenilor de Ştiinţă - Filiala Constanţa, în primul său sediu la acest muzeu. 

Asociaţia a fost înfiinţaţă, sub preşedinţia profesorului dr. Adrian V. Rădulescu, 

director al muzeului (în două mandate), în 24 iunie 1989. A funcţionat ca atare până 

în 2000, de când datează evidenţe scrise asupra membrilor, activităţilor desfăşurate 

şi contabilităţii proprii. Ulterior a devenit Filiala Constanţa a Academiei Oamenilor 

de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.), alături de celelalte 7 filiale ale acesteia de la 

Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Piatra Neamţ, Timişoara şi Târgovişte. Filiala 

Constanţa cuprinde în prezent 17 membri (asociaţi, corespondenţi, titulari, de onoare 

şi onorific), întreţine activităţi ştiinţifice susţinute în cadrul A.O.Ş.R. în numeroase 

privinţe (organizare şi participare la proiecte ştiinţifice şi evenimente locale, naţionale şi 

internaţionale, publicare de articole în Analele A.O.Ş.R. şi alte publicaţii indigene şi 

străine, lansări de carte etc.) şi editează propriul Buletin informativ la Constanţa. 

 

Cuvinte-cheie: Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala Constanţa, 

1989 
 

 

Introducere 

În 1894 s-a înfiinţat ”Societatea amicii ştiinţelor matematice” care, prin 

contopirea cu „Societatea de ştiinţe fizico-chimice” (întemeiată în 1894) a dat 

naştere „Societăţii române de ştiinţe” din Bucureşti (1897) devenită ulterior 

„Societatea română de ştiinţe” (1903). A funcţionat între 1903-1948 cu 

întrerupere între 1916 şi 1918 (Matei, 1972). 

Din initiaţiva unor oameni de ştiinţă, printre care academicienii Ştefan 

Bălan, Grigore Moisil, Ştefan Nicolau, Mihai Ralea si Traian Săvulescu, la 23 

martie 1956 a avut loc şedinţa de constituire a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 

(A.O.Ş.) din România. Prin Hotarârea Consiliului de Miniştri nr. 1012 din 30 mai 

1956 a fost autorizată constituirea A.O.Ş. avându-i ca Preşedinte de onoare pe 

acad. Nicolae Teodorescu şi Preşedinte pe g-ral mr. dr. med. Vasile Cândea. 

În 1968 A.O.Ş. a fost reorganizată - Preşedinte acad. Atanasie Joja şi apoi acad. 

N. Teodorescu;  după  reorganizarea din 1989/1990 A.O.Ş. a  consemnat următorul 

 
* Profesor asoc. dr.; Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala 

Constanţa. 



 

Alexandru Ș. BOLOGA 

104 Founding of the Constantza Branch of the Academy of Romanian Scientists (1989)  

Consiliu ştiinţific: Preşedinte de onoare N. Teodorescu, Preşedinte V. Cândea, 

secretar executiv R. Gârlan. 

Primele filiale au fost cele infiinţate la Braşov - prof. dr. S. Chiriacescu, 

Brăila - G. Gheorghiu, Cluj - acad. Şt. Pascu, Constanţa - dr. A. Rădulescu, Galaţi 

- dr. S. Bumbaru, Iaşi - prof. dr. doc. M. Cotrău, Mureş - prof. dr. I. Pascu, Neamţ 

- C. Androne, Piteşti - I. Stanciu şi Timişoara - T. Dordea. 

Adresa oficială iniţială a fost Calea Griviţei nr. 21, et. 5, 78101 Bucureşti, 

sector 1, tel.: 6592725, fax: 6136234. 

 

Scurt istoric 

Academia Oamenilor de Ştiintă din România (A.O.Ş.R.) s-a constituit de 

facto la 11 martie 1935, sub numele de Academia de Ştiinte din România 

(A.Ş.R.), la iniţiativa a 26 de oameni de ştiintă. Primul preşedinte ales a fost prof. 

dr. Constantin Angelescu, el însuşi membru de onoare al Academiei Române şi al 

Academiei de Ştiinte Medicale (xxx, 2009; Cândea şi Delion, 2010; Bologa, 

2017b). Regimul prosovietic nou instaurat în 1948 a desfiinţat în mod abuziv 

Academia Română, Academia de Ştiinte din România şi Academia de Ştiinte 

Medicale, înglobându-le în Academia Republicii Populare Române.  

 

 
 

Fig. 1 Sediul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din Bucureşti 

 

Astfel, A.O.Ş.R. (Fig. 1) este continuatoarea Academiei de Ştiinţe din 

România, avându-l ca  Fondator pe dr. C. Angelescu, la 11 martie 1935. Secţia I a 

Tribunalului Ilfov, prin sentinţa nr. 44/29 martie 1935, a răspuns cererii A.Ş.R. şi 

i-a acordat la 29 martie 1935 personalitate juridică. Au intervenit în continuare 

anumite dispute, în contradictoriu, cu Academia Română, anihilate în cele din 

urmă pe cale juridică: Luând în consideraţie faptul că la 20 ianuarie 1936, în 

şedinţa plenară a membrilor fondatori ai „Academiei de Ştiinţe din România” şi 

la 25 ianuarie 1936, în şedinţa Adunării Generale a aceleiaşi asociaţii, s-au 

aprobat Statutul  şi  Regulamentul  de  funcţionare  al  acestei Academii şi că prin 
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actul constitutiv din 11 martie 1935 a fost aleasă în fapt o conducere a 

Academiei, completată ulterior, la 19 decembrie 1936 Secţia I a Curţii de Apel a 

respins că nefondat atât apelul făcut de Primul Procuror al Tribunalului Ilfov în 

contra sentinţei nr. 44/29 martie 1935 a Secţiei I a Tribunalului Ilfov, cât şi 

cererea de intervenţie făcută de Academia Română în şedinţa din 24 iunie 1935 şi 

a confirmat personalitatea juridică a „Academiei de Ştiinţe din România” 

acordată la 29 martie 1935. În articolul de fond din Buletinul nr. 1 al A.Ş.R., 

publicat în 1936, se precizează că „rolul Academiei de Ştiinţe din România nu 

este atât de a crea, ci mai mult de a ajuta creaţiunea ştiinţifică, a o încuraja, a o 

îndruma şi a o coordona. De aceea, existenţa ei nu exclude, ci dimpotrivă, 

implică existenţa asociaţiilor pe specialităţi. Tot aşa, coexistenţa ei cu Academia 

Română nu constituie nici o piedică pentru vreuna din cele două instituţiuni. 

