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ACADEMIA  ROMÂNĂ 

Secția  de Filosofie,Teologie, 

Psihologie și Pedagogie 

 

 

                                                            R A P O R T U L 

                     Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie   și  Pedagogie 

                               a  Academiei  Române, pentru  anul  2020 

 

1. Potrivit tradiției instituite, membrii Secției au desfășurat o semnificativă 

activitate de cercetare, didactică și  managerială, oferindu-și  expertiza în 

calitate  de membri  ai diverselor  structuri  ale Academiei, membri în  

consilii editoriale  ale  revistelor de specialitate și Editurii Academiei, 

precum și ai unor instituții de învățământ superior și  guvernamentale 

etc. Rezultatele  cercetărilor  întreprinse  s-au concretizat în: 82 de 

publicații ( cărți, studii,articole), dintre care 12 volume de autor și 3 

volume coordonate.Exprimate nominal, aceste rezultate arată după cum 

urmează: 

- Acad. Alexandru  Boboc (decedat în aprilie,2020): 7  publicații, 

dintre care  două cărți; cea mai importantă este ”Logos și Melos. 

Prolegomene la o filosofie a muzicii”,București, Editura Academiei, 

2020. 

- Acad. Mircea  Păcurariu : două cărți. Cea mai semnificativă : 

”Predici la duminici și sărbători ocazionale”, două volume, 

București, Editura  Basilica,a Patriarhiei Române,2020, 710 pagini.  

 

 

  

- Acad. Alexandru  Surdu: 40 publicații,dintre care 7 cărți,33 de            

studii și articole Cea mai semnificativă este cartea: ”Filosofia 

pentadică IV. Teoria  Ființei”, București, Editura  Academiei, 2020, 

415 pagini. 
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- Acad. Gheorghe Vlăduțescu:  8 publicații, dintre care  două cărți. 

Cea mai importantă este cartea: ”Filosofia în Roma Veche”, 

București, Editura Paideia, 2018. 

- Prof. Ștefan  Afloroaei: m.c.: 7  publicații ,dintre care cartea   cea 

mai importantă este  ”Ideea europeană și filosofia românească”, 

Vol. III, coordonat împreună cu (...), Iași, Editura Universității ”Al.I. 

Cuza”,2020. 

- Prof. Mircea  Dumitru, m.c.: 8  publicații,dintre care cea mai  

importantă este  cartea ” Metaphysics, Meaning and  

Modality.Themes from Kit Fine”, Oxford  University Press, 2020. 

 

- Prof. Wilhelm  Dancă,m.c.: 8 publicații,dintre care două cărți și 6 

studii ( trei în lima engleză). Cea mai importantă este: ” 

”Mysterium Christi. I.Meditații despre Crăciun”,București, Editura  

ARCB, 2020. 

- Prof. Mircea  Flonta, m.c.: două publicații; cea mai semnificativă 

este cartea: ”Ce este  mai presus de orice ? Intelectualii și 

cercetătorii între cauza patriei și cauza  științei în anii Primului 

Război Mondial”,în colaborare, București, Editura Humanitas,2020. 

 

2.     Secția coordonează activitatea următoarelor trei institute de cercetare: 

Institutul  de Filosofie și Psihologie ”C. Rădulescu-Motru”, Institutul de 

Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași, Institutul de Științe 

Politice și Relații Internaționale ”Ion C.I.Brătianu”. Așa cum arată  

denumirea acestor institute, ele desfășoară cercetări  cu caracter 

fundamental și aplicativ în domeniile filosofiei, psihologiei, științele 

educației, juridice și sociologie, științele politice și relațiile internaționale, 

precum  și economiei. 

3.      În cele trei institute lucrează 86 de  cercetători, dintre care nouă sunt 

conducători de doctorat, 73 sunt doctori în  știință,10 doctoranzi și 10 

postdoctoranzi (cifrele sunt defalcate pe institute, în tabelul statistic 

anexat, care face parte integrantă din prezentul raport). 

4.     Institutele  se ocupă de activitatea formativă a tinerilor cercetători în 

diverse specialități,conform profilului fiecărui institut.În această 

activitate sunt cuprinși  zece  doctoranzi  și 1o postdoctoranzi.  

5.        În 2020 , institutele și-au dezvoltat baza de cercetare, prin noi 

achiziții de cărți,reviste de specialitate, procurarea  unor echipamente de 

cercetare, îmbunătățirea  programelor informatice privind accesul  la 
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informațiile de specialitate, precum și diseminarea proiectelor de 

cercetare și a rezultatelor obținute. 

