
BUCVREŞTI - CENTRU ŞTIINŢIFIC AL ROMANIEI 
SOCIALISTE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Cercetarea atentă a evoluţiei lumii contemporane, a căilor si posi
bilităţilor ei de dezvoltare, subliniază tot mai mult rolul deosebit, din 
ce în ce mai mare, pe care îl deţine in transformarea societătii ştiinţa. 

Filozofi şi istorici, economişti şi sociologi aflaţi pe cele mai di
verse poziţii ideologice, afirmînd oricît de variate concepţii, recunosc în 
unanimitate că ştiinţa a căpătat un atit de însemnat rol transformator, 
încît ea poate să figureze printre factorii permanenţi ai evoluţiei isto
rice. Aşa se explică de ce astăzi. toate popoarele, toate ţările mari sau 
mici, pun un mare accent pe stimularea cercetărilor fundamentale sau 
aplicative, acordînd din bugetul de stat sume considerabile pentru dez
voltarea ştiinţei. Asistăm la un fenomen care nu este numai strict cultu
ral ci şi economic şi politic, ce caracterizează societatea actuală. Subli
niind contextul în care se desfăşoară progresul ştiinţelor în România, 
tov. Nicolae Ceauşescu arăta că : „Influenţa pe care o exercită <ştiinţa asu
pra dezvoltării sociale în epoca contemporană, creşte nemăsurat. Aplica-
1·ea în practică a rezultatelor sale, face ca ştiinţa să devină o îmemnată 
forţă de producţie, un factor hotărîtor al mersului înainte al economiei 
~i culturii". 1) 

România este o ţară în care cercetarea fundamentală sau aplicativă 
in diferite domenii cunoaşte o îndelungată tradiţie, însumînd realizări 
multe şi valoroase. Iar de-a lungul anilor, începînd cu a doua jumătste 
a veacului trecut şi pînă astăzi, s-a afirmat în cîmpul ştiinţei româneşti, 
tot mai mult, rolul de important centru de activitate creatoare şi experi
mentală a oraşului Bucureşti. 

Concentrînd dintotdeauna puternice forţe ştiinţifice, Bucureştii este 
îndeosebi azi principalul centru ştiinţific al ţării. In prezent în Capitală 
sînt organizate şi activează peste 80 de institute de cercetare ştiinţifică 
din care 37 de institute şi 14 centre sînt subordonate Academiei Repu
blicii Socialiste România, iar restul funcţionează în cadrul departamental 
ca institute de cercetare şi proiectare. In toate institutele ştiinţifice din 

1) N. Ceauşescu, Expunere cu privire la imbunătătirea organizării şi îndru
mării activităţii de cercetare ştiinţifică, Buc., 1965, p. 6. 
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Bucureşti lucrează peste 5.500 de cercetători ştiinţifici. 2) La acestea tre
buie să adăugăm munca de cercetare ştiinţifică desfăşurată de catedrele
şi laboratoarele din învăţămîntul superior, de numeroase baze de cerce
tare existente în marile întreprinderi. 

Sarcinile concrete puse de conducerea Partidului în faţa tuturor 
oamenilor de ştiinţă sînt pe deplin realizabile ţinînd seama de condiţiile· 
create. In ultimii 7 ani pentru cercetările ştiinţifice efectuate în Bucu
reşti a fost cheltuită suma de 1.447.896 milioane lei 3) utilizată în 1) con
strucţii de localuri noi afectate unor institute ştiinţifice ; 2) lărgirea ba
zei materiale de cercetare, utilarea cu aparataj nou, perfecţionat ; 
:{)sporirea numărului de cadre angajate etc. 

Printre unităţile noi construite enumerăm : Institutul de fizică ato
mică, de inframicrobiologie, de biologie, de cercetări hidrotehnice, de cer
cetări metalurgice etc. ; s-au făcut amenajări la Institutul de endocrino
logie, de energetică, Institutul de medicină internă, la Centrul de chimie 
fizică, la Centrul de cercetări geofizice etc., sînt în curs de construcţie 
clădirile Institutului de proiectări pentru agricultură şi Institutului de ma
tematică. Unităţile de cercetare au fost dotate cu instrumentele şi apara
tura cea mai modernă, crescînd în felul acesta valoarea inventarului spe·
cial destinat modernizării metodelor de cercetare de 22 de ori. In acelaşi 
timp fondul de cărţi al bibliotecilor de specialitate a crescut în perioada 
1950-1967 de peste 3 ori.~) La aceste condiţii materiale create pentru a 
se oferi posibilitatea desfăşurării unei fructuoase munci ştiinţifice, se 
adaugă şi o serie de măsuri organizatorice printre care amintim : reorga
nizarea Academiei Române în 1948 pe noi principii 5) ; înfiinţarea înce
pînd cu anul 1949 a numeroase unităţi de cercetare; crearea Consiliuluf 
naţional al cercetării ştiinţifice în decembrie 1965; elaborarea planu
rilor unitare de cercetare ; înfiinţarea celor 11 comisii din cadrul Acade
miei R.S.R. etc. 

Intreaga muncă ştiinţifică se desfăşoară în strînsă colaborare cu 
Comitetul de stat al planificării şi cu celelalte organe centrale care au 
sarcina de a lega tot mai strîns cercetarea ştiinţifică de cerinţele econo
miei şi culturii, de nevoile construcţiei socialiste. Activitatea de cercetare
a cunoscut an de an o mare extensiune. Crearea noilor unităţi de cerce
tare în 1949, 1952, 1953, 1955, 1964, 1965, 1967, dezvoltarea şi consolidarea 
'echilor unităţi, promovarea unor direcţii noi de cercetare, reflectă creşte
rea continuă a rolului stiintei în toate sferele activitătii sociale. 

In cele ce urme~ză ~om sublinia cîteva din r~zultatele obţinute în 
Institutele Academiei RSR şi contribuţia adusă de institutele de cerce
tare ştiinţifică care desfăşoară activitatea în cadrul departamental - la 
progresul tehnic în România, precum şi colaborarea acestor institute cu 
unităţile industriale direct productive. 

