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de recunoaştere şi premiere a celor care au
performanţe în domeniul ştiinţelor, culturii
şi literaturii. Premierea performanţelor în
domeniul ştiinţelor nu se întâmplă în fiecare
an şi nu în fiecare lună şi de aceea Academia
salută această iniţiativă, căreia i-a oferit întregul
sprijin”.
Şapte comisii, din care fac parte 33 de
reputaţi academicieni şi profesori de la 15
dintre cele mai prestigioase universități din
țară au ales nominalizaţii, 21 la număr, în urma
examinării activităţii personalităţilor propuse
în acest an. Laureaţii au fost stabiliţi de un
juriu constituit din academicieni și profesori
şi aparţin domeniilor: științe exacte, știinţe
aplicate, medicină, economie, diplomație
și politologie, educație, mediu și IT. (Şi o
precizare: cel premiat nu este obligatoriu să fie
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mason). Iată Aleşii anului 2013:
l Premiul “Grigore Moisil” a revenit lui
Ștefan Papadima, de la Institutul de Matematică
al Academiei Române, pentru grupul de lucrări
de topologie şi geometrie algebrică publicate
în ţară şi străinătate în anul 2012;
l Premiul “Henri Coandă” s-a acordat
Mariei Petrescu, Universitatea Politehnică
Bucureşti, pentru lucrarea Tratat de ştiinţă
şi ingineria materialelor metalice, 5 volume,
2006-2012;
l Premiul “Eugeniu Carada” a fost decernat
lui Lucian Croitoru, pentru lucrarea “Politica
monetară; ipostaze neconvenţionale – Atacul
speculativ; Criza din zona euro, şomajul;
Inflaţia”, Editura Curtea Veche, Bucureşti,
2012;
l Premiul “Nicolae Titulescu” a fost oferit
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lui Mihai Motoc, ambasador al României la
Uniunea Europeană;
l Premiul “Spiru Haret” a fost înmânat lui
Horia Pop, Universitatea Babeş-Bolyai ClujNapoca, pentru grupul de lucrări referitoare la
inteligenţa artificială;
l Premiul “Constantin Brâncuşi” a răsplătit
volumul de poezii “Roata Norocului”, semnat
de George Virgil Stoenescu şi apărut la Editura
Univers Enciclopedic Gold, în 2012.
l Premiul “Carol Davila” a mers la
Timişoara, la conf. dr. Jianu Dragoş-Cătălin
de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
Victor Babeş.
“Toate aceste premii poartă numele unor
personalităţi de anvergură şi care au aparţinut
Masoneriei”, a declarat, la conferinţa de presă
anterioară ceremoniei de la Ateneu, Remus
Borza, marele orator al MLNR şi producătorul
general al evenimentului. Ele pot fi acordate
tuturor cetăţenilor români rezidenţi sau
nerezidenţi pe teritoriul României, indiferent
de sex, religie sau vârstă, care în cursul anului
anterior decernării premiilor, au realizat o
lucrare, o descoperire, o invenţie sau inovaţie,
au emis o teorie, teoremă, au pus la punct o
tehnică, metodă, cu impact macro- social întrunul dintre cele 7 domenii premiate sau prin
exercitarea profesiei ori a demnităţii publice au
adus importante servicii ori beneficii ţării.
Anul viitor, Bucureștiul va găzdui cel mai
important eveniment masonic mondial –
Conferința Mondială a Marilor Loji Regulare
din Lume, la care dezbaterile vor viza dialogul
cu societatea civilă. Promovarea valorilor
românești este, cu atât mai mult, în acest context,
o datorie de onoare, pentru noi, masonii, se
arată într-un comunicat al Marii Loje.
Lucia Ivănescu
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