6.      În anul la care ne raportăm,institutele și-au desfășurat activitatea în 

cadrul  a 10 programe de cercetare,cu 37 proiecte axate pe problematici 

actuale, de real interes pentru comunitatea științifică,națională și 

internațională,precum  și pentru societatea contemporană. Obiectivele 

tematice, asumate pentru anul  de referință, au fost realizate integral. 

Rezultatele obținute și valorificarea  lor sunt prezentate sintetic în  

graficul anexat. Din perspectivă  statistică, rezultatele cercetărilor 

întreprinse în anul de referință  arată după cum urmează: 16 studii , 6 

cărți și 147 capitole au fost  publicate în străinătate; 145 de lucrări 

apărute  în țară, în reviste cotate cu B+; 12 cărți și 35 de capitole apărute 

în Editura Academiei, 66 de cărți și  48 capitole apărute în lucrări  

colective editate în alte edituri semnificative din țară. Impactul 

publicațiilor institutelor este ilustrat (aproximativ) de cele 192 citări  ale 

lucrărilor publicate în anul anterior. De asemeni, cercetătorii din cele trei 

institute  au elaborat un rapoart de interes public, pentru instituții de 

stat și organisme publice din țară. 

          Se cuvine menționat că o importantă parte a rezultatelor cercetării 

științifice este diseminată prin revistele de specialitate ale  institutelor, a 

căror calitate s-a îmbunătățit și în acest an. Astfel, Institutul  

”C.Rădulescu-Motru” elaborează și tipărește ,în Editura Academiei, două 

reviste: una de filosofie și alta de psihologie,în limba română, și două în 

engleză și franceză, precum și patru volume tematice colective, cu 

periodicitate  anuală. Este vorba despre: Studii de istorie a filosofiei 

universale; Studii de istorie a filosofiei românești; Studii de teoria 

categoriilor; Probleme de logică. Institutul ”Gh. Zane”, elaborează și 

tipărește 3 reviste  proprii, dintre care una  în engleză; Institutul de 

Științe Politice  și Relații Internaționale elaborează și tipărește două 

reviste proprii: una în limba română și alta în engleză. Toate aceste 

publicații  respectă graficele de apariții editoriale. 

7.    Examinate din perspectivă valorică, cele mai importante (excelente) 

rezultate obținute pot fi considerate următoarele cărți publicate: 

a) Institutul de Filosofie și Psihologie ”C.Rădulescu-Motru”:  

- Alexandru  Surdu,Marius Augustin Drăghici, Oana Vasilescu 

(coord.) ”Moderne  aristotelische Forschungsergebnisse in 

Rumanien”, Hildesheim. Zurich. New York, Georg Olms Verlag, 

2020, 274 p.; 
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- Alexandru  Surdu, Mona  Mamulea (coord.) ”Studii de istorie a 

filosofiei  românești”, Vol.XVI, București, Editura Academiei 

Române,2020 

- Alexandru  Surdu, Sergiu  Bălan, Mihai  Popa (coord) ”Studii de 

teoria categoriilor”, Vol. XII, București, Editura Academiei 

Române,2020. 

 

b) Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”: 

- Felicia  Ceaușu, ”Architecture of thought : Paradigms of Cognnitive 

Psychology. IAP LAMBERT Academic Publishing. OmniScriptum  

Publishing Group, Berlin,2020 , 100p.; 

- Eugen  Huzum, Cătălina-Daniela Răducu (ed.),”În memoriam 

Teodor  Dima”, București, Editura  Academiei Române,2020, 232 p. 

- Irina Frasin,George,Codrin Dinu Dasiliu (coord.) ”Studii de 

antrozoologie. Gândind dincolo de limite”, București, Editura Pro 

Universitaria, 2020, 240 p.; 

-  Marinela  Rusu (coord.)” Creativitatea și dezvoltarea personală – 

Dimensiuni  psihologice și filosofice”, Vol.II,Iași, Editura 

Performantica,2020, 190 p.. 

             

c)  Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion 

C.I.Brătianu”: 

- ”The Geopolitical  Black Sea  Enciclopedia”, Dan  Dungaciu,eds., 

Cambridge Scholars Publishing, 2020, 522 p.; 

- ”O enciclopedie a gândirii  politice  românești”,Vol.II: 1918 – 1948 

,Partea a II-a: Dezbateri, Publicații și Autori”, Ion Goian, Cristian-

Ion Popa (Coord.),București,Editura Institutului de Științe Politice și 

Relații Internaționale ”Ion I.C. Brătianu”, București,2020; 

- ”Ion I.C.Brătianu. Activitatea corpurilor  legiuitoare și a  

Guvernului: 1922 – 1926”, Stelian Neagoe (coord.) ,București, 

Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 

2020, 500 p. 