Secţiunea ştiinţifică a Academiei Române, alcătuită dintr-un număr restrâns de 

membri, va putea continua şi mai departe rolul ei de a coordona activitatea 

ştiinţifică cu aceea care se desfăşoară pe terenul literar şi istoric, în cadrul 

general al sforţărilor de cultură naţională a neamului românesc”. Demn de 

remarcat, pe lângă multe altele, că printre membrii acestei academii s-a numărat şi 

unul dintre predecesorii renumiţi ai biologiei marine româneşti, profesorul Ioan 

Borcea, exponent eminent al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, fondatorul 

Staţiunii de Zoologie Marină de la Agigea în 1926 (Bologa şi colab., 2013). 

Academia de Ştiinte a dispus de un regulament de funcţionare din 25 

ianuarie 1936 (Berciu-Drăghicescu şi Bozgan, 2004). 

După perioada desfiinţării abuzive a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România, în 23 martie 1956, din iniţiativa unor academicieni, printre care şi 

biologul Traian Săvulescu, s-a (re)înfiinţat Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din 

Republica Populară Română respectiv România cu statut de functionare (xxx, 

1964, xxx, nedatat). De la început ea a continuat tradiţia Academiei menţionate, 

prin manifestări interne şi internaţionale şi afilierea la o serie de organizaţii de 

profil. Cu timpul, s-a transformat într-o organizaţie de răspândire a ştiinţei având 

peste 4.000 de membri. 

După 1989, Asociaţia şi-a reorganizat activitatea sub conducerea 

academicianului N. Teodorescu, iar începând cu 1994 acest efort a fost continuat 

de către general prof. dr. med. Vasile Cândea, prin congrese, sesiuni ştiinţifice de 

primăvară şi toamnă, la Bucureşti şi în teritoriu. (http://www.aosr.ro)  

Între 22-24 mai 1996, la primul congres al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România - “Ştiinţa la sfârşit de mileniu”, s-a propus revenirea la titulatura 

iniţială, din “Asociaţie” în “Academie”. Asociaţia a devenit Academia Oamenilor 

de Ştiinţă din România graţie strădaniilor remarcabile ale refondatorului Vasile 

Cândea. Acest fapt s-a concretizat prin hotărârea judecătorească nr. 231 din 3 

octombrie 1996, adoptată de Judecătoria sectorului nr. 1 Bucureşti. Lui şi colabo-

ratorilor săi apropiaţi li s-a datorat renaşterea acestui for academic. A continuat să 
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se dezvolte, să cuprindă reprezentanţi de seamă ai ştiinţei, tehnicii şi culturii 

româneşti şi să contribuie la creşterea prestigiului ştiinţific şi tehnic indigen şi 

internaţional al României. Au urmat congresele de la Bucureşti (1998, 2013), 

Constanţa (2004) şi Timişoara (2009). 

În urma aplicării unor criterii ştiintifice selective, interne si internaţionale, în 

2003 numărul membrilor titulari s-a redus de la aproximativ 4.500 la 312, ulterior 

la circa 100, selectaţi pe baza criteriilor de vizibilitate ştiinţifică recunoscute 

internaţional. 

A.O.Ş.R. a funcţionat ca O.N.G. până la apariţia Legii nr. 31/2007 (xxx, 

2007) când a devenit instituţie de interes public. Proiectul de lege al Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România, iniţiat de g-ral (r) Vasile Cândea şi senator 

Ioan Basgan (pentru care s-a primit acordul Biroului Prezidiului Academiei 

Române şi al preşedintelui Ionel Haiduc cu menţiunea ca instituţia nou creată să 

poarte denumirea „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România”, iar titulatura să 

fie tradusă în limba engleză „Academy of Romanian Scientists”), a fost susţinut in 

faţa Parlamentului României şi aprobat în unanimitate în Camera Deputaţilor şi 

Senat. Legea a fost înaintată spre promulgare Preşedintelui României, intrând în 

vigoare din 15 ianuarie 2007 (Legea nr. 31/15 ianuarie 2007, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 35 din 18 ianuarie 2007). 

Din 2016 A.O.Ş.R. a întrunit în componenţa sa 13 secţii ştiinţifice de 

specialitate şi opt filiale situate în centre universitare sau în alte municipii cu 

potenţial ştiinţific semnificativ (Bucureşti - sediul central, Braşov, Cluj-Napoca, 

Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ, Târgovişte, Timişoara) şi una la New York 

(S.U.A.). Tot atunci ea cuprindea 133 membri titulari, 40 membri de onoare, 19 

membri onorifici, 65 membri corespondenţi, 65 membri asociaţi, precum şi 35 de 

români din diaspora şi 62 membri străini, personalităţi marcante ale vieţii 

ştiinţifice internaţionale. De-a lungul istoriei sale A.Ş.R. a avut în componenţa sa 

opt laureaţi ai Premiului Nobel, iar A.O.Ş.R. un laureat Nobel, pe prof.dr.biolog 

George Emil Palade. 

A.O.Ş.R. are sub egida sa institute, centre de cercetare, societăţi, fundaţii, 

societăţi comerciale, comisii de specialitate şi comitete naţionale pentru 

efectuarea, coordonarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, o Editură, 

o Bibliotecă şi editează revistele secţiunilor sale (Analele secţiilor ştiintifice) şi 

alte publicaţii ştiinţifice. 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, avându-i Preşedinte de onoare 

pe acad. Nicolae Teodorescu, preşedinte pe prof. dr. Vasile Cândea, vicepreţedinţi 

pe prof. dr. Emil Mihuleac, prof. dr. Horia Neamţu, acad. Aureliu Săndulescu şi 

prof. dr. Dorel Zugrăvescu, şi secretar ştiinţific pe dr. ing. Alexandru Plăviciosu, a 

publicat o perioadă de timp Buletine informative.  

De la 26 martie 2016, noul preşedinte ales al A.O.Ş.R. a devenit prof. dr. ing. 

Adrian Badea, iar g-ral (r) Vasile Cândea a fost ales preşedinte de onoare. 
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Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă, filiala Constanţa 

În 1989, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România era o organizaţie 

neguvernamentală şi independentă a oamenilor de ştiinţă, care milita conform 

Statutului său „pentru progresul cunoaşterii şi dezvoltarea ştiinţei în România şi 

pentru promovarea ideilor noi şi a rezultatelor valoroase obţinute în ştiinţa din ţara 

noastră, în cercetarea şi în creaţia intelectuală”. Astfel, A.O.Ş.-R era continuatorul 

legatar al Academiei de Ştiinţe din România, care a funcţionat în perioada 1935-

1948, iar ulterior s-a reînfiinţat sub titulatura de Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă 

din România, care a luat naştere în baza Decretului 31/1954 şi prin H.C.M. nr. 

1012 / 30 mai 1956. Pe lângă sediul central din Bucureşti, A.O.Ş.-R mai avea 

filiale şi centre la Botoşani, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Piatra 

Neamţ, Suceava, Timişoara şi Vrancea (Ziua de Constanţa, 2018b). 

