ACADEMIA ROMÂNĂ

Academicienii Ioan-Aurel Pop şi Bogdan C. Simionescu
au fost aleşi membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Marţi, 24 februarie 2015, în cadrul Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, acad. Ioan-Aurel Pop şi acad. Bogdan C. Simionescu, membri ai Academiei
Române, au fost propuşi pentru a fi aleşi membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Şedinţa a fost prezidată de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca.
Acad. Ioan-Aurel Pop, cunoscut istoric român, profesor universitar, rectorul
Universităţii Babeş Bolyai din Cluj, director al Institutului de Studii Transilvane al
Academiei Române, a fost propus de Institutul de Istorie al AŞM. Candidatura a fost
prezentată în plen de către acad. Andrei Eşanu, care a oferit informaţii detaliate despre
activitatea şi cariera ştiinţifică a candidatului propus.
Acad. Bogdan C. Simionescu, doctor în ştiinţe chimice, profesor universitar,
vicepreşedinte al Academiei Române, a fost propus de Institutul de Chimie al AŞM. Un
Laudatio despre reputatul chimist român a fost prezentat de Tudor Lupaşcu, membru
corespondent al AŞM şi directorul Institutului de Chimie al AŞM.
Candidaturile academicienilor Ioan Aurel Pop şi Bogdan C. Simionescu au fost aprobate
cu votul unanim al membrilor AŞM, decizia fiind salutată şi susţinută de întreg corpul
academic. Cele două şedinţe festive de acordare a titlului vor avea loc în luna martie.
Acad. Ioan-Aurel Pop este profesor universitar la Departamentul de Istorie Medievală,
Premodernă şi Istoria Artei a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, iar din
2012 este rectorul acestei Universităţi.
Începând cu anul 1993 este director al Institutului de Studii Transilvane al Academiei
Române.
A desfăşurat o bogată activitate didactică, ştiinţifică şi culturală în ţară şi străinătate.
Între 1991 şi 1992 a fost profesor invitat la Universitatea din Pittsburg (SUA), iar în
perioada 1994-1995 director al Centrului Cultural Român din New York. Între 2003 şi
2007 a fost profesor asociat al Universităţii „Ca’ Foscari“ şi director al Institutului
Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia.
Preocuparea principală a lucrărilor sale ştiinţifice o constituie cu deosebire istoria
medievală a Transilvaniei. Autor, între altele, al volumelor: Instituţii medievale
româneşti: Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania în secolele XIV–
XVI (1991); Românii şi maghiarii în secolele IX–XIV: Geneza statului medieval în
Transilvania (1996, 2003; tradusă în limba engleză); Geneza medievală a naţiunilor
moderne (secolele XIII–XVI) (1998); Naţiunea română medievală: Solidarităţi etnice

româneşti în secolele XIII–XVI (1998); Românii şi România: O scurtă istorie (1998;
tradusă în engleză, italiană, germană şi spaniolă); Istoria, adevărul şi miturile (2002 şi
2014); Contribuţii la istoria culturii româneşti (2003); Silviu Dragomir şi dosarul
Diplomei cavalerilor ioaniţi (2009, în colab.), Istoria românilor (2010), Biserică,
societate şi cultură în Transilvania secolului al XVI-lea. Între acceptare şi excludere
(2012), „De manibus Vallacorum scismaticorum…“ Romanians and Power in the
Mediaeval Kingdom of Hungary (The Thirteenth and Fourteenth Centuries) (Editura
Peter Lang, 2013), Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century
Transylvania. How the Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas (The Edwin
Mellen Press, 2014).
A fost coautor la sintezele: A History of Romania (1995, 1996, 1997); Istoria României:
Transilvania (vol. I, 1997) şi unul dintre coordonatorii lucrărilor O istorie a românilor
(1998, apărută în mai multe limbi), Istoria Transilvaniei (3 vol., 2003–2008; tradusă în
engleză) şi Istoria României: Compendiu (2004, 2007; tradusă în engleză).
A publicat 24 de cărţi de autor, 41 de lucrări în colaborare şi peste 300 de studii şi
articole, în: Albania, Argentina, Austria, Cehia, Germania, Italia, Marea Britanie,
Polonia, Republica Moldova, România, Statele Unite ale Americii, Ungaria etc.
Este membru în Comisia de Istoria Relaţiilor Internaţionale din cadrul Comitetului
Internaţional de Ştiinţe Istorice.
Din anul 1999 este membru corespondent al Academiei Europene de Litere, Arte şi
Ştiinţe din Paris, iar din 2013 este membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din
Salzburg.
A fost ales membru corespondent al Academiei Române în noiembrie 2001 şi membru
titular începând cu anul 2010.
Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreşedinte al Academiei Române, este profesor de
Ştiinţa polimerilor în Departamentul Polimeri Naturali şi Sintetici din Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi şi cercetător ştiinţific I la Institutul de Chimie
Macromoleculară „Petru Poni“ Iaşi. Din anul 1976 coordonează grupe de cercetare în
cadrul Institutului „Petru Poni“, al cărui director a fost timp de 14 ani (2000-2014). Din
1991 este conducător de doctorat.
Începând cu anul 2003 este director al Centrului de Excelenţă „Polimeri“ din
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi, iar din 2006 director al Platformei de formare
şi cercetare interdisciplinară „Materiale polimerice înalt performante pentru medicină,
farmacie, microelectronică, stocare de energie/informaţii, protecţia mediului“
(MATMIP) din aceeaşi universitate. În ultimii ani a fost director şi coordonator al mai
multor granturi internaţionale şi naţionale.
A predat ca profesor invitat la universităţile din Kyoto (Japonia), Freiburg (Germania) şi
Czestochowa (Polonia), la mai multe universităţi din Franţa – Mulhouse, Dunkerque,
Rouen, Montpellier 2, Angers, la Şcoala Naţională Superioară de Mine din Paris şi
CEMEF – Sophia Antipolis –, la Societatea de Ştiinţa Polimerilor (Japonia), Centrul de
Cercetări în Chimia Polimerilor, Zabrze (Polonia) etc.
Preocupările sale ştiinţifice s-au situat pe mai multe coordonate: compuşi
macromoleculari semiconductori, sinteza precursorilor materiei vii în condiţii abiotice

simulate, procese neconvenţionale de polimerizare, obţinerea de copolimeri bloc şi
grefaţi cu structuri şi proprietăţi prestabilite prin tehnici combinate de sinteză,
arhitecturi macromoleculare complexe ş.a.
Rezultatele cercetărilor acad. Bogdan C. Simionescu şi colaboratorilor se regăsesc în
peste 350 de lucrări ştiinţifice apărute în străinătate şi în ţară, 2 cărţi (în colaborare),
capitole în cărţi, brevete. A susţinut peste 130 conferinţe invitate în Europa, SUA,
Canada, Japonia.
Din 2007 este membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte.
A fost ales membru corespondent al Academiei Române în noiembrie 2000 şi membru
titular în anul 2009.
În perioada 2012–2014 a fost preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române, iar din
aprilie 2014 este Vicepreşedinte al Academiei Române.