Cei peste 2400 de cercetători ştiinţifici care îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul Academiei. au obţinut în aceşti ani realizări importante în di
versele domenii ale ştiinţelor naturii şi societăţii, din care menţionăm : 
în domeniul matematicii cercetătorii secţiei de ştiinţe matematice prin-
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2) Dir. orăşenească de statistică Bucuresli. Dc:tele sînt pt. anii 1961--HJ67. 
:1) Ibidem. 
4) Probleme Economice. Nr. 9, 1966, p. 8 
!i) Decretul nr. 76)948. 
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tre care amintim savanţi de renume mondial ca : Acad. prof. dr. S. Stoi
lov, G. Mihoc; Gr. Moisil, M. Nicolescu, G. Vrînceanu etc. au adus con
tribuţii de seamă în teoria spaţiilor Banah, în analiza funcţională, în 
topologia algebrică, în aplicarea matematicii la termodinamică, în aero
dinamică, automatizare. S-au obţinut realizări în controlul statistic al pro-· 
ducţiei, în probleme de transporturi cu minimum de livrare, pentru utili
zarea masinilor electronice de calcul etc. Intr-o bibliografie publicată 
în 1964, „cartea de matematică în care autorul îşi aduce contribuţie ori
ginală" fi) sînt menţionate 15 lucrări pină în 1944 şi 116 lucrări în anii 
1944-1966. 

ln domeniul astronomiei s-au studiat diferite aspecte privind mi5-
carea de rotaţie a pămîntului, activitatea solară, mişcarea sateliţilor arti
ficiali. Cercetătorii participă la cooperarea geofizică internaţională, pu
blică „Buletinul solar", difuzat la 42 Observatoare din alte ţări, efec-
tuează lucrări de colaborare internaţională (cu Observatorul central de la 
Pulkovo al Academiei de ştiinţe a URSS, cu Observatorul naval din 
Washington etc.). 

In domeniul ştiinţelor fizice activitatea se desfăşoară în Institutul 
de fizică şi Institutul de fizică atomică, ambele înfiinţate în 1956 prin 
scindarea Institutului de fizică care luase fiinţă în 1949. Secţia de ştiinţe 
fizice a adus contribuţii importante prin studiile corpului solid şi în spe
cial al semiconductorilor, în teoria multielectronică a transportului în so
lide, în studiul absorbţiei şi emisiuni optice la monocristale de halogenuri 
alcaline cu impurităţi, în fizica şi tehnica reactorilor nucleari, în chimia 
radioizotopilor etc. Multe din cercetările efectuate şi-au găsit o largă 
aplicare în producţie (în industria chimică şi petrolieră, în metalurgie, 
în industria uşoară, în hidrotehnică, construcţii, geologie etc.). Metodele 
Yariate de aplicaţie a radioizotopilor şi instalaţiile aferente studiate de 
Institutul de fizică atomică, de pildă, au fost introduse şi sînt utilizate 
în prezent în peste 250 de întreprinderi industriale şi institute de cer
cetări. 7). 

In secţia de ştiinţe chimice activitatea se desfăşoară prin Centrul 
de chimie anorganică înfiinţat în 1960, la început ca secţie de chimie 
anorganică în cadrul Centrului de cercetări chimice şi devenit unitate de 
sine stătătoare în 1963, prin Centrul de chimie organică şi prin Centrul 
de chimie fizică ce a funcţionat la început (1953) ca secţie pe lingă Insti
tutul de fizică atomică, apoi din 1957 ca secţie a Centrului de cercetări 
chimice devenind în 1963 unitate independentă. 

Cercetările de chimie organică desfăşurate sub conducerea savan
tului C. D. Neniţescu, profilate pe chimia hidrocarburilor, au adus con
tribuţii de seamă în industria petrochimică şi a altor industrii. Şcoala de 
chimie fizică ce a luat fiinţă la Bucureşti sub conducerea academicianului 
llie Murgulescu a obţinut noi date în studiul proprietăţilor termodinamice 
ale amestecmîlor sărurilor topite, a făcut cercetări de cinetică chimică si. 
cataliză heterogenă, de coroziune metalică etc. !n chimia macromoleculară 
s-au făcut studii pentru obţinerea de noi monomeri şi polimeri, s-au sţu
diat aspecte din chimia celulozei şi ligninei. 

0) România Liberă, 1966, 25 septembrie. 
7) Probleme Economice nr. 9, Buc„ 1966, p. 11. 
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In domeniul ştiinţelor tehnice activitatea de cercetare se desfă
:şoara m : Institutul de mecanică a fluidelor şi Centrul de mecanică a 
:solidelor înfiinţate în 1965 prin reprofilarea Institutului de mecanică apli
cată care datează din 1949 şi a Institutului de energetică înfiinţat tot în 
1949. In aceste unităţi temele studiate răspund unor importante probleme 
teoretice şi aplicative. !n anul 1966 din cele 49 de teme cuprinse în pla
nul de cercetare, 29 interesau industria, încheindu-se în acest sens 7i 
contracte cu uzine sau diferite ministere. 8) Sînt cunoscute şi mult 
apreciate cercetările de aerodinamică, cele privind lubrificaţia, de hidro
<.linamică, de energetică şi studiile făcute în mecanica solidelor. Noua 
metodă pentru rodajul chimic al motoarelor a fost preluată de 3 ţări strt:
ine şi generalizată în toate întreprinderile Ministerului transporturilor 
~i telecomunicaţiilor. 0) Ministerul construcţiilor de maşini a prevăzut 
construcţia primei pompe sonice pentru extracţia ţiţeiului pe baza docu
mentaţiei întocmite de Institutul de energetică. 111) Institutul de mecanică 
a fluidelor a realizat macheta avionului utilitar IAR 819, Centrul de 
mecanică a solidelor a întocmit o parte din sturliile pentru autocamioanele 
rom.âneşti SR 113 etc. 11) 

