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Împreunã cu Academia Românã

FESTIVITATE

Masonii au premiat
elitele româneºti
În fiecare an, pe 21 iunie, ºapte
personalitãþi ale ºtiinþei din
România primesc un premiu
important, în semn de respect
pentru aportul lor la renumele
ºtiinþei româneºti, într-o galã
festivã, organizatã de Marea
Lojã Naþionalã din României.
Gala Premiilor M.L.N.R. a avut
loc la Ateneul Român ºi s-a
desfãºurat în parteneriat cu
Academia Românã ºi cu sprijinul a 12 universitãþi. Premiile
acordate poartã numele unor
personalitãþi reprezentative
pentru domeniul de referinþã ºi
care au aparþinut Masoneriei.
MLNR a decernat, în cadrul
festivitãþii organizate la Ateneul
Român, ºapte premii a câte
10.000 euro fiecare.
“Marea Lojã Naþionalã din
România, în colaborare cu
Academia Românã, a inaugurat,
anul trecut, la data solstiþiului
de varã, un eveniment care îºi
doreºte sã devinã o sãrbãtoare
anualã a minþilor strãlucite ºi a
talentului românesc. Este o idee
comunã, generoasã, de aducere
în prim-plan a valorii,
inteligenþei româneºti. Azi am
sãrbãtorit ºi premiat inteligenþa
ajunsã la maturitate. Ne
procupã în aceeaºi mãsurã ºi
inteligenþa în formare. Mã refer
la bursele acordate studenþior
români, pe care i-am invitat ca
la finalizarea studiilor sã vinã,
sã-ºi ajute þara. Mulþumesc
preºedintelui
Academiei
Române, Ionel Haiduc, cel
care, încã din primul moment în
care i-am vorbit de acest
proiect, a înþeles importanþa
acestuia. (...) E un efort comun,
în promovarea, aducerea ºi
menþinerea României pe locul
foarte sus situat pe care îl meritã în Europa ºi în lume”, a
declarat Marele Maestru al
MLNR, Radu Bãlãnescu.
Iatã ºi numele premiaþilor:
“Premiul Grigore Moisil” pentru ªtiinte Exacte - acad. Ioan
Iovitz Popescu, pentru lucrarea
“Lambda - Structura textelor”;
Premiul Henry Coanda pentru
ªtiinþe Aplicate - prof. univ. dr.
ing. Boris Plahteanu , pentru

“Nicola Tesla - Geniul Luminii
ºi
Energiei,
Integrala
Invenþiilor”; Premiul Carol
Davila pentru Medicinã - acad.
prof. dr Laurenþiu Mircea
Popescu, pentru “Cercetare
ºtiinþificã fundamentalã cu
privire la telocite; Premiul
Constantin Brâncuºi pentru

Premiul Eugeniu Carada pentru
Economie - dr. Cristian
Pãunescu ºi istoricului Marian
ªtefan,
pentru
lucrarea
“Tezaurul Bãncii Naþionale a
României la Moscova”;
Premiul Spiru Haret pentru
Educaþie, Mediu - prof. univ. dr
Silviu Cristian Mirescu, pentru

Academiei Române, prof. Ionel
Haiduc. Dr. Radu, a rostit o
alocuþiune.Cuvântul
de
închidere a evenimentului, i-a
revenit dr. Radu Bãlãnescu,
Marele Maestru al Marii Loji
Naþionale din România.În acordurile muzicii lui Mozart, a
urmat cocktailul din foyer-ul

Artã ºi Culturã - Sorin
Ilfoveanu, pentru expoziþia
“Desene 2008-2011”; Premiul
Nicolae Titulescu pentru
Diplomaþie ºi Politologie Mihai Botorog, pentru proiectul: “Coordonarea operaþiunii
de evacuare în siguranþã a
civililor români din Libia”;

“Cadrul de referinþã al curriculum-ului naþional pentru
învãþãmântul preuniversitar: un
imperativ al reformei curriculare”.
Gala de la Ateneul Român s-a
deschis cu „Preludiu la unison”
de George Enescu, moment
dupã
care
preºedintele

Ateneului
Scopul galei este de a promova
ºi a recompensa spiritul creator,
inovator ºi inventiv al poporului român în domenii vitale
pentru destinul nostru colectiv,
pentru a repune în drepturi adevãratele personalitãþi ale
României.
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