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Președintele Academiei Române,  

cetățean de onoare al municipiului Hunedoara 
 

Academician Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a primit titlul de Cetăţean de 

onoare al municipiului Hunedoara. Ceremeonia a avut loc în cadru festiv, în Sala Dietei a 

Castelului Corvinilor, miercuri, 11 august 2021, o zi considerată istorică datorită împlinirii a 

565 de ani de la moartea lui Ioan de Hunedoara. 

Titlul a fost acordat în urma unei şedinţe de Consiliu Local Hunedoara, care, în proiectul de 

hotărâre, arată: 
 

„Acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Hunedoara 

domnului acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, preşedinte al Academiei 

Române, reprezintă atât o recunoaştere a activităţii domniei sale, cât şi o 

modestă recompensă morală pentru contribuţia sa la cercetarea şi 

expunerea istoriei medievale a Transilvaniei, implicit a istoriei familiei 

Corvinilor şi a unei părţi importante din istoria Hunedoarei.“ 
 

Consiliul Local Hunedoara s-a declarat mândru că din imensa operă cercetare, concretizată în  

peste 70 de cărţi, ediţii de izvoare istorice, tratate şi manuale universitare şi în peste 500 de 

studii și articole științifice ale acad. Ioan-Aurel Pop, o parte semnificativă a fost dedicată 

istoriei medievale a Transilvaniei și, în consecință, și istoriei Hunedoarei. 
 

Amintind că volumul cel mai recent semnat de acad. Ioan-Aurel Pop poartă titlul 

„Hunedoreştii – o familie europeană!“, Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a 

declarat: 
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„Este o mare onoare şi bucurie pentru noi, hunedorenii, faptul că o bună parte 

dintre lucrările științifice publicate de domnul Ioan-Aurel Pop au ca principal 

subiect familia Corvinilor. Munca domnului președinte al Academiei Române, 

printre altele, repară mare parte din greșelile făcute în perioada comunistă, 

când istoria Corvinilor, o familie de importanță continentală, a fost aproape 

ignorată și marginalizată la toate nivelurile educaționale și de cercetare.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a dorit 

să evidențieze importanta semnificație istorică a spațiului hunedorean, veche vatră de 

civilizație dacică, precum și implicarea Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj Napoca, 

condusă de acad. Ioan-Aurel Pop, în calitate de rector, timp de două mandate, în perioada 

2012-2020: 
 

„În mod simbolic, Ioan Aurel Pop este fiu al acestor meleaguri păstrătoare de 

vestigii și monumente de talie mondială, iar județul Hunedoara îi este casă 

primitoare. În numele locuitorilor județului Hunedoara, mulțumesc 

președintelui Academiei Române pentru contribuția de excepție în domeniul 

cercetării prin care face cunoscută lumii întregi istoria acestui ținut 

binecuvântat de Dumnezeu. 
 

Implicarea în munca de cercetare a cadrelor universitare și a studenților de la 

Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj Napoca, la Sarmizegetusa Regia și la 

celelalte cetăți dacice pe care Consiliul Județean Hunedoara le-a preluat în 

administrare, este pentru noi foarte importantă. Punerea în valoare a acestor 

monumente UNESCO se sprijină pe rezultatele impresionante ale colectivului 

de istorici al universității pe care acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop o 

conduce.“ 

 

Biroul de comunicare al Academiei Române 

12 august 2021 