In domeniul biologiei activitatea se desfăsoară în următoarele uni
tăţi : Institutul de biologie înfiinţat în 1960 prin dezvoltarea Centrului 
ele cercetări biologice al Academiei care luase fiinţă in 1957, Institutul 
de biochimie înfiinţat în 1952, Institutul de speologie înfiinţat la Bucu
reşti in 1956 şi care îndrumă şi secţia de la Cluj. Aceasta din urmă 
funcţiona înainte ca Institut creat în 1920 la iniţiativa savantului român 
Gh. Racoviţă şi în sfîrşit Centrul de cercetări antropologice ce a funcţio
nat la început (1950) ca o secţie a Institutului de endocrinologie, deve
nind unitate de sine stătătoare în 1957. Acesta s-a format prin preluarea 
întregului fond al Institutului de antropologie înfiinţat de academicianul 
Fr. Reiner. Cercetările întreprinse la institutul de biologie privind atît 
flora, fauna cît şi grupele de populaţie din zona Carpaţilor, au stat la 
baza alcătuirii unor însemnate lucrări de sinteză printre care menţionăm 
cele 8 volume Flora RPR, cele 32 fascicole ,.Fauna RPR" sau cele 
2 monografii ale acad. Tr. Săvulescu despre Uredinale şi Ustilaginale. Au 
fost descrise pentru prima dată la noi în ţară simptomatologia unor 
viroze şi bacterioze. S-au întocmit primele studii asupra rezistenţei şi 

imunităţii diferitelor soiuri ale plantelor de cultură faţă de diverşi para
'.L'.iţi, s-au pus la îndemîna producţiei peste 80 preparate sintetizate în 
ţară şi străinătate, îndrumîndu-se peste 200 de unităţi. 12) Cercetătorii 
Institutului de speologie au studiat încă 600 de peşteri faţă de 300 cîte 
erau cunoscute înainte de 1944, au descoperit aproape 100 de specii noi 
(organisme subterane), au obţinut rezultate importante în studiul faunei 
fosile quaternare. 1:1) In antropologie printre rezultatele obţinute menţio-

8) Sînt incluse şi Institutele din Timişoara şi Iaşi. Vezi Analele Academiei 
17.SR, seria IV, voi. XVI Buc., 1967, p. 54. 

9) Analele Academiei RSR, seria lV, voi. XV, Buc., 1965, p. 168 
10) Ibidem, voi. VI, Buc., 1967, p. 28. 
11) Ibidem, p. 29. 
12) Ibidem, 1966, p. 169. 
13) Idem. p. 259. 
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năm lucrarea de sinteză asupra populaţiei neolitice şi paleolitice de pe 
teritoriul RSR. 

In domeniul ştiinţelor agricole şi silvice activitatea se desfăşoară 
prin colectivele de pedologie, ampelografie şi pomologie înfiinţate în 
1955. Specialiştii acestor unităţi au adus contribuţii valoroase prin : rea
lizarea Hărţii solurilor RSR şi a tratatelor Ampelografia RSR (8 vol) şi 
Pomologia RSR (7 vol.). 

Secţia de ştiinţe geologice, geofizice şi geografice îşi desfăşoară 
activitatea prin Institutul de geologie şi geografie creat in 1958 şi insti-
1.utul de cercetări geofizice înfiinţat în 1961. Studiile întocmite au dus la 
imbogăţirea datelor privind structura formaţiilor care alcătuiesc subsolul 
ţării noastre, a fost întocmită o hartă a apelor freatice, s-a făcut un stu
diu complex al Văii Dunării, cercetările geofizice au permis introducerea 
unei metode originale de prospecţiune electrică, s-au strîns date pentru 
întocmirea hărţilor elementare geomagnetice din întreaga ţară, s-a pu~ 
în funcţiune staţia pentru înregistrarea mareelor scoarţei pămîntului de la 
Căldăruşani, a cărei activitate se situează la nivel mondial etc. 14) 

Activitatea în domeniul ştiinţelor medicale din cadrul Academiei 
se desfăşoară în : Institutul de fiziologie normală şi patologică D. Danie
lopolu înfiinţat în 1949, Institutul de endocrinologie C. I. Parhon ce 
datează din 1946, Institutul de inframicrobiologie înfiinţat în l 950, fiind 
al doilea de acest fel în lume, Institutul de medicină internă format în 
1959 prin desprinderea secţiei de medicină internă din cadrul Institutu
lui de terapeutică ce fusese înfiinţat în 195:~, Institutul de neurologie 
înfiinţ.at în 1949 şi colectivul de chimioterapie înfiinţat în 1948. Cerce
lările experimentale şi chimice au adus contribuţii de răsunet în înţele
gerea mecanismelor de producerea unor boli şi tratarea acestora : tuber
culoza, malaria epidemică, reumatismul, boli vasculare, boli ale creieru
lui, boli canceroase etc. Institutul de endocrinologie a obţinut rezultate 
care se bucură de aprecierea ştiinţei mondiale îndeosebi studiile de bio
logia vîrstei, de fiziopatologia bătrîneţii, în dezvoltarea ramurii noi a 
endocrinologiei infantile etc. Şcoala medicală românească şi-a continuRt 
prestigioasa tradiţie prin activitatea Acad. C. I. Parhon, D. Danielopolu, 
N. Hortolomei, St. Nicolau, Th. Burghele, Gr. Benetato, A. Kreindler, 
St. Mileu etc. 

In secţia de ştiinţe economice şi cercetări sociologice Institutul de 
cercetări economice înfiinţat în 1953 şi Centrul de sociologie înfiinţat în 
1966, au realizat o serie de lucrări de sinteză : dezvoltarea economică a 
Homâniei 1944-1964, industria României 1944-1964, istoria gîndirii 
filosofice şi social politice din România, s-au întocmit importante lu
crări monografice : repartiţia teritorială a forţelor de producţie în pro
cesul dezvoltării economice a României, curente şi idei în gîndirea 
economică românească din sec. XIX-XX etc. 