Înfiinţarea la Constanţa a filialei A.O.Ş.-R a însemnat pentru perioada în cauză 

- vara anului 1989 - un moment însemnat pentru viaţa ştiinţifică şi culturală a urbei 

tomitane, care iată, intra într-o elită a cercetării şi mediului academic românesc. 

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă, filiala Constanţa, şi-a avut primul sediu în 

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, din Piaţa Ovidiu (Fig. 2), 

fiind găzduită cu generozitate de directorul acestuia, profesorul dr. Adrian V. 

Rădulescu, viitor Rector al noii Universităţi „Ovidius” din Constanţa şi Prefect de 

Constanţa, după 1990. Membri cotizanţi constănţeni ai A.O.Ş.-R, proveneau din 

medii diferite (facultăţi, instituţii de cercetare, spitale, muzee) şi figurau într-un 

buletin oficial editat în condiţii grafice modeste. Cotizaţia, moderată, achitată în 

holul Muzeului în zilele de sâmbătă, între orele 10-12 şi înscrisă în carnetul de 

membru, a însumat, de ex. pentru1992, 1993 şi 1994, conform chitanţei nr. 188 / 

12 martie 1994, 350 + 1.000 + 2.000 = 3.350 lei la nivelul acelor ani. 

 

 
 

Fig. 2 Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 

 

Înfiinţarea Filialei Constanţa a Academiei Oamenilor de Ştiinţă a fost 

marcată de emiterea unui Act fundaţional: 
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«Astăzi, 24 iunie 1989, după trecerea a 109 ani de la înfiinţarea primului 

muzeu de arheologie la Constanţa de către Remus Opreanu, pe pământul geto-

dac, roman şi apoi românesc, aici unde a vieţuit şi a creat marele poet al 

antichităţii Ovidiu, unde a trăit şi a trecut pentru a îmbogăţi tezaurul cultural 

românesc o întreagă pleiadă de oameni minunaţi din domeniul ştiinţei, literaturii, 

artelor, locuri care au astăzi o dezvoltare de negândit altă dată cu o multitudine 

de preocupări umane, în plin avânt al dezvoltării economice şi culturale, la care 

contribuie minunaţii locuitori ai Dobrogei, sinteza românească a tuturor 

provinciilor, în care se îmbină trecutul cu prezentul, unde s-a realizat o adevarată 

grădinaă a civilizaţiei româneşti. 

În spiritul acestei tradiţii considerăm că se impune implicarea mai profundă 

a ştiinţei şi a oamenilor de ştiinţă ai acestor locuri, în rezolvarea problemelor 

contemporaneităţii şi ale viitorului, în asigurarea progresului cultural şi a 

dezvoltării economice, a creşterii gradului de civilizaţie românească. 

Noi mai jos semnaţii, ne-am adunat în vechiul, dar frumosul lăcaş al 

fostului Palat Administrativ, astăzi Muzeul de istorie naţională, arheologie şi artă 

Constanţa, stimulaţi de alte exemple din trecut, îndemnaţi de conducerea 

Asociaţiei oamenilor de ştiinţă din Republica Socialistă România, spre a adera 

solemn la Statutul Asociaţiei şi, cu avizul conducerii locale, de a constitui Filiala 

din Constanţa a Asociaţiei oamenilor de ştiinţă. 

Fie ca pilda marilor români înaintaşi şi contemporani să însufleţească pe 

cei prezenţi şi pe viitori membri ai Filialei Constanţa, la munca de propăşire a 

ştiinţei, culturii şi civilizaţiei în ţara noastră.» 

A fost ales biroul filialei format din 11 membri. 

Arhiva muzeului păstrează toate procesele-verbale, în număr de 58, de la 

constituirea filialei până în 2000. 

 

Procesul-verbal nr. 1 consemna următoarele: 

«Încheiat astăzi 24 iunie 1989, în şedinţa lărgită consacrată susţinerii unor 

comunicări ştiinţifice de interes actual şi pentru constituirea Asociaţiei Oamenilor 

de Ştiinţă, Filiala Constanţa. 

Tov. Secretar Elena Borodi a reprezentat Comitetul Judeţean Constanţa al 

P.C.R., în numele căruia a salutat plenara şi a făcut o amplă expunere asupra 

evoluţiei sociale, economice şi culturale a judeţului.  

La şedinţă participă delegaţia Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din Bucureşti, 

în alcătuirea căreia au fost incluşi: acad. N. Teodorescu - preşedintele Academiei 

Oamenilor de Stiinţă din R.S. România; prof. I. Apostol - secretar A.O.Ş. 

Bucureşti şi ec. Şt. Ionescu - şef serviciu economic la C.N.Ş.T. Bucureşti. Din ţară 

au mai fost invitaţi ca reprezentanţi ai unor filiale similare: prof. M. Cotrău - Iaşi, 

prof. C Preda - directorul Institutului de Arheologie Bucureşti, ş.a. 
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Au participat la lucrări aproximativ 120 (una sută douăzeci) cercetători, 

profesori universitari, cadre didactice, ingineri şi tehnicieni cu preocupări 

ştiinţifice, arheologi, biologi, etc., toţi de la instituţii, institute şi unităţi economice 

din Constanţa. 

Şedinţa a fost deschisă şi condusă de acad. Nicolae Teodorescu, suita 

comunicărilor suţinute încadrându-se unui program prestabilit: 

Orele 10.00 - Deschidere 

 1. Acad. Nicolae Teodorescu: Prospectarea istorică a fenomenelor naturii, 

 2. Prof. dr. Ionică Apostol: Relaţii între dezvoltare şi protecţia mediului 

înconjurător, 

 3. Prof. Ionel Dumbravă: Evoluţia istorică (ciclul de viaţă) a tehnologiilor şi 

variantele modernizării, 

 4. Dr. Constantin Preda: Rezultatele cercetării arheologice la Dunărea de 

Jos, în ultimii 45 de ani, 

 5. Dr. Adrian Rădulescu: Contribuţii dobrogene la victoria revoluţiei de 

eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944. 

 Orele 11.30 - Şedinţa plenară de constituire a Asociaţiei Oamenilor de 

Ştiinţă, filiala Constanţa. Conduce acad. N. Teodorescu, Preşedintele Asociaţiei 

Oamenilor de Ştiinţă din R.S.R. 

- Cuvânt din partea Comitetului judeţean Constanţa al P.C.R. 

S-au purtat discuţii la care au luat parte numeroşi participanţi.  

În cea de a doua parte a reuniunii, tov. acad. Nicolae Teodorescu, a 

continuat lucrările pentru constituirea Filialei Constanţa a Asociaţiei Oamenilor 

de Ştiinţă. Face acest lucru amintind acordul organelor judeţene de partid, 

personal al tov. Prim secretar Mihai Marina şi subliniază că Asociaţiei Oamenilor 

de Ştiinţă din R.S. România şi mai ales C.N.Ş.T., prin tov. Vicepresedinte Mihai 

Florescu, au consimţit şi aprobat înfiinţarea acestei organizaţii de ştiinţă la 

Constanţa, ca o stringentă necesitate actuală. 

