
ACADEMIA ROMÂNĂ

O NOUĂ ETAPĂ DE DEZVOLTARE

Obiective-Acțiuni: 2022-2026



Academia Română, prin misiunea nobilă de a contribui la

promovarea limbii române, a istoriei și a culturii naționale, a științei

și tehnologiei, își propune în mandatul 2022-2026 să se manifeste

activ în societatea românească prin acțiuni culturale și științifice cu

impact major pentru dezvoltarea țării.



La nivel patrimonial, noua etapă de dezvoltare va avea în

vedere acțiuni de punere în valoare a patrimoniului cultural și a

clădirilor de patrimoniu, precum și acțiuni de eficientizare a

exploatării terenurilor agricole și silvice aflate în proprietatea

Academiei Române.



Informatizarea și reorganizarea tuturor activităților,

responsabilizarea superioară a personalului din aparatul central și

optimizarea structural-funcțională a entităților din subordinea

Academiei Române reprezintă obiective importante ale conducerii

în această etapă de dezvoltare.



Vor fi continuate eforturile pentru definitivarea și 

adaptarea noii legi a Academiei Române.



Biroul Prezidiului își propune în perioada 2022-2026 următoarele obiective:

1. Dezvoltare instituțională

2. Cercetare științifică

3. Cooperare națională și internațională

4. Recuperarea și administrarea patrimoniului

5. Proiecte de investiții

6. Implicare în viața societății

7. Stimularea performanței tinerei generații 

8. Respect pentru seniori

9. Comunicare – vizibilitate – relații cu publicul



1. Dezvoltare instituțională

1.1. Aplicarea riguroasă a criteriilor de evaluare a candidaților selectați

pentru alegerea și promovarea ca membri ai Academiei Române;

1.2. Creșterea rolului secțiilor de specialitate în coordonarea activității și

monitorizarea rezultatelor entităților aflate în subordonare (institute și

centre de cercetare, comisii);

1.3. Intensificarea eforturilor pentru o activitate academică susținută prin

organizarea de dezbateri științifice, seminarii și conferințe pe teme de

actualitate cu impact socio-economic, cultural, educativ;



1. Dezvoltare instituțională

1.4. Creșterea responsabilității secretarilor științifici în conformitate cu

cerințele poziției și a fișei postului conform statutului Academiei Române;

1.5. Implementarea platformei informatice integrate la nivelul tuturor

compartimentelor – eficientizarea activității aparatului central;

1.6. Redefinirea atribuțiilor și responsabilității tuturor compartimentelor,

în concordanță cu noua etapă de dezvoltare a Academiei Române și a

programului strategic;



2. Cercetare științifică

2.1. Susținerea programelor de cercetare fundamentală în cadrul entităților

unicat la nivel național cu impact în dezvoltarea cunoașterii;

2.2. Lansarea și realizarea unor programe de cercetare cu real impact

socio-economic;

2.3. Optimizarea structural-funcțională a entităților de cercetare aflate în

coordonarea Academiei Române pe baza unui amplu și complex proces de

evaluare instituțională și individuală a cercetătorilor;

2.4. Creșterea rolului secțiilor de specialitate în procesul de selecție a

temelor de cercetare și urmărirea rezultatelor entităților de cercetare

coordonate;



2. Cercetare științifică

2.5. Evaluarea Școlii de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR în

vederea creșterii performanței în cercetare științifică și a vizibilității

Academiei Române în spațiul cercetării științifice;

2.6. Organizarea de sesiuni de comunicări, anuale, pentru doctoranzii

Academiei Române (pe domenii);

2.7. Reorganizarea și operaționalizarea Consiliului pentru Coordonarea

Cercetării Științifice în cadrul Academiei Române;

2.8. Relansarea programului „Granturile Academiei Române“ pentru tinerii

cercetători ai Academiei Române cu vârste până la 35 de ani;



2. Cercetare științifică

2.9. Instituirea premiului de excelență al Academiei Române pentru o

lucrare științifică cu impact major în dezvoltarea cunoașterii;

2.10. Reorganizarea serviciului „Proiecte de cercetare, granturi și

doctorate“;

2.11. Finalizarea procesului de evaluare a revistelor editate sub egida

Academiei Române;

2.12. Finalizarea procesului de analiză și reorganizare a comisiilor de

specialitate;

2.13. Organizarea anuală a Conferinței Cercetării Științifice din Academia

Română.