In domeniul ştiinţelor filozofice, psihologice şi juridice activitatea 
se desfăşoară în Institutul de filozofie înfiinţat în 1948, Centrul de lo
gică (1964), Institutul de psihologie înfiinţat în 1950 si Institutul de 
cercetări juridice care a luat fiinţă în 1954. Cercetările au fost îndrep-

11) Ibidem, voi. VI, Buc., 1967, p. 24-şi 26~ 
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tate spre studierea unor probleme ca : personalitatea umană şi progre-· 
sul tehnic, personalitatea umană şi progresul istoric, s-au făcut studii 
de logică clasică şi matematică, s-au continuat studiile de psihologia 
muncii, de psihologie pedagogică sau privitoare la sihopatologie. Cerce
tările juridice au fost concentrate pentru elaborarea unor tratate de drept 
civil, procesual şi de drept agricol. 

Secţia de ştiinţe istorice îşi desfăşoară activitatea prin Institutul 
de arheologie organizat în 1956 prin transformarea Muzeului naţional de 
antichităţi înfiinţat în 1864, Institutul de istorie N. Iorga înfiinţat în 1930 
din iniţiativa marelui cărturar care-i poartă numele şi prin Institutul 
de studii sud-est europene înfiinţat în 1963, continuînd tradiţiile vechiului 
Institut de studii sud-est europene fondat înainte de primul război mon
dial (1914) de marii oameni de ştiinţă N. Iorga, G. Murgoci şi V. Pârvan, 
Secţia de ştiinţe istorice a obţinut importante realizări în toate ramu
rile cercetării : publicarea volumelor de Istorie a Rom<îniei, a documente
lor din secolele XV-XIX, studiile publicate de revistele de specialitate 
ale Institutului de studii sud-est europene, vasta campanie de săpături 
arheologice sînt numai cîteva din lucrările efectuate. 

Unităţile ştiinţifice subordonate secţiei rle ştiinţe filologice : Institu
tul de lingvistică înfiinţat în 1919, Centrul de cercetări fonetice şi dialec
tice organizate în 1961, Institutul de istorie şi teorie literară înfiinţat în 
1948, au întocmit importante lucrări de lingvistică : Dicţionarul limbii 
literare contemporane, al limbii românesti, Gramatica limbii române, Dic
ţionarul ortografic, Atlasul lingvistic în continuarea lucrărilor începute 
înaintea celui de al doilea război mondial, Tratatul de istoria literaturii 
române, Istoria criticii literare româneşti în sec. al XIX-lea etc. 

In secţia de literatură şi artă, cele 2 Institute : de etnografie şi fol
clor şi cel de istoria artei înfiinţate în 1949 au întocmit lucrări monogra
fice precum şi studii pentru redactarea tratatelor de istoria teatrului în 
Homânia, a artelor plcistice, de artă populară etc. Viaţa ştiinţifică desfă
:;.urată în cadrul Academiei şi-a lărgit în ultimii ani sfera de actiune prin 
activitatea desfăşurată de cele 11 Comisii înfiinţate maioritatea în ulti
mul timp : Comisia de acustică (1955), Comisia de astronautică (1961), 
Comisia de automatizare (1956), Comisia de cibernetică (1965), Comisia 
de coroziune (1965), Comisia hidrologică (1956), Comisia de radiobiologie 
(1952), Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii (1930), Comisia de 
spectroscopie (1960), Comisia pentru studiul semiconductorilor (1960). 
Comisia de sudură (1964). Scopul principal pentru care a fost create 
a fost acela de a coordona activitatea cercetătorilor şi specialiştilor din 
diferite departamente şi întreprinderi, ajutîndu-i în acelaşi timp la solu
ţionnrea problemelor de interes economic, ivite în cadrul procesului de 
producţie. Cu excepţia Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii 
care are în subordine 120 de rezervaţii naturale cu o suprafaţă de 70 ha, 
celelalte participă direct la strîngerea legăturii între ştiinţă şi producţie. 
Studiile întocmite au dus la apariţia unor utile lucrări de specialitate 
de pildă : „Stadiul actual al cercetărilor şi metodelor de combatere a 
coroziunii" întocmită de Comisia de coroziune, „Stadiul actual al sudurii 
şi tehnicilor conexe în RSR" întocmită de Comisia de sudură, „Monogra-· 
fia internaţională asupra bazinului Dunării" întocmită de Comisia de 
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hidrologie, etc. Multe din aceste Comisii sînt afiliate Federaţiilor inter
naţionale cu acest profil, întreţin legături şi schimburi de informaţii cu 
acestea. De pildă : Comisia de astronautică este afiliată din 1961 Fede
raţiei internaţionale de astronautică cu sediul la Paris, Comisia de auto
matizare este membru fondator la constituirea Federaţiei internaţionale 
pentru automatizare etc. Schimbul de publicaţii însă în cadrul .Acade
miei se face în mare majoritate prin intermediul bibliotecii care între
ţine legături de schimb cu 5.000 de instituţii din peste 100 de ţări. 1 ") 
Buletinele de informare ştiinţifică semnalează anual peste 60.000 de lu
crări din peste 2.000 de reviste ştiinţifice. 16) Numai revista Matematica 
întreţine relaţii de schimb şi consultaţii cu 600 periodice de specialitate 
de peste hotare. 17) 

într-o statistică publicată de Academia de ştiinţe a U.R.S.S. în 1965 
.se arată că şcoala românească de matematică ocupă al 3-lea loc după 
S.U.A. şi U.R.S.S. în ce priveşte numărul publicaţiilor relative la teo
ria algebrică, a schemelor cu contacte şi relee. 18) Lucrări ale savanţilor 
români sînt publicate în traducere în cele mai mari edituri de specia-
litate. Numai într-un singur an cercetătorii de la Institutul de fizică ato
mică al Academiei au publicat 90 de lucrări în reviste de specialitate 
străine sau diferite organe internaţionale. 19) Cele peste 20 de reviste 
editate de Uniunea stiintelor medicale au un schimb cu 500 de reviste 
din 50 de ţări.20) ' · 

Procesul acesta al muncii de cercetare ştiinţifică desfăşurat de 
membrii sau cercetătorii Academiei R.S.R. nu poate fi rupt de activita
tea cadrelor didactice din institutele de învăţămînt superior. Multe din 
institutele ştiinţifice create în aceşti ani, au început ca nuclee de cerce
tare pe lîngă catedrele diferitelor facultăţi. 