 Valoarea lucrărilor elaborate de cercetători din institute a fost și 

în acest an recunoscută prin acordarea  unor premii  de 

prestigiu.În acest sens, menționăm: Premiul Academiei Române 

”Virgil Madgearu”  acordat  Simonei Alina Botezan; cercetătorii 

Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu au primit Premiul  
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PRECISI2019 acordat de UEFISCDI (Inst. ”Gh. Zane”,Iași).,pentru 

lucrarea ”Ideal-nonideal.Filosofia unei discuții în teoria 

dreptății”.Alte premii au fost acordate unor  cercetători din cadrul  

Institutul ”Gh.Zane”,Iași: 

            Institutul ”Constantin Rădulescu-Motru”: 

- Bogdan Danciu și Liță  Ștefan – premii obținute din partea unor  

societăți științifice internaționale, printr-un process de selecție. 

           9 Institutele din subordinea Secției  s-au preocupat de extinderea  

cooperării științifice naționale și internaționale prin acorduri, programe , 

proiecte și granturi de cercetare, cu instituții de specialitate naționale și 

internaționale.  

              

10. În anul la care ne referim, Secția și institutele din subordine au organizat 26 

de manifestări științifice , cu caracter național și internațional, care au abordat 

o tematică de specialitate ce comportă un important  interes științific general și 

de actualitate. Menționăm aici  câteva  manifestări semnificative:  

     -Festivalul Internațional ”Lucian  Blaga”,ediția a XX-a, Târgu-Mureș,27-30 

august; Simposionul  național ”Constantin  Noica”, ediția XII-a, organizat de 

Institutul ”C.Rădulescu-Motru” în colaborare cu    Universitatea ”Petru Maior” 

și Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gh. Șincai”,din Târgu-Mureș (16 oct. 

2020),  cu tema:”Devenirea întru ființă”;Simposionul național ”Constantin 

Rădulescu-Motru”,ediția a V-a,(10-13 septembrie,2020), la Târgu Mureș – 

manifestări  organizate de Institutul ”C.R.-Motru” cu aportul Secției de 

specialitate a Academiei Române. 

     -  Conferința științifică internațională :  ”Metode statistice și tehnologiile 

informaționale de analiză a dezvoltării social-economice”, Ucraina (21 mai 

2020;  Conferința  ”Dezvoltarea  economico-socială  durabilă a euroregiunilor și 

a zonelor transfrontaliere”,ediția  XVI-a, 30 octombrie 2020 : manifestări 

organizate de Institutul ”Gh. Zane”,din Iași. 

 -   Institutul de Științe Politice și relații Internaționale a  organizat ,între altele,  

simposioanele: ”Barometrul de sănătate publică”, în Aula Academiei Române, 

12 noiembrie,2020;  ”Barometrul securității energetice”,ediția a II-a, iunie 

2020. 
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11. Secția de Filosofie,Teologie,Psihologie și Pedagogie și-a centrat eforturile pe 

realizarea în bune condiții a obligațiilor ce îi revin, pe îndrumarea  coerentă a 

finalizării programelor de cercetare ale institutelor. În consecință, apreciem că 

activitatea institutelor din subordine,în anul 2018, a fost foarte bună, în 

conformitate cu obiectivele de cercetare ale Academiei Române, precum și în 

condițiile speciale  determinate de pandemia ce bântuie în țară. 

12. Cercetătorii din cele trei institute au fost angrenați în elaborarea  unui 

raport și o serie de  studii de specialitate,pe baza solicitării unor instituții de 

stat și guvernamentale.Alți cercetători au fost solicitați să acorde consultanță 

de specialitate,la cererea unor autorități ale statului,  organizații 

nonguvernamentale și alte instituții.  Astfel, Institutul ”C.Rădulescu-Motru” a 

realizat 6 studii de acest fel. La fel, 

            Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”,a realizat 8 studii  

de specialitate,la solicitarea unor instituții din țară. 

           Datele de mai sus constituie o schiță generală a realizărilor obținute de 

institutele din subordinea Secției  noastre,în anul 2020. 

13.  Referitor la îmbunătățirea condițiilor generale de activitate,institutele nu 

au formulat propuneri  concrete. 

 

 

                                                         Președintele Secției 

                                                       Acad.  Alexandru  Surdu 

 