3. Cooperare națională și internațională

3.1. Dezvoltarea unor parteneriate cu academii și universități din țară și

străinătate pe teme de cercetare de largă deschidere;

3.2. Extinderea programelor de colaborare cu academii din: SUA, Japonia,

Australia, Coreea;

3.3. Analiza activității și a eficienței prezenței Academiei Române ca

membru în diferite asociații (organizații) profesionale și științifice

internaționale;

3.4. Eficientizarea sistemului de schimburi academice prin creșterea

responsabilității secțiilor de specialitate și a institutelor de cercetare ale

Academiei Române;



4. Recuperarea și administrarea patrimoniului

4.1. Continuarea eforturilor pentru întregirea patrimoniului prin

recuperarea celor peste 2.800 ha teren agricol și peste 5.000 ha teren

forestier încă nerecuperate;

4.2. Continuarea demersurilor pentru obținerea despăgubirilor de la ANRP

pentru imobilele recuperate prin măsuri reparatorii;

4.3. Finalizarea procesului de inventariere a tuturor bunurilor mobiliare cu

valoare culturală de către Aparatul central de lucru și de către toate

entitățile aflate în coordonarea Academiei Române;



4. Recuperarea și administrarea patrimoniului

4.4. Analiza propunerilor Comisiei de lucru a Academiei Române pentru

patrimoniu în vederea punerii în valoare a tuturor imobilelor recuperate în

natură;

4.5. Realizarea rețelei de muzee ale Academiei Române, inclusiv a muzeelor

organizate în clădiri ale Academiei Române (Muzeul „Henri Coandă“, Muzeul

„George Oprescu“, Muzeul „G. Călinescu“, Muzeul de Artă Veche Apuseană

„Ing. Dumitru Furnică-Minovici“, Muzeul „Aurel Avramescu“, Muzeul „Bellu“

din Urlați, Muzeul „Ștefănescu“ din Câmpulung Muscel, Casa memorială

„Nicolae Titulescu“, jud. Olt);



4. Recuperarea și administrarea patrimoniului

4.6. Recuperarea și amenajarea Sălii de expoziții Dalles;

4.7. Organizarea de expoziții periodice cu piesele de patrimoniu și colecțiile

de artă ale Academiei Române, în Sala de expoziții Dalles;

4.8. Amenajarea Centrului de Creație și Odihnă – palatul Ghica, Căciulați;

4.9. Înființarea Centrului pentru Dezvoltare Durabilă – Țigănești;

4.10. Eficientizarea activității Centrului de Dezvoltare Durabilă din comuna

Berthelot – lansarea unor programe de cercetare cu impact pentru

dezvoltarea durabilă a regiunii Hațeg.



5. Proiecte de investiții

5.1. Finalizarea execuției proiectului major de investiții al Academiei

Române – Noua Aulă, Muzeul Academiei Române și Clădirea Administrativă,

finanțat de către Consiliul Național de Investiții;

5.2. Finalizarea execuției obiectivelor de investiții:

- Casa de Odihnă și Tratament – Otopeni

- Casa Avramescu – Otopeni

- Casa Memorială „George Călinescu�“

- Muzeul „Henri Coandă“ – bd. Lascăr Catargiu

- Centrul pentru Tinerii Supradotați – str. Tudor Arghezi



5. Proiecte de investiții

- Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici“

- Vila Garofița – Sinaia

- Imobil – str. Petre Crețu

- Conacul Maican

5.3. Finalizarea execuției lucrărilor de reparații capitale la Biblioteca
Academiei Române;

5.4. Finalizarea proiectului pentru consolidarea și amenajarea Clubului
Oamenilor de Știință – proiect finanțat de către C.N.I;