Căci pe lîngă activitatea didactică, cotidiană, cadrele didactice au 
elaborat lucrări valoroase, au desfăşurat o importantă activitate de cer
·Cetare ştiinţifică cu numeroase aplicaţii practice atît in laboratloarele 
facultăţilor, cît şi în mari unităţi industriale. De pildă la Institutul poli
tehnic, unde potenţialul de cercetare echivalează cu cel al unui Institut 
cu 200 de cercetători, catedra de automatică şi-a axat cercetările în di
recţia autoadaptării unor procese din industria energetică (sistemul ener
getic naţional) şi în industria transporturilor la locomotivele Diesel ; 21) 

catedra de termotehnică din cadrul Facultăţii de mecanică pe lingă 
numeroase publicaţii, unele recenzate în străinătate, a ajutat la rezol
varea unor probleme termice la Teliuc şi Hunedoara. Eficienţa materială 
a acestui ajut10r se cifrează la economii de zeci de milioane lei. 122) La 
Facultatea de transporturi mai mult de 800/o din totalul temelor de cer
cetare - în cazul problemelor de tehnologia transporturior 1000/o, sînt 

15) Academia R.S.R., unităţi organizare, Buc., 1967, p. 
16) Date furnizate de secţia de documentare a Academiei. 
17) România Liberă, 1965, 14 rnartiP. 
lil) AGERPRES Buletin Intern 15 septembrie 1965. 
19) V. !ii'ămolaru, Prezenţe româneşti în lume, Buc., 1964, p. 43. 
20) Contemporanul, 1967, 20 aprilie. 
21) Contemporanul, 1965, 24 decembriP 
22) Munca, 1965, 23 decembrie. 
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înscrise în planul de activitate ştiinţifică în urma solicitărilor venite din 
producţie ; 2:i) la Catedra organe de maşini se efectuează cercetări origi
nale în domeniul utilizării maselor plastice ; 24) la Facultatea de electro
nică şi telecomunicaţii pe lîngă realizarea dispecerului radiotelefonic bre
vetat ca invenţie şi a unei instalaţii pentru traducerea simultană prin 
radio destinată sălilor de conferinţe (utilizată la conferinţele internaţio
nale desfăşurate la noi în ţară, a realizat şi definitivat sistemul de trans
misiune pentru televiziunea în culori etc. 25) Exemple asemănătoare pot 
fi luate şi din cadrul activităţii catedrelor Universităţii Bucureşti. 

O trăsătură principală a revoluţiei tehnico-ştiinţifice în etapa ac
tuală, este transformarea ştiinţei în forţă nemijlocită de producţie. Pla
nul de cercetare ştiinţifică pe anul 1966, cuprindea din cele 2180 de 
teme ştiinţifice 2/3 în domeniul ştiinţelor tehnice. 26) 

Institutele de cercetare departamentală, majoritatea aflate aici în 
Bucureşti, au aplicat în practică multe din rezultatele studiilor întocmite. 
De pildă : Institutul dC' cercetări metalurgice a introdus un nou procedeu 
de fabricare a semicocsului, a întocmit studii pentru obţinerea oţelurilor su
date de înaltă rezistenţă, studii pentru înlocuirea oţelului cu aliaje de 
aluminiu, utilizate de uzinele IM energia Constanţa şi Electroputere 
Craiova, a obţinut materiale termogene şi termoizolatoare noi pentru care 
s-a primit şi brevet românesc ce se fabrică industrial la Uzinele Răsă
ritul Braşov 27). Cercetătorii Institutului pentru proiectări de laminoare 
au întocmit studii şi proiecte pentru Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Combinatul siderurgic Galaţi, pentru Fabrica de ţevi sudate Bucureşti, 
Uzina Metalurgică Iaşi. uzina de Plumb de la uzinele Chimico-metalur
gice din Baia Mare. 28) Institutul de cercetări miniere ICEMIN înfiinţat în 
1952 a întocmit studii pentru darea în funcţmne a uzinelor de preparaţie 
de la Tarniţa care obţin un randament de extracţie de nivel mondial, a 
celor de la Moldova Nouă şi Teliuc. Au fost studiate procedee mai econo
mice de exploatare la Trustul minier Oltenia. 29) Institutul de cercetări 
electrotehnice prin secţia de climatizări şi omologări a realizat de la în
fiinţarea acesteia (1959) peste 62500 experimentări şi încercări de mate
rial şi piese, îndrumînd activitatea de climatizare în peste 300 de între
prinderi şi 20 de institute ştiinţifice. A contribuit la producerea unor noi 
tipuri de cauciucuri, mase plastice, lacuri, vopsele, a furnizat peste ho
tare instalaţiile complete la Rafinăria de la Gauhati (India) şi fabrica de· 
ciment din R. D. Vietnam. Datorită studiilor întocmite de Institutul de 
cercetări energetice au fost omologate peste 100 de produse la diferite în-· 
treprinderi de specialitate. 30) Institutul de cercetări chimice ICECHIM 
care dispune şi de o uzină de staţii pilot a elaborat tehnologii moderne 
pentru producerea acizilor graşi în colaborare cu IFA si Uzinele chi-
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23) Scînteia Tineretului, 1966, 20 ianuarie. 
24) Munca, 1967, 17 octombrie. 
25) Steagul Roşu. 
26) Viaţa Economică, 1966, din 30 seotembriP.. 
27) Date luate de la Cabinetul tehnic al Comitetului orăşenesc Bucuresti. 
2q) Scinteia, 1962, 3 iunie. 
20) Scinteia, 1966, 3 noiembrie. 
30) Munca, 1963, 30 aprilie. 
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mice SIN, a întocmit studii pentru Uzina petrochimică Nr. 2 Ploieşti, pen-
tru fabricarea detergenţilo1-, a elaborat procesul tehnologic pentru fabri
carea poliacetatului de vinil la Uzinele chimice Rîşnov întrebuinţat la 
fabricarea vopselelor. :;1) Institutul de cercetări pentru industria chimiei 
şi metalelor neferoase, IPRAN, a elaborat documentaţia tehnică pentru 
combinatele chimice de la Craiova, Turnu Măgurele şi Tîrgu Mureş, :i2). 