La propunerea acad. Nicolae Teodorescu, s-a ales un comitet de conducere 

format din 11 persoane: 

1. Dr. Adrian Rădulescu - preşedinte 

2. Prof. dr. ing. Ionel Dumbravă - vicepreşedinte 

3. Dr. Cornelia Maxim - vicepreşedinte 

4. Dr. ing. Gheorghe Lepădatu - secretar ştiinţific 

5. Dr. ing. Virgil Breabăn - membru 

6. Dr. Emil Bărbulescu - membru 

7. Dr. Victor Ciupină - membru 

8. Dr. Mariana Jurian - membru 

9. Dr. Vasile Copăceanu – membru 

10. Dr. ing. Emanoil Cocoş - membru 

11. Dr. Olga Duţu - membru. 
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Funcţia de preşedinte al filialei a fost încredinţată tov. dr. Adrian Rădulescu, 

directorul Muzeului de Istorie Naţională, Arheologie şi Artă Constanţa, iar cea de 

secretar ştiinţific, tov. dr. ing. Gheorghe Lepădatu, directorul Întreprinderii viei şi 

vinului Constanţa. Vicepreşedinti: prof. dr. Ionel Dumbravă de la Institutul de 

subingineri Constanţa şi dr. Cornelia Maxim, cercetător principal la Institutul 

Român de Cercetări Marine Constanţa. Celelalte 7 (şapte) persoane sunt membri. 

În încheiere se urează succes Filialei Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, 

Constanţa şi conducerii acesteia, în numele căreia apoi tov. Adrian Rădulescu, 

într-o scurtă intervenţie, exprimă întreaga gratitudine şi asigură reuniunea de o 

susţinută şi corectă activitate viitoare. 

Membrii Prezidiului, semnături ...» 

 

Scrisoarea Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Filiala Constanţa, nr. 4 / 

24.10.1989, adresată dr. Emil Bărbulescu, dr. Olga Duţu, dr. Mariana Jurian şi dr. 

Vasile Copăceanu aducea acestora la cunoştinţă: 

«Obligaţiile organizatorice şi gospodăreşti, de îndrumare şi coordonare a 

activităţii ştiinţifice - diversificate în chip adecvat grupurilor de membri cu 

preocupări profesionale deosebite - sunt foarte mari, necesită contribuţii şi 

competenţa fiecărui membru component al comitetului de conducere. Se ştie că 

aceşti membri, acceptaţi de conducerea judeţeană de partid şi de stat, reprezintă 

fie o întreprindere, fie o instituţie, în cadrul cărora cercetătorii contribuie 

substanţial la propăşirea ştiinţelor românesti. Aceasta impune fiecăruia 

obligativitatea participării la şedintele programate lunar, în care se dezbat 

aspecte ale activităţii prezente şi viitoare şi se iau hotărâri numai cu majoritatea 

numerică a lor. 

De aceea, vă rugăm pe această cale, să vă faceţi în viitor disponibil şi să 

participaţi la lucrările comitetului, ori de câte ori sunteţi convocat, fiindcă numai 

în chipul acesta putem iniţia şi susţine activităţile filialei noastre. 

  Cu aleasă consideraţie, 

      

PREŞEDINTE,   

        SECRETAR ŞTIINŢIFIC,» 

 

În documentaţia asupra Asociaţiei Oamenilor de Ştiintă, Filiala Constanţa, 

s-au păstrat şi Programele manifestărilor ştiinţifice anuale din 1989, 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, precum şi Anuarul cuprinzând membri titulari ai 

A.O.S.R. (A.O.S.-R). 

Astfel, în programul din 1989 sunt cuprinse manifestările organizate sub 

egida A.O.Ş., manifestările ştiinţifice ale Filialelor A.O.Ş. - Iaşi, Iaşi - Centrul 

Piatra Neamţ, Cluj-Napoca, Comisiile şi alte informaţii utile. 

În   Programul  pe  1990  pentru  Filiala Constanţa  (p. 11)  se  menţionează: 
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adrese către C.E.C, situaţii, dovezi, o listă cu invitaţi din 5 iunie 1993, liste cu 

numerele de telefon ale membrilor din 1994, 1995 si 1996, un Registru de casă pe 

1998, situaţia contabilă a A.O.Ş. - filiala Constanţa în 1998, situaţia încasărilor şi 

plăţilor/cheltuielilor la 31.12, 1998, liste cu numărul chitanţelor şi sumele achitate de 

memrbri filialei în 1989, 1990, 1991, 1992 şi 1993, chitanţe fiscale şi alte chitanţe. 

 

 Sub antetul Association of Scientists in Romania, este transmisă adresa 

nr. 384, din 22.06.1992: 

Filiala A.O.Ş. Constanţa 

În atenţia D-lui Prof. dr. Adrian Rădulescu - Preşedinte 

În revenire la adresa noastră nr. 130 / 1990, vă comunicăm câteva aspecte 

organizatorice, de care vă rugăm să ţineti cont în activitatea dvs. 

1. În legătura cu evidenţierea şi urmărirea situaţiei membrilor A.O.Ş., rugăm 

a ţine seama de ÎNDRUMARUL privind modul de completare, evidenţiere şi 

urmărire a membrilor A.O.Ş. - anexa 1 - şi de MODULUL - LISTA 

NOMINALĂ, anexa 2 -, care în cazul dvs. este completat cu membri existenţi în 

evidenţa generală A.O.Ş., urmând ca dvs. să înscrieţi elementele din celelalte 

coloane, inclusiv pe cele din col. 11-13 privind situaţia plăţii cotizaţiilor. Acest 

exemplar completat ne va fi returnat şi va servi pentru întocmirea Broşurii tipărite 

- anexa la nr. 2 al Revistei A.O.Ş. - Ştiinţa - Anul 2000 - vezi pct. 5 din prezenta, 

cât şi pentru punerea la zi a evidenţei generale A.O.Ş. 

 2. În legtură cu noile înscrieri de membri, acestea se fac după următoarele 

criterii: 

- Respectarea prevederilor din Statutul A.O.Ş. art. 9, lit. b, 

 - Completarea cererii tip - anexa 3 -şi formular tip - anexa 4 - art. 11 din 

statut lit. b, 

 - 2 fotografii tip legitimaţie, din care una se pune pe carnetul de membru şi 

cealaltă se reţine la filială, 

 - Plata sumei de 200 lei pentru costul carnetului şi 350 lei pentru cotizaţia 

anuală (în cazul pensionarilor 200 lei). 

