
PRIMA PAGINĂ SCURT ISTORIC ACADEMIA ASTĂZI PREMIILE AR EVENIMENTE MEDIA CONTACT

 

Acte normative

Prezidiul Academiei

Secţii şi Filiale

Institute, Centre, Fundaţii

Comisii, comitete, consilii

Servicii administrative

Instituţii de cultură ale AR

Biblioteca Academiei Române
Editura Academiei Române

Alte unităţi ale AR

Membrii Academiei Române

Preşedinţii Academiei Române

Ştiinţă, cultură şi cercetare

Colecţiile Academiei Române

Revista Academica

Forumuri, dezbateri

Anunţuri, ştiri

Noutăţi

Viaţa academică

Alte informaţii

Legături utile

 

In memoriam Evenimente recente Evenimente viitoare

 COMUNICAT

Alegeri de noi membri în Academia Română

Vineri, 30 iunie 2017, membrii Academiei Române s-au reunit în Adunare generală pentru alegerea
de noi membri corespondenţi, membri de onoare din ţară, membri de onoare din străinătate  şi 
membri post-mortem.

Prin vot secret au fost aleşi 16 noi membri, după cum urmează: 6 membri corespondenţi, 3 membri
de onoare din ţară, 3 membri de onoare din străinătate, 4 membri post-mortem:

MEMBRI CORESPONDENŢI

- Constantin Zălinescu (Secţia de ştiinţe matematice)
- Gabriela Marinoschi (Secţia de ştiinţe matematice)
- Dan Cogălniceanu (Secţia de ştiinţe biologice)
- Ioan-Coriolan Balintoni (Secţia de ştiinţe geonomice)
- Dragoş Vinereanu (Secţia de ştiinţe medicale)
- Corneliu Bîrsan (Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie)

MEMBRI DE ONOARE DIN ŢARĂ

- Ioan A. Rus (Secţia de ştiinţe matematice)
- Dorin Mircea Stelian Poenaru (Secţia de ştiinţe fizice) 
- George Litarczek (Secţia de ştiinţe medicale) 

MEMBRI DE ONOARE DIN STRĂINĂTATE

- Dan M. Frangopol (USA) – Secţia de ştiinţe tehnice
- Victor E. Velculescu (SUA) – Secţia de ştiinţe medicale
- Günter Stock (Germania) – Secţia de ştiinţe medicale

MEMBRI POST-MORTEM

- Teodor Saidel – Secţia de ştiinţe agricole şi silvice
- Ion Jovin – Secţia de ştiinţe medicale
- Anton Golopenţia – Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie
- Nicolae Aurelian Steinhardt – Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie
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