Institutul proiect Bucureşti creat în 1953, a elaborat numai în anii şe
senalului proiecte pentru 64.000 de apartamente, cca 980 săli de clasă, 
100 OOO m.p. de magazine, 6400 locuri în cinematografe, 8.000 locuri în 
cămine studenţeşti, 33) Institutul de proiectări şi cercetări pentru con
strucţii şi materiale de construcţie a pus la punct, la Fabrica Progresul 
în Capitală, producţia de panouri mari, a proiectat întreprinderi indus
triale noi : Fabrica de mobilă din Capitală, Crama de vinuri-Tohan, fa
brica de geamuri Scăieni, 2 linii tehnologice pentru fabrica de ciment de 
la Haifon R. D. Vietnam), :Vi) Institutul de proiectare a construcţiilor şi 
instalaţiilor de gospodărie comunală a întocmit studii privind circulaţia şi 
organizarea transportului în comun pentru judeţele Braşov, Mureş, Pra
hova, Argeş, pentru alimentarea cu apă a văii Prahovei, a oraşului Tul
cea :15). Circa 450 de produse realizate de industria noastră de medica
mente se produc pe baza procedeelor de fabricaţie elaborate de Institutul 
de cercetări chimico-farmaceutic. 

Institutele de cercetări agricole din cadrul ICAR şi Institutul Fun
dulea au înregistrat rezultate de seamă în obţinerea unor soiuri de ce
reale, unor rase superioare de animale, în sporirea suprafeţelor agricole 
prin punerea în valoare a terenurilor slab productive, în studiul econo
miei şi organizării producţiei din unităţile agricole socialiste în vederea 
creşterii rentabilităţii etc. 

Potrivit estimărilor Comitetului de stat al planificării şi al Consi
liului naţional al cercetărilor ştiinţifice, aplicarea pînă în 191"0 a rezul
tatelor unora din cercetările înscrise în programul anului 1967, vor aduce 
o economie de valută de circa 900 milioane lei şi va reduce cheltuielile 
de producţie cu circa 2 miliarde lei. :Jî) 

Introducerea tehnicii noi nu este numai opera unui grup restrîns. 
de oameni de ştiinţă : la aceasta iau parte ingineri, tehnicieni, munci
tori. Mişcarea de inovaţii şi raţionalizări a luat o mare amploare în aceşti 
ani. Cabinetele tehnice din întreprinderi înregistrează anual în Capitală 
un număr din ce în ce mai mare de propuneri cu inovaţii De pildă 
Cabinetul tehnic al uzinelor Vulcan a înregistrat în 1966 circa 600 de-
inovaţii. Exemple de acest gen pot fi găsite pentru fiecare întreprindere 
din Capitală. 

Intensificînd prin toate mijloacele progresul ştiinţific pe plan na
ţional, statul român, s-a străduit în acelaşi timp să cultive legăturile-

31) Munca, 1964, 21 februarie, România Liberă. 1958, 27 mai şi Scînteia, 14 mar-
tie 1961. 

32) Scînteia, 1965, 26 aprilie. 
33) România JAberă, 1965, 14 mai. 
34) Informaţia Bucureştiului, 1959, 3·J mai. 
35) Scînteia, 1967, 18 februarie. 
37) Munca, 1966, 28 decembrie. 
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;.tiinţifice internaţionale. Faptul apare azi ca o necesitate obiectivă. „în 
epoca contemporană - preciza tov. Nicolae Ceauşescu - cînd ştiinţa 
capătă un caracter universal, nu se mai poate concepe desfăşurarea izo
lată a muncii de cercetare, ignorarea revoluţiei gîndirii ştiinţifice din alte 
ţări, a rezultatelor ce se obţin în cercetarea internaţională". 38) 

în anii construcţiei socialismului România a purces către un dialog 
din ce în ce mai strîns cu ştiinţa internaţională, şi a fost firesc ca în 
acest dialog între oamenii de ştiinţă români şi celelalte ţări ale lumii, 
Bucureşti - cel mai de seamă centru ştiinţific al ţării - să deţină o pozi
ţie cheie. Cifrele care pot exprima în vremea noastră ori ce realitate, au 
elocvenţa lor şi în acest domeniu. Astăzi Academia R.S.R. are legături 
cu peste 100 instituţii academice, cu diferite organisme naţionale şi in
ternaţionale, faţă de numai 30 înainte de 23 August 1944. 39) Aceste le
gături au fost stabilite fie pe baza acordurilor guvernamentale fie prin în-
ţelegerea directă a savanţilor rom~~ni sau a institutelor de cercetare ştiinţifică 
din oraşul nostru cu diferite asociaţii şi uniuni ştiinţifice internaţionale. !n 
ultimii 24 de ani oamenii de ştiinţă din Bucureşti au luat parte la peste 
1800 manifestaţii ştiinţifice internaţionale. În primii ani ai revoluţiei 
populare participarea aceasta a fost mai limitată, frecvenţa solicitărilor a 
sporit, însă pe măsură ce ţara intra pe făgaşul desăvîrşirii construcţiei 
socialiste, pe măsură ce imaginea României noi cu o economie şi cultură 
jnfloritoare se contura. Un exemplu ca acesta ni se pare grăitor : numărul 
congreselor, conferinţelor şi sesiunilor ştiinţifice la care au participat 
savanţi români în anul 1958 a fost de numai 76 ; pe linia Academiei R.S.R„ 
în 1967, numărul acestora ajungînd la peste 140. 40) 