3. Sumele încasate din cotizaţii, donatii sau taxe de înscriere, vor fi depuse 

la Filiala CEC locală în contul deschis pentru dvs. si vor fi repartizate după cum 

urmează: 

a) Costul carnetelor de membri (200 lei) se transmite integral asociaţiei - 

centrala în contul său curent. 

  b) 50% din cotizaţiile încasate de la membri A.O.Ş. se transmit de 

asemenea în contul Asociaţiei Bucureşti. 

Din sumele rămase în contul filialei, formate din 50% cotizaţii şi eventuale 
donaţii primite, la care se adaugă 15% din valoarea contractelor de studii şi 
cercetare, încheiate prin asociaţie şi care se virează filialei la terminarea şi 
recepţionarea contractului respectiv, se pot face următoarele cheltuieli: 
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Simpozioane 

- 2250 ani de atestare documentară a Tomisului. Contribuţii ştiinţifice 

naţionale create sau inspirate pe teritoriul dobrogean,  

- Alimente si alimentaţie - sursa de sănătate a populaţiei,  

Mese rotunde  

- Realizări şi perspective în valorificarea resurselor energetice 

neconvenţionale specifice Litoralului românesc, 

- Realizări şi perspective în construcţii de nave, 

- Mijloace moderne de economisire a energiei electrice. Electronica de 

putere în acţionările cu turaţie variabilă, 

- Cercetare operaţională - un procedeu modern de optimizare a proceselor de 

producţie, 

Conferinţe 

- Marketingul şi economia de piaţă, 

- Riscul nuclear, 

- Viaţa raţională şi efectele ei asupra longevităţii, 

- Cooperarea internaţională în domeniul oceanografiei, 

- Fizica - probleme deschise, probleme închise, 

- Descoperiri arheologice în 1990, 

- Natura şi sănătatea. 

 

În arhiva filialei s-au mai păstrat diferite alte documente, printre care un 

Registru de intrare-ieşire (cu înscrisuri pentru perioada 1989-2000, o Condică de 

corespondenţă A.O.S.-R 016392725 cu 23 pagini completate, chitanţierul 

4511.09.65 (cu regim special vizat de C.E.C.) cu poziţia completată la Seria H 

document de înregistrare 347751 în valoare de 975.504 lei şi restul filelor de la 

347752 până la 347775 rămase necompletate, un chitanţier cu chitanţe emise de la 

nr. 349 / 8.6.1997 până la nr. 391/ 24.3.1999.  

 

Mai multe dosare cuprind copia Hotărârii privind autorizarea înfiinţării 

Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din Republica Populară Română, semnată de 

Preşedintele Consiliului de Miniştri Chivu Stoica la Bucureşti în 30 mai 1956, 

Programul de activitate al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă pe anul 1987, Propuneri 

privind organizarea Filialei judeţene Constanţa a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 

din Republica Socialistă România, mai multe tabele cu membri A.O.Ş. Filiala 

Constanţa în 1989, lista a 94 doctori în ştiinţe din judeţul Constanţa, atribuţiile 

secretarului ştiinţific, formulare de înscriere, adrese ale A.O.Ş.R. prin care se 

anunţă scoaterea din evidenţa Asociaţiei a unor membri care nu au plătit cotizaţia 

statutară (cf. Art. 19 aliniat b), procese-verbale, vărsăminte - avize de creditare,  

- rechizite şi imprimate de birou, 
- taxe telefoane şi postale, 
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 - deplasări. Cheltuielile de deplasare a membrilor din filială, care sunt 

dispuse de conducerea Asociaţiei se vor acoperi de către aceasta. 

- indemnizaţii pentru persoane însărcinate cu conducerea evidenţei 

conturilor, evidenţa taxelor şi cotizaţiilor, urmărirea încasărilor de la membri 

A.O.Ş., depuneri şi scoateri din contul CEC al filialei, transmiterea la asociaţie - 

sediul central - a situaţiilor de încasări şi cheltuieli semestrial, în vederea 

întocmirii bilanţurilor pe întreaga asociaţie, transmiterea de copii certificate de 

CEC a extraselor de cont CEC. 

- alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Filialei pe baza 

de documente justificative. 

În vederea înregistrărilor contabile în evidenţele şi bilanţurile contabile ale 

A.O.Ş., atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor efectuate de filială (centru), se vor 

înainta la A.O.Ş. Bucureşti, semestrial, cel mai târziu până la data de 15 ale lunii 

următoare, documentele şi situaţiile de mai jos: 

a) Situaţia încasărilor şi a cheltuielilor realizate din cota de 50 %, conform 

anexei 5, 

b) Borderoul cheltuielilor efectuate, la care se înscriu facturi, note de plată, 

chitanţe, bonuri, state de plată etc. din care să rezulte natura acestor cheltuieli - 

anexa 6. 

Originalele actelor justificative de cheltuieli se păstrează în filială, 

îndosariate semestrial. 

Filiala (Centrul) îşi depune încasările în contul CEC propriu. 50 % din 

încasări de cotizaţii şi 100 % costul carnetelor de membru, urmând să fie virate 

trimestrial în contul Asociaţiei CEC nr. 45.11.09.15, Asociaţia Plevnei nr. 1 

Sector 5 Bucureşti. 

Din restul fondurilor rămase, formate potrivit punct. 3 din prezenta, Filiala 

(Centrul) va opera cheltuielile necesare în limita acestora (punct. 4) 

5. Odată cu apariţia nr. 2 al Revistei A.O.Ş. - Ştiinţa 2000 se preconizează 

realizarea unei Broşuri anexă în care să fie înscrişi toţi membri A.O.Ş. din 

Bucureşti, Filiale şi Centre. 

Pentru realizarea acestei Broşuri este necesară completarea şi trimiterea 

până la data de 1 OCTOMBRIE 1992 a unei liste, conform anexei 2 cu toţi 

membri din filială, care au achitată cotizaţia pe anul 1991-1992.  

Potrivit art. 15 din statut, restanţierii din anii 1990-1989-1988, se consideră 

că au renunţat la calitatatea de membri A.O.Ş. şi vor fi scoşi din evidenţa Filialei 

şi respectiv evidenţa generală A.O.Ş. 

Fac excepţie de la această măsură membri de onoare A.O.Ş. şi membri 

A.O.Ş. cu o vechime de 10 ani care au depăşit vârsta de 80 ani. 

Dat fiind importanţa acestei Broşuri anexă, modulele returnate după data de 

1 OCTOMBRIE 1992 nu vor fi luate în considerare şi nici cuprinse în Broşură. 
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Legat de apariţia nr. 2 a revistei A.O.Ş. - Ştiinţa 2000, articolele ce se 

propun a intra în acest număr, vor fi trimise până la 1 SEPTEMBRIE 1992. 

Articolele se trimit bătute la maşină, la două rânduri, care vor fi traduse în cadrul 

Asociaţiei. 

