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R E G U L A M E N T  

privind acordarea premiilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 
 

Capitolul 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. - (1) În scopul stimulării creaţiei în domeniul ştiinţelor tehnice, 

Academia de Ştiinţe Tehnice din România  - ASTR - acordă premii 

oamenilor de ştiinţă români, din ţară sau din străinătate, în semn de 

apreciere a contribuţiei la dezvoltarea ştiinţelor inginereşti. 

(2) Premiile pot fi acordate şi unor cercetători sau oameni de ştiinţă străini 

pentru contribuţii ştiinţifice realizate în colaborare cu cercetătorii români.  

(3) Premiile constituie recompense morale şi materiale pentru lucrări 

originale, de înaltă valoare, realizate individual sau colectiv, care pun în 

evidenţă creativitatea autorilor şi contribuie semnificativ la progresul 

ştiinţelor tehnice. 

 

Art. 2. ASTR acordă următoarele categorii de premii:  

a. premii anuale - pentru lucrări noi, realizate și puse în 

funcțiune, sau lucrări științifice. 

b. premii tematice - pentru cea mai valoroasă lucrare, elaborată 

pe baza unor teme făcute publice de ASTR. 

c. Premii Opera Omnia - pentru întreaga activitate 

d. premii studenţeşti - pentru studenţii care obţin premiul întâi la 

concursurile studenţeşti, faza naţională, la discipline inginereşti.  
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Capitolul 2 

PREMII ANUALE 

 

Art. 3. Premiile anuale se acordă pe secțiuni și poartă numele unor 

personalităţi ilustre din domeniul creaţiei ştiinţifice inginereşti din 

România. 

Lista acestora este prezentată în anexa prezentului regulament şi este parte 

integrantă. 

Art. 4. Premiile anuale se acordă pentru realizări ştiinţifice şi tehnice 

originale, finalizate cu doi ani înainte de anul în care are loc premierea, din 

următoarele categorii: 

 a) lucrări tehnice realizate și aplicate  

 b) lucrări științifice publicate. 

Art. 5. Premiul se acordă unui autor sau grup de autori pentru o lucrare. In 

cazuri excepţionale, la propunerea temeinic motivată a secţiei ştiinţifice de 

specialitate, un premiu anual poate fi acordat ex-aequo pentru cel mult două 

lucrări. 

Art. 6.  Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către 

institutele de cercetare-proiectare, universităţi sau de către organizaţii 

industriale, precum şi de către membrii ASTR. Dosarul va cuprinde un 

referat de recomandare, documentația tehnică reprezentativă și  atestarea 

beneficiarului în cazul lucrărilor tehnice , și un exemplar al cărții și referatul 

de recomandare în cazul lucrărilor științifice publicate .  

Documentația se înaintează preşedintelui Academiei până la data de  30 

aprilie   a fiecărui an. Propunerile vor fi  transmise secțiilor de specialitate. 

Art. 7. – (1) Pentru fiecare lucrare propusă pentru premiere, secţiile de 

specialitate desemnează doi membri care vor întocmi un referat de susținere 

sau respingere.  

(2) Referatele trebuie să scoată în evidență, într-o formă concisă şi clară, 

originalitatea și contribuţia semnificativă la progresul domeniului respectiv  
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(3) Referatele de susținere sau respingere asupra lucrărilor vor fi analizate 

de către  Biroul Prezidiului, care reține propunerea de premiere pentru a o 

supune aprobării Adunării Generale . 

(4) Nu se pot acorda premii ale ASTR pentru manuale sau cursuri 

universitare. 

(5) În cazul în care premiul se acordă unei opere ştiinţifice realizate de un 

grup de autori, nominalizarea se va face pentru întregul colectiv de autori. 

 

Capitolul 3 

PREMII ACORDATE PENTRU LUCRĂRI PE TEME 

SCOASE LA CONCURS 

 

Art. 8. – (1) ASTR acordă premii pentru lucrări realizate în cadrul unei 

tematici scoase la concurs. 

(2) Temele scoase la concurs de ASTR vor cuprinde coordonatele obligatorii 

ale subiectului lucrării, criteriile şi condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească aceasta. 

Art. 9. Metodologia va fi stabilită odată cu lansarea competiției. 

 

Capitolul 4 

PREMII OPERA OMNIA 

 

Art. 10. ASTR acordă Premii Opera Omnia unor personalități românești, 

pentru întreaga operă științifică 

 

Capitolul 5 

PREMII STUDENŢEŞTI 

 

Art. 11.– (1) ASTR acordă premii celor clasaţi pe locul întâi la faze 

naţionale ale concursurilor studenţeşti, la discipline inginereşti. 
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(2) Premiile vor fi înmânate cu ocazia festivităţii concursului respectiv , de 

către un membru ASTR desemnat de Biroul Prezidiului.  

 

 

 

 

Capitolul 6 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 12. – (1) Decernarea premiilor anuale, a celor pe teme scoase la concurs 

și Opera Omnia se face în şedinţă solemnă a Adunării Generale, cu 

participarea autorilor lucrărilor premiate sau a împuterniciţ ilor acestora. 

(2) Fiecare lucrare premiată va fi prezentată de o persoană desemnată de 

Biroul Prezidiului ASTR  

(3) Premiile se înmânează de către preşedintele ASTR sau un membru 

ASTR desemnat de Biroul Prezidiului. 

Art. 13. – (1) Premiile constau în diplome, medalii și recompense materiale  

(2) În cazul premierii unei lucrări elaborate în colectiv, premiul în bani se 

împarte între coautori în mod egal sau în alte proporții convenite de aceștia . 

Art. 14. Prezidiul ASTR şi secţiile de specialitate vor asigura diseminarea 

informaţiilor privind acordarea premiilor ASTR la institutele de cercetare-

proiectare, universităţi şi întreprinderi industriale pentru prezentarea celor 

mai valoroase lucrări. 
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ANEXĂ 

 

LISTA  CU  PREMIILE  ASTR 

         

 

1. Secţia  Mecanica  Tehnică 

- Constantin C. Teodorescu 

- Gheorghe  Silaş 

 

2. Secţia  Inginerie  Mecanică 

- Gheorghe  Manea 

 

3. Secţia  Electrotehnică-Energetică 

- Remus  Răduleţ 

- Ştefan  Grosu 

 

4. Secţia Electronică-Automatică 

- Vasile  Cătuneanu 

 

5. Secţia  Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii. 

Calculatoare şi Telecomunicaţii 

- Sergiu  Condrea 

 

6. Secţia  Construcţii şi Urbanism 

- Mihai  Hangan 

 

7. Secţia  Ingineria Transporturilor 

- Nicolae  Manolescu 

 

8. Secţia  Inginerie  Chimică 

- Emilian A. Bratu 

 

9. Secţia  Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

- Traian  Negrescu 

 

10. Secţia  Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei 

- Iulian Gavăt 

 