Pînă în 1944 numărul întrunirilor stiintiiice cu caracter internatio
nal organizate în întreaga ţară nu între~ea cifra de 20. In cei 24 de 'ani 
care au trecut, numai în Bucureşti s-au organizat peste 80 de asemenea 
întruniri internaţionale. Vom cita cîteva din congresele internaţionale care 
s-au organizat în Capitală în ultimii ani ; Colocviu de mecanică a flui
delor în 1961, Sesiunea comisiei de automatizare 1961, 1962, 1963, Sesiu
nea bolilor vasculare cerebrale (1962), Colocviu de analiză funcţională şi 
teoria funcţiilor (1963) Simpozionul comitetului de redacţie Flora Europae 
1963, al 8-lea Congres internaţional de ştiinţă a solului 1964, Simpo
zionul de colaborare internaţională a atomiştilor sub egida Asociaţiei 
internaţionale pentru energie atomică (1965) - prima mare Conferinţă 
internaţională cu privire la încercările nedestructive legate de domeniul 
energiei nucleare, al 20-lea Congres jubiliar al Apimondei (1965) cu pri
lejul căruia s-a deschis în Bucur~ti prima expoziţie internaţională tîrg 
din istoria apiculturii mondiale, Conferinţa naţională de psihiatrie 1966, 
Centenarul Academiei R.S.R. septembrie 1966, Consfătuirea internaţio
nală pentru cartarea geobotanică a Carpaţilor 1966, Colocviul interna
ţional de lingvistică 1967, Reuniunea internaţională de filozofie şi stiinţe 
umane 1967 etc. !n cadrul Academiei în perioada 1961-1967 au luat 
parte la reuniuni ştiinţifice, au fost trimişi la specializare sau schim-

:JR) N. Ceausescu. Expunere cu Drivire la îmbunătăţirea organizării şi îndru
mării activităţii de cercetare ştiinţifică, Buc„ 1965, p. 21 

39) Mărturii despre România de ieri şi de astăzi, Buc„ 1964, p. 62. 
40) Datele au fost luate de la Secţia de documentare a Academiei R.S.n. 
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buri de experienţă peste hotare, peste 2000 de persoane, Academia găz
duind circa 1200 de specialişti străini. 

Oameni de ştiinţă români şi-au cîştigat un bine meritat prestigiu; 
din cei 180 de academicieni şi membri corespondenţi ai Academiei care-şi 
desfăcşoară activitatea în Bucureşti, 80 sînt membri unor înalte foruri 
ştiinţifice de peste hotare, au căpătat distincţii şi premii. 41) Unii dintre 
ei au fost aleşi în conducerea acestor instituţii şi organisme internaţio
nale : Acad. Horia Hulubei. directorul Institutului de fizică atomică este 
vicepreşedinte al Consiliului guvernatorilor al Agenţiei internaţionale pen
tru energia atomică, acad. Cernescu Nicolae este preşedintele Societăţii 
internaţionale de ştiinţă a solului, acad. Penescu Cornel, rectorul Insti
tutului Politehnic este vicepreşedinte al Federaţiei internaţionale de 
automatică, acad. Ştefan Mileu este membru în Consiliul de conducere 
al Federaţiei mondiale a oamenilor de ştiinţă. acad. Andrei Oţetea este 
Yicepreşedinte al Comitetului executiv UNESCO, acad. Remus Hăduleţ 
a fost ales pe termen de 3 ani (1964-1967) preşedinte al Comisiei elec
trotehnice internaţionale, acad. Iorgu Iordan a fost ales membru de 
onoare al Congresului de lingvistică şi filologie romanică. "~) 

Participarea oamenilor de ştiinţă din Bucureşti la lucrările unor 
conferinţe, sesiuni, congrese ştiinţifice ale altor ţări sau cu caracter inter
naţional, invitaţiile pentru a ţine cursuri sau a conduce lucrări de doc
torat străine şi chiar alegerea lor în conducerea uniunilor sau consiliilor 
ştiinţifice, constituie o recunoaştere a aportului adus de savanţii bucu
reşteni la dezvoltarea ştiinţei mondiale. Menţionăm numai cîteva din 
manifestările ştiinţifice de peste hotare din ultimii ani la care au fost 
invitaţi să participe oameni de ştiinţă din Bucureşti : Congresul interna
ţional de neurologie desfăşurat la Bruxelles între 21-28.VIl.1957 unde 
s-a hotărît înfiinţarea Federaţiei internaţionale de neurologie, şi în al 
cărui comitet a fost ales acad. A. Kreindler, 4'l) Conferinţa internaţională 
de fizică a energiilor înalte, ţinută în octombrie 1960 în S.U.A. în urma 
căreia acad. Horia Hulubei a fost ales membru al Academiei de ştiinţe 
din New York ;4" al doilea Congres internaţional al economiştilor a,grari 
desfăşurat in sept. 1961 la Cuernavara în Mexic, care a adoptat hotă
rîrea de a înfiinţa Asociaţia internaţională a economiştilor agrari. La 
acest Congres conducătorul delegaţiei române acad. V. Malinschi, a fost 
.ales membru al Consiliului de conducere al asociaţiei ;4:>) al treilea Con
gres internaţional de ştiinţe aeronautice desfăşurat la Stokholm în oc
tombrie 1962 la care acad. Elie Carafoli, directorul Institutului de meca
nică aplicată „Traian Vuia", a fost ales membru al Consiliului internaţio
nal de Ştiinţe Aeronautice ;"6) al treilea Congres internaţional de endo
crinologie din august 1964 ţinut la Londra în cadrul căruia a fost con
stituită Societatea internaţională de endocrinologie. In comitetul executtv 

41) Datele au fost luate de la Secţia de documentare a Academiei RSR. 
42) Apărarea Patriei, 30 aprilie 1964 şi Scînteia Tineretului, 1964. 30 septem-

hrie. 
43) Scinteia, 1957, 31 iulie. 
44) Scînteia Tineretului, 1960. 6 octombrie. 
45) Steagul Roşu, 1961, 7 septembrie. 
46) Contemporanul, 1961, 5 octombrie. 
47) România Liberă, 1967, 18 octombrie. 
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a fost ales membru acad. Ştefan Milcu,47) Simpozionul internaţional de 
geometrie diferenţială de la Bologna în care acad. G. Vrînceanu a primit 
titlul de doctor honoris cauza din Bologna. t;.fl) 