6. Pentru a evita situaţia din anul acesta în care PROGRAMUL 

MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE a apărut cu mare intârziere, rugăm ca 

propunerile de manifestări ştiinţifice pe anul 1993 să fie trimise la sediul 

Asociaţiei până cel mai târziu la 1 OCTOMBRIE 1992, după această dată 

propunerile ne mai putând fi cuprinse în PROGRAMUL TIPĂRIT. 

Considerând că această circulară răspunde multor aspecte nediscutate până 

în prezent, vă rugăm ca eventualele nelămuriri ce mai apar ca necesare, să fie 

discutate cu Secretarul Executiv, dl. Radu Gârlan. Telefoane 13.62.34, 59.27.25. 

Cu mulţumiri şi urări de bine, 

PREŞEDINTE, SECRETAR EXECUTIV, 

 acad. N. Teodorescu ec. Radu Gârlan 

  semnătură indescifrabilă semnătură indescifrabilă 

 ştampilă rotundă 

  Contabil şef, 

 ec. R. Constantinovici 

semnătură indescifrabilă 

 

- Anexa 1 - 

Î N D R U M A R 

privind modul de completare, evidenţiere şi urmărire a situaţiei membrilor 

A.O.Ş.: 

1. Înscrierea în evidenţa Centrului, Filialelor sau Centrelor A.O.Ş., se face 

în momentul completării carnetului şi încasării taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe 

anul în care a fost facută înscrierea. 

2. Numerele ce vor fi date pe carnete, vor fi dintre cele comunicate de 

A.O.Ş. Bucureşti, la terminarea lor urmând să fie solicitate alte numere.  

3. Numerele de carnete de membri înscrise în evidenţă, nu vor fi utilizate 

pentru alte înscrieri, pe motiv că ele ar fi devenit vacante prin deces, retragere sau 

alte motive. 

4. Registrul de evidenţă al Centrului, Filialelor şi Centrelor A.O.Ş., va fi 

intocmit după modelul ce se anexează, mai puţin coloanele 11, 12 si 13 care devin 

loc pentru înscris distincţii sau observaţii. 

5. Pe spatele fiecărei file de evidenţă se va păstra liniatura destinată 

evidenţierii achitării cotizaţiei, aşa cum de altfel există la filialele Iaşi şi Cluj-

Napoca. - anexa 1 - 

 6. Trimestrial, urmează să se comunice la A.O.Ş. Bucureşti, lista noilor 
membri înscrişi, comunicarea făcându-se pe modulul anexat - anexa 2. 
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7. De asemenea, tot trimestrial, cu prilejul comunicării noilor membri 

înscrişi, se vor comunica pe acelaşi modul şi unele modificări intervenite în 

situaţia membrilor A.O.Ş. 

 8. În ceea ce priveşte modulul anexat, care cuprinde membri A.O.Ş. aşa 

cum apar în evidenţa generală a Asociaţiei, urmează să se analizeze fiecare poziţie 

înscrisă şi în coloanele 11, 12, 13 să fie înscrise modificările cuvenite, după cum 

urmează: 

 a) Nu este membru înscris în evidenţa Filialei sau Centrului, 

 b) A fost preluat în evidenţa Filialei sau Centrului, 

 c) Decedat, 

 d) Plecat definitiv, 

 e) Exclus pentru neplata cotizaţiei, 

 f) Retras din motive personale, 

 g) Face parte din Biroul executiv al Filialei / Centrului - preşedinte, 

vicepreşedinte, secretar ştiinţific - 

În situaţia în care numărul de carnet, înscris în modul, nu corespunde cu 

numărul din carnetul membrului respectiv, nu se vor face modificări ale acestuia 

în carnetul de membru eliberat, adăugându-se doar numărul din modul lângă cel 

din carnet. În felul acesta identificarea membrului A.O.Ş., în evidenţa generală din 

Bucureşti va fi posibilă imediat. 

    

SECRETAR EXECUTIV, 

 ec. Radu Gârlan  

 

Institutul Român de Cercetări Marine adresează Filialei Constanţa a 

A.O.Ş.R., invitaţia de participare la şedinţa pregătitoare de constituire a 

Subcomitetului Constanţa de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, în cadrul 

Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (C.R.I.F.S.T.), la 

sediul M.I.N.A.C. în 21 martie 1992, în care se precizează: 

«Apreciem constituirea unui asemenea subcomitet C.R.I.F.S.T. şi la 

Constanţa (pe lângă cele existente deja la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, 

Timişoara şi Craiova), prin aportul intelectualităţii locale, atât ca o posibilitate 

nouă de exprimare - necesară şi firească - a potenţialului uman angajat în 

activitatea de cercetare şi creaţie ştiinţifică desfaşurată în provincia istorică 

Dobrogea, cât şi ca o datorie de ordin moral faţă de predecesori, exemple de 

competenţă profesională, dăruire şi patriotism. 

Această iniţiativă de dată mai veche devine acum, după Revoluţia din 

Decembrie 1989, realizabilă. 

În cazul unei audienţe minime necesare, sedinţa se va consemna ca adunare 
de constituire, vor fi precizate detalii organizatorice, iar decizia va fi adusă la 
cunoştinţa C.R.I.F.S.T. în cursul adunării din 24 martie a.c. 
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Prezenţa Dvs. va contribui la realizarea dezideratului nostru şi va gira 

succesul viitor. 

   Dr. biol. Alexandru Ș. Bologa 

       Director adj. ştiinţific» 

 

 Tot I.R.C.M. adresează Filialei Constanţa a A.O.Ş.R. invitaţii de participare 

la sesiunea ştiinţifică anuală de referate şi comunicări, la sediu, între 26-28 

septembrie 1990 respectiv 8-9 octombrie 1992. 

 

Reuniunile aveau loc, în mod tradiţional, în Sala Pictată a Muzeului de 

Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, în cadru festiv, iar la finalul fiecărei 

reuniuni se consemnau scurte procese-verbale, care, după cum s-a arătat mai sus, 

s-au păstrat în arhiva personală a regretatului profesor Adrian Rădulescu. După 

2000, până în prezent, fosta A.O.Ş. Constanţa şi actuala Filială Constanţa a 

A.O.Ş.R. este găzduită de Universitatea „Ovidius” din Constanţa (Lăpuşan şi 

Ciupină, 2011), sub preşedinţia fostului său Rector, prof. dr. Victor Ciupină; la 

Editura A.O.Ş.R. a fost publicat, printre altele, Memoriul de activitate - titluri şi 

lucrări, la împlinirea vârstei de 70 de ani al unuia dintre membri titulari ai filialei 

Constanţa (Bologa, 2017a). 

 

Din Anuarul cu membri titulari A.O.Ş.R. (A.O.Ş.-R) rezultă că Filiala 

A.O.Ş. - Constanţa a cuprins iniţial 40 de membri, sub preşedinţia prof. dr. doc. 