5.6. Proiectarea și execuția unor depozite pentru rezerva de cărți a BAR
(dublete)



6. Academia Română în societate

6.1. Organizarea și susținerea programului: „Conferințele lunare ale
Academiei Române“ – Sala Dalles;

6.2. Organizarea unor conferințe și dezbateri pe teme de interes major
pentru societate (educație, sănătate, încălzire globală, migrație, digitalizare
etc.);
6.3. Organizarea unei serii de conferințe online cu membrii Academiei 

Române din străinătate în vederea: 

a) constituirii unui portofoliu de idei de acțiune 

b) facilitării unei integrării avansate în peisajul instituțiilor academice 

din străinătate 

c) constituirii de echipe/rețele virtuale pentru abordarea unor 

proiecte complexe. 



6. Academia Română în societate

6.4. Continuarea programului de conferințe video „Conexiuni“;

6.5. Participarea activă a membrilor Academiei Române în comisii
specializate guvernamentale și ministeriale;

6.6. Implicarea Academiei Române în procesul de susținere a tinerilor

cercetători din diaspora care doresc să se reîntoarcă în țară.



7. Stimularea performanței tinerei generații

7.1. Continuarea și extinderea programului de susținere și mentorat 

„Academia Română în dialog cu tinerii“ prin:

▪Diversificarea tematicii programelor educaționale dedicate elevilor și 

studenților cu rezultate excepționale;

▪Creșterea numărului de burse acordate anual;

▪Organizarea a două școli de vacanță anual: Școala olimpicilor (luna 

ianuarie) și Școala de vară „Sub semnul istoriei“ (luna august);

▪ Inaugurarea Centrului pentru tinerii supradotați.



8. Respect pentru seniori

8.1.  Reorganizarea și funcționalizarea Casei Seniorilor ca centru de odihnă 

și tratament pentru membri ai Academiei Române, inclusiv pentru 

persoanele care solicită îngrijire permanentă;

8.2.  Constituirea comisiei pentru probleme sociale și umane ale membrilor 

Academiei Române.



9. Comunicare – vizibilitate – relații cu publicul

9.1.  Elaborarea unui program de comunicare a rezultatelor cercetărilor științifice 
în colaborare cu instituții specializate (televiziuni, posturi de radio etc.);

9.2.  Promovarea operativă a acțiunilor organizate și susținute de Academia 
Română; 

9.3. Eficientizarea procesului privind relațiile cu publicul;

9.4. Finalizarea noului site al Academiei Române, inclusiv prezentarea în limba 
engleză;

9.5. Înființarea Centrului multimedia, prin angajarea unui fotograf profesionist și a 
unui grafician de brand;

9.6. Constituirea bazei de date cu imagini și prezentări ale membrilor Academiei 
Române – fototecă, fonotecă și videotecă (discursuri de recepție, interviuri, 
conferințe etc.).



Dezvoltat pe 9 componente strategice, planul de activitate al
Academiei Române propus de Biroul Prezidiului pentru mandatul
2022-2026 este pragmatic și complex. Ducerea lui la îndeplinire
presupune atât implicare și acțiune coerentă, cât și un context general
favorabil. Cea mai mare parte a obiectivelor vor fi atinse integral în
această perioadă. Unele proiecte de dimensiuni mai ample, inițiate
acum sau aflate în derulare din mandatul anterior, vor avea nevoie, în
funcție și de condițiile generale, de o perioadă mai lungă de timp
pentru finalizare. Acestea vor constitui obiective pentru următoarele
echipe care se vor afla la conducerea Academiei Române.
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