O serie de lucrări ale oamenilor de ştiinţă din Bucureşti au stîrnit 
un larg ecou peste hotare, au fost distinse cu premii sau li s-au acordat 
distincţii, menţionăm cîteva mai recente : în 1964 Academia de ştiinţe 
din Paris a acordat Dr. Dumitru Gr. Constantinescu de la Institutul pen
tru controlul de stat al medicamentelor si al cercetărilor farmaceutice· 
premiul Foulon pentru mai mrulte lucrări în 'domeniul citologiei vegetale. ~ 9 )· 
în l 964 acad. prof. G. Oprescu a primit premiul Marmotton acordat de 
Academia de arte frumoase a Franţei pentru meritele sale de savant, 
istoric şi pentru lucrările de specialitate ;50) lucrarea „Elaborarea şi per
fecţionarea ciclotronului de 310 cm pentru fascicole intense de ioni grei'' 
elaborată de un grup de cercetători sub conducerea prof. Flerov, direc
torul laboratorului de reacţii nucleare din Dubna (din grup făcea parte 
şi cercetătorul român Grigore Indreas) a fost propusă pentru premiul 
Lenin pe anul 1966 ; 51 ) în anul 1966 Academia internaţională de arte, 
litere şi ştiinţe Neocastrum din Italia a acordt marele cordon academit: 
(medalia de aur) profesorului Jean Moruzi ca semn al aprecierii şi re
cunoaşterii activităţii sale ;52) Societatea cehoslovacă de medicină J. E. 
Purkjne a acordat medalia „Hanus" acad. Costin Neniţescu; 53) lucrarea 
„Puncte de vedere în angina pectorală" întocmită de un colectiv de spe
cialişti de la Spitalul Colţea sub conducerea acad. Basil Teodorescu a 
primit premiul Jensen decernat de Academia naţională de medicină din 
Paris ; 5'1) La Congresul Pan American de la Lima a fost decernată prof. 
I. Stoia „Diploma de recunoaştere pentru studiile privind aplicarea ener
giei ultrasunetelor în medicină" ;55) la cea de a XIX-a Sesiuni mondiale· 
a sănătăţii de la Genova, a fost acordat acad. prof. dr. M. Ciucă, meda
lia şi premiul fundaţiei Darling pentru merite excepţionale privind „etio
logia, patologia, epidemiologia, terapeutica, profilaxia şi combaterea pa
ludismului" ;56) în martie 1967 Universitatea din Viena a acordat pre
miul Godfried von Herder acad. A. Philipide pentru contribuţia sa în 
dezvoltarea relaţiilor culturale cu popoarele din sud-estul Europei ; 5î), 
în decembrie 1967 acad. Elie Carafoli i-a fost atribuită de către „Societe 
d'encouragement pour la recherche et l'invenţions" din Franţa, medalia 
de argint. 58) 

Alături de cei din întreaga lume, oamenii de ştiinţă din Bucuresti 
de diferite generaţii, păşesc astăzi într-un front larg uniţi în scopul co-
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48) România Liberă, l!J64, 27 august. 
49) Agerpres, Buletin de informare internă. Hl65. 10 februariP 
50) Scînteia Tineretului, 1964, 1 aprilie 
fit) Munca. 1965. 28 noiembrif' 
52) Informaţia Bucureştiului, 1967, 27 feb1 uarie. 
53) Scînteia, 1967, 18 februarie. 
54) Buletin Agerpres (extern), 1965, 14 decembriP 
55) România Liberă. l!J66, 13 ianuarie. 
56) Lumea nr. 21, .1966, 26 mai, p. 17. 
"7) România Liberă, 1967, HI martie. 
5A) Agerpres, ştiri interne, 1967, 22 decembrie 
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mun de a pune cuceririle ştiintei, artei şi literaturii în slujba progresu
lui bunăstării şi păcii. 

Oraşul Bucureşti, Capitala statului român socialist, a devenit nu 
numai principalul centru ştiinţific al tării, ci în egală măsură centru 
ştiinţific pe plan internaţional. Instituţiile ştiinţifice cunosc un stadiu de 
dotare tehnico-materială şi de organizare la nivelul celor mai izl:u
tite exemple din lume. Lucrările elaborate de savanţii şi cercetătorii 
bucureşteni au trezit, nu odată, un viu interes peste hotare, numeroşi oa
meni de ştiinţă fiind cunoscuţi şi apreciaţi pe plan internaţional. La fel 
·de evident apare faptul că spiritul de colaborare tradiţional în ştiinţa 
românească, în viaţa ştiinţifică a Bucureştilor, este astăzi promovat cu 
maximum de intensitate. 

In fine apare de netăgăduit împrejurarea că realizările deosebite 
·dobîndite în afirmarea ştiinţei româneşti sînt rezultatul condiţiilor op
time de dezvoltare şi creaţie oferite de revoluţia socialistă. 

RESUME 

L'article presente Ies principales realisations obtenues en 1944-1967 par 
1es hommes de science qui deployent leur activite dans Ies instituts de recherches 
·de I' Academie dans Ies instrtuts d'enseignement superieur, dans Ies instituts de re
cl!erches et de projection dans le cadre departamental, dans Ies bases de re'
cherches qui exi!ltent dans Ies grandes entreprises de la Capitale 

Les conditions materielles crees, Ies mesures d'organisation ont fait que ces 
dernieres annees la science devient U'ne force principale de production. un .fac
teur decisif de la marche en avant de !'economie et de la culture. 

En soulignant le role de la viile de Bucarest comme principal ceritre scienti
fique du pays, l'auteur observe en meme temps aussi Ies liaisons sdentifiques de 
notre pays sur le plan international. 
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