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FONDAREA FILIALEI CONSTANŢA
A ASOCIAŢIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA (1989)
Alexandru Ș. BOLOGA*
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.
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