Adrian Rădulescu - membru în Consiliul de conducere al A.O.Ş.-R (telefon de 

serviciu: 91/61.53.74), avându-l pe dr. Ioan Văleanu ca secretar tehnic (telefon 

acasă: 91/65.42.46).  

Filiala A.0.Ş. Constanţa cuprindea în 9 iunie 1990 următorii membri, pe 

secţiuni ştiinţifice: 

Ştiinţe umaniste – Bucovală M. (istorie), Bucşă I. (geografie), Dumitraşcu 

Gh. (istorie), Irimia M. (istorie), Lascu S. (istorie), Mihăilescu I. (geografie), Puiu 

E. (filologie), Rădulescu A. (istorie), Şelariu O. (geografie).  

Ştiinţe fundamentale – Bavaru A. (biologie), Bologa A.Ş., (biologie), Costea 

N. (matematică), Ciupină V. (fizică), Lupu Gh. (matematică-fizică), Mândescu D. 

(matematică-fizică), Mîrza M. (biochimie), Müller G.-I. (biologie), Niculescu Gh. 

(matematică), Petculescu P. (fizică), Petranu A. (biologie), Porumb F. (biologie), 

Porumb I. (biologie), Rasanu N. (chimie), Sburlan S. (matematică), Târnoveanu I. 

(fizică) Ţigănuş V. (biologie), 

Ştiinte agricole şi alimentaţie – Călatoiu A. (zootehnie), Enciu M. 

(agronomie), Filip I. (horticultură), Ionescu A. (zootehnie), Lup A. (agronomie), 

Lepadatu Gh. (chimie alimentară), Lepădatu O. (chimie alimentară), Palan Şt. 

(agricultură), Popa C. (horticultură), Tomoroga P. (agricultură). 

Ştiinţe medicale – I. Botea, Craiu E., Peţeanu V., Văleanu I. 
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Ştiinţe tehnice – Arsene D. (hidraulică), Bărbatu Gh. (petrol şi informatică), 

Bocănete P. (energetică), Breabăn V. (hidraulică), Carp V. (petrol), Cocoş E. 

(electrotehnică), Jurian M. (mecanică, Kümbetlian G. (mecanică), Laiber V. 

(informatică), Maxim C. (inginerie piscicolă), Nicolaev S. (inginerie piscicolă), 

Nicolescu I. (mecanică), Sotir A. (electrotehnică), Şerpoianu Gh. (inginerie piscicolă). 

Ştiinţe economice şi juridice – Clocotici D. (drept), Dumbravă I. 

(economie), Georgescu M. (economie), Ploaie V. (economie agricolă), Tudora O. 

(drept). 

 

Conform unui tabel manuscris, în 1994, Filiala Constanţa cuprindea 67 

membri. În timp, numărul acestora a crescut considerabil, dar pe parcurs, unii 

dintre membri nu au mai activat sau s-au retras din diferite motive. În cele din 

urmă, în 2008, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a întreprins o triere 

drastică a membrilor săi pe baza unor criterii obiective. Acestea vizează şi în 

prezent actele necesare pentru dosarul ştiinţific de membru A.O.Ş.R. prevăzute în 

Anexa 1: Curriculum vitae, Memoriul de activitate, ‘Pagina de aur’, ‘Fişa scurtă, 

còpii ale diplomelor, o fotografie recentă, Anexa 2, lista completă de publicaţii cf. 

Anexei 3 şi în format electronic, cu listele: A. Lucrări publicate în reviste din 

străinătate cotate ISI, B. Lucrări publicate în reviste cu referenţi din străinatate 

necotate ISI şi din ţară cotate ISI sau recunoscute de C.N.C.S.I.S., C. lucrări 

publicate în Proceedings de conferinţe cotate ISI, D. Lucrări publicate în 

Proceedings de conferinţe necotate ISI, E. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la 

edituri din străinătate, F. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri de prestigiu 

din ţară, G. Brevete internaţionale, H. Brevete naţionale, I. Produse şi tehnologii, 

J. Modele fizice, K. Director de proiecte de cercetare internationale, L. Director de 

proiecte de cercetare naţionale, M. Realizări deosebite, N. Activităţi în cadrul 

A.O.Ş.R., recomandări făcute de un membru al Academiei Române sau a doi 

membri A.O.Ş.R., recomandarea secţiei / filialei A.O.Ş.R., precum şi a unei 

personalităţi ştiinţifice din străinătate.  

 

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă, Filiala Constanţa a emis pe parcursul 

fiinţării sale şi următoarea scrisoare - invitaţie privind un eveniment de importanţă 

locală deosebită, cu reverberaţii multiple şi onorat la nivel naţional şi internaţional 

la momentul respectiv: 

«În cadrul sărbătoririi împlinirii a 2250 de ani de atestare documentară a 

Tomisului, organizează în perioada 1-2 septembrie Simpozionul „Contribuţii 

ştiinţifice naţionale create sau inspirate pe teritoriul dobrogean”. 

Se vor prezenta lucrări în toate domeniile ştiinţei. 

Vă invităm să participaţi la această manifestare şi vă rugăm să transmiteţi 
titlul lucrării, autorii cu indicarea titlurilor ştiinţifice şi un scurt rezumat al 
lucrării, până la data de 20 august. 
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După primirea înscrierii, vă vom comunica amănuntele organizatorice. 

Avem o mare speranţă că veţi da curs invitaţiei noastre şi ne pregătim 

pentru primire. 

Cu cele mai alese sentimente, 

 Secretar ştiinţific, 

  Dr. ing. Gheorghe Lepădatu 

   semnătura indescifrabilă 

 

P.S. Adresa: IVPS Constanţa, str. Caraiman nr. 6, cod 8700, 

 Simpozionul are loc pe 1 septembrie ora 9, la Muzeul de arheologie 

Constanţa.» 

 

Este demn de remarcat că de la început, Filiala Constanţa a A.O.Ş.R.-R 

participa direct la programul anual de manifestări şi reuniuni: de ex., Constanţa a 

găzduit în 1990 şi ‘Al II-lea Simpozion Naţional de Tehnologie – Ecologie’, 

precum şi reuniunea ‘Realizări şi perspective în valorificarea resurselor energetice 

neconvenţionale specifice litoralului’ (Ziua de Constanţa, 2018b). 

Documentaţia păstrată asupra funcţionării Filialei Constanţa relevă rolul 

determinant al celui care a fost Adrian Rădulescu şi spiritul şi pasiunea care au 

animat aceste demersuri ştiinţifice iniţiate şi perpetuate pe tărâm tomitan. 

O scrisoare cu antetul Association des Scientifiques de Roumanie, adresată 

dr. I. Văleanu, cu nr. 670 din 28.01. 1994, îl informa pe adresant asupra lipsei 

cererilor de înscriere şi formularelor cu date personale ale unui număr de şase 

persoane, lipsa CV necesar şi obligatoriu pentru două persoane, lipsa unui dosar 

personal. 

«Faţă de cele constatate şi pentru a pune în ordine această situaţie, dându-

ne posibilitatea introducerii evidenţei reale pe calculator, vă rugăm să prezentaţi 

această situaţie comitetului de conducere în vederea completării celor semnalate. 

Termenul pentru aceste completări este, potrivit hotărârii Biroului Executiv 

A.O.S.-R, 1 martie 1994. 

Oricum, situaţia în care se găsesc unii membri ai filialei dvs. va conduce la 

neincluderea lor în Anuarul pe 1994.» 

 

De asemenea, A.O.Ş.R. adresa, de ex., prof. dr. Adrian Rădulescu, 

Preşedintele Filialei A.O.Ş.-R Constanţa, următoarea scrisoare cu nr. 1039 / 

21.08. 1995: 

 «Vă rugăm să dispuneţi a se analiza de urgenţă şi a ne comunica - 

eventual prin fax 01-6136234 - nevoile de cheltuieli strict necesare, până la finele 

anului 1995, pentru filiala dvs., la următoarele articole : 

- poşta, telefon, telex; 

- materiale întreţinere (»curatenie), 
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- procurare şi întreţinere obiecte de inventar; 

- materiale publicitare şi echipament de protecţie. 

Sumele rezultate, defalcate pe articole de cheltuieli, amintite mai sus, vă 

rugăm a le comunica Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă Bucureşti. 

Justificarea sumelor cheltuite se va face pentru trimestrul III/1995 până la 

data de 10 octombrie 1995, pe baza de borderou însoţit de documente justificative 

în original, iar pentru trimestrul IV/1995 până la data de 5 decembrie 1995. 

    Preşedinte,                Secretar General Executiv 

   Grl. Mr. Prof. Dr. Vasile Cândea       Ec. Radu Gârlan 

      semnatură indescifrabilă                  semnatură indescifrabilă 

ştampilă rotundă       

Contabil şef, 

 Ec. Nicu Muşuroi 

 semnatură indescifrabilă» 

 

Cotizaţiile achitate de către membri filialei Constanţa au fost înregistrate o 

perioada de timp în Registrul Intrate - Ieşite nr. 123 (13 file). 

Găzduirea temporară a Asociaţiei / Academiei a fost consemnată pe faţada 

Muzeului, în dreapta intrării, printr-o placă de marmură (cf. procesului-verbal nr. 

19 / 9 septembrie 1991), pe durata mai multor ani; căutând-o recent pentru a o 

readuce în actualitate, cu ocazia evocării prof. dr. Adrian V. Rădulescu de către 

cotidianul ZIUA de Constanţa (xxx, 2018a, b), a rezultat, regretabil, dispariţia ei, 

după renovarea clădirii în perioada 2010-2012.  

În prezent Filiala Constanţa este găzduită de Universitatea ’’Ovidius’’ din 

Constanţa, în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare ’’Ioan Popişteanu’’, etajul 

2, fiind marcată cu o plăcuţă inscripţionată A.O.Ş.R. (Fig. 3). 

 

 
 

 Fig. 3 Placa Filialei Constanţa a A.O.Ş.R., de la sediul din bd. Mamaia nr. 124, Constanţa 
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În loc de concluzii 

Continuatoarea Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă - Constanţa (1989) este 

Filiala Constanţa a Academiei Oamenilor de Ştiinţă, care cuprinde actualmente 17 

membri: doi membri asociaţi, patru membri corespondenţi, nouă membri titulari, 

un membru de onoare şi un membru onorific. Membri asociaţi sunt prof. dr. 

Stoica Lascu şi Constantin Popa, membri coresondenţi - profesorii dr. Mariana 

Aşchie, Valentin Ciorbea, Dumitru Coprean (Cluj-Napoca) şi Sorin Rugină, 

membri titulari - profesorii dr. Victor Ciupină - Preşedinte, Alexandru Ş. Bologa - 

secretar, Nicolae Dură, Gabriel Leţ, Aurel Lup, Aurel Papari, Teodosie Petrescu 

Macedon, Natalia Roşoiu and Vasile Sârbu, membru de onoare - prof. dr. Adrian 

Bavaru şi membru onorific prof. dr. Viorel G. Tode. Consilierul filialei este dr. 

Ioan Bucşă.  

Reuniunile au loc săptămânal (sâmbăta), cu excepţia lunilor estivale iulie şi 

august. Programul de activităţi anual cuprinde cel puţin o conferinţă pe lună, din 

domeniile de expertiză ale membrilor săi: matematică, fizică, meteorologie, 

biologie, biochimie, ecologie, oceanografie, medicină, istorie, istoria ştiinţei, 

ştiinţe juridice şi teologie.  

De asemenea, membrii filialei participă la Adunările generale anuale ale 

A.O.Ş.R. şi sesiunile de comunicări ştiinţifice de primăvară (care au loc 

întotdeauna la Bucureşti), la sesiunile ştiinţifice de toamnă (organizate prin rotaţie 

de filialele A.O.Ş.R. din ţară), la alte manifestări ştiinţifice locale şi/sau din ţară, 

de ex. cele organizate le Academiei Române / Comitetul Român de Istoria şi 

Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia 

de Ştiinţe Medicale, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” ş.a., la 

alte activităţii conexe, precum congrese, simpozioane, conferinţe, naţionale şi 

internaţionale. 

Totodată, se atrag membri noi, prin stimularea, analiza şi promovarea 

candidaturilor provenind din diferite specialităţi ştiinţifice afirmate în spaţiul 

academic tomitan. 

Filiala editează propriul Buletin informativ la Constanţa, aflat la nr. 3 / 

2019, sub tipar. 

 

Mulţumiri 

Autorul exprimă mulţumirile sale d-lui prof. dr. ist. Valentin Ciorbea de la 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa pentru informarea autorului asupra 
existenţei documentaţiei privind fondarea şi funcţionarea Filialei Constanţa a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România în perioada 1989-2000. 
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Also, the members of the Constantza branch participate in the annual 

General Meetings of  A.O.Ş.R., the spring scientific sessions (which are always 

held in Bucharest), and the autumn scientific sessions (organized by rotation by 

the A.O.Ş.R. branches  in their cities), in other local and / or national scientific 

events, organized, e.g., by the Romanian Academy / Romanian  Committee of 

History and  Philosophy of Science and Technology, the Academy of Agricultural 

and Forestry Sciences, the Academy of Medical Sciences, the National Museum 

of Natural History „Grigore Antipa” a.o., in other related activities such as 

national and international congresses, symposia and conferences. 

At the same time, new members are attracted by stimulating, analyzing and 

promoting applications from different scientific specialities affirmed locally. 

The branch is publishing its own Newsletter at Constantza, by now No. 

3/2019, in print. 
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