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REZUMAT. În acest articol se prezintă cum sunt tratate educaţia şi politicile de mediu în cadrul AOSR, precum şi grupurile de lucru 
împlicate în aceste activităţi. De educaţie se ocupă Comisia pentru Dezvoltarea Creativităţii, iar politicile de mediu se analizează în 
cadrul comisiei de energetică şi protecţia mediului. Comisia pentru Dezvoltarea Creativităţii îşi desfăşoară activitatea la Facultatea 
de Energetică din UPB, prin Universul Energiei, Universul Ştiinţei, Universul Electronicii şi Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii – 
STRING. Pentru învăţământul medical, prin Universul Medicinei, pentru învăţământul liceal s-au format grupurile Ani de Liceu. Se 
realizeazaă educaţia prin practică în sistemul energetic. Politicile de mediu sunt analizate în grupurile de lucru ale Comisiei 
Energetică şi Protecţia Mediului. 
 
Cuvinte cheie: creaţie ştiinţifică, educaţie, comisie, Centre, dezvoltare. 
 
ABSTRACT. This article presents the way education and environmental policies are treated in AOSR and working groups involved in 
these activities. Education is adressed within the Commission for the Development of Creativity and environmental policies are 
analyzed in the energy and environment commission. Creativity Development Commission operates at the Energy Faculty of the 
UPB, through the Universe of Energy, Science Universe, Universe of Electronics and the Creativity Development Centre– STRING. 
Regarding the medical education, the Medicine Universe, for high school, Years of High School groops were formed. Education is 
made through practice in the energy system. Environmental policies are discussed in the working groups of the Energy and 
Environmental Protection Commission. 
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1. INTRODUCERE 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) 
se ocupă de formarea formatorilor în domeniul creaţiei 
ştiinţifice, prin comisiile: Comisia pentru Dezvoltarea 
Creativităţii, Comisia de Energetică şi Protecţia 
Mediului, Comisia de Infrastructură Critică, Comisia 
PRODUCTICA - Dacia Renault, Comisia Tehnologii şi 
Instalaţii Hiperbare, Comitetul Naţional pentru Securitate 
şi Strategie Alimentară. În Universitatea „Politehnica“ – 
Bucureşti (UPB), funcţionează Centrul pentru Dezvoltarea 
Creativităţii la Facultatea de Energetică, catedra Pro-
ducerea şi Utilizarea Energiei, sala ELA 223. În 
cadrul acestui centru, studenţii realizează lucrări de 

energetică, Creativitate Inginerească şi echipamente 
electrice. 

În fiecare an, se desfăşoară Sesiunea de Primăvară a 
acestui Centru (luna mai) şi sesiunea de toamnă (luna 
octombrie). În oraşul Mioveni, judeţul Argeş, s-a înfiinţat 
Centrul Universul Ştiinţei, la Sesiunea de Primăvară a 
Comisiei PRODUCTICA - Dacia Renault (5-7 mai 2011). 

În luna iunie are loc şcoala de vară pentru elevi (15-30 
iunie), în luna septembrie are loc sesiunea de toamnă a 
Comisiilor de Energetică şi Protectia Mediului, 
Infrastructură Critică şi a Comitetului Naţional pentru 
Securitate şi Strategie Alimentară (8-10 septembrie). 

Se vor prezenta activităţile Comisiilor AOŞR privind 
educaţia – componentă esenţială a politicii de mediu a 
comisiilor. 
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2. COMISIILE AOSR 

2.1. Educaţia în cadrul Comisiei  
pentru Dezvoltarea Creativităţii 

Comisia pentru Dezvoltarea Creativităţii are în 
componenţă un coordonator, iar instituţii de învăţământ 
superior sunt implicate în sprijinirea acestei comisii: de 
stat, de stat militare şi particulare acreditate. 

Comisia are şi pagini web în care sunt descrise 
activităţile acestora: 

– Universul Ştiinţei - AOSR; 
– Universul Energiei - Comisia de Energetică şi 

Protecţia Mediului -Ştiinţe Tehnice; 
– Grup de discuţii - Universul Energiei. 
 

Centrele care funcţionează în cadrul comisiei: 
 Centrul de Ştiinţă Prospectivă şi Ştiinţa Ficţiunii 

(CSPSF), având un preşedinte şi o conducere formată 
din director executiv, director adjunct responsabil cu 
problemele ştiinţifice, director adjunct educaţie nonfor-
mală şi jurnalism, director adjunct arte vizuale,  secretar 
general 
 Grup Şcolar COLIBAŞI (StrING) – unde elevii se 

implică în activităţile acestui grup; 
 Universul Ştiinţei, cu un curs de Creativitate 

Inginerească care se prefdă la UPB, cu structura: 
o Procesul de inovare şi economia cunoaşterii; 
o Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală; 
o Reglementări legale internaţionale de protecţie 

a drepturilor de proprietate intelectuală; 
o Tehnici de stimulare a creativităţii; 
o Potenţialul creativ românesc – resursă nece-

sară pentru integrare europeană şi dezvoltarea 
durabilă; 

VERIFICARE PARŢIALĂ + predarea descrierii 
de invenţie. Rezultatele verificării parţiale | 
Răspunsurile la întrebările test 

o Priorităţi româneşti în domeniul protecţiei inven-
ţiilor şi al fundamentării teoretice a procesului 
inovării; 

o Căi potenţiale de valorificare a unei creaţii inte-
lectuale; 

o Acţiuni preliminare pentru valorificarea unei cre-
aţii tehnice; 

o Transmiterea drepturilor de autor şi a drepturilor 
conexe; 

o Transmiterea drepturilor de proprietate industri-
ală; 

o Franciza; 
o Strategia procesului de inovare; 
o Strategia dezvoltării proprietăţii intelectuale şi 

necesitatea monitorizării procesului inovării; 

Teme de casă: 
 Realizarea unui Plan de afaceri; 
 Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii: Consultanţă - Contracte persoane 
juridice; 
 Postuniversitar.ro: Planul de afaceri - model, 

structura; 
 Agentia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, 

Inovare şi Transfer Tehnologic - „Politehnica“: 
Programul INOVARE; 

 Descrierea unei invenţii; 
 Baza de date pentru invenţii româneşti: 

RoPatentSearch; 
 Baze de date pentru invenţiile din alte ţări. 
 Universul energiei acasă la români, care este 

structurat astfel:  
– Energia şi Energetica (Ce este Universul 

Energiei? Ce este Energia?  Ce este Energe-
tica? Ce este Sistemul Energetic?);  

– Creativitatea (Ce este Creativitatea? Ideea 
creatoare ce-i? Ce e tăcerea? Ce sunt Frac-
talii?); 

− Cariera şi Educaţia (Ce carieră să îmi aleg?; 
Cum rezolvăm o problemă?; Cât de impor-
tante sunt notele?; Cum se realizează un sit 
Web?); 

− Biblioteca electronică (cărţi de specialitate; 
cursuri de specialitate; prezentări multi-
media; articole; reviste electronice; pagini de 
istorie); 

− Cercetare şi Creativitate (cercetarea ştiinţi-
fică în domeniul energiei; cercuri ştiinţifice 
studenţeşti; clasificarea subiectelor ştiinţifice; 
cuvinte cheie); 

 Universul electronicii – existând un coordonator 
al acestui grup; 
– Grupul de Electronică Aplicată, existând un 

responsabil desemnat, activitate susţinută de 
către LAPI – Laboratorul de Analiza şi 
Prelucrarea imaginilor; 

– Grupul de Telecomunicaţii, existând un 
responsabil al acestui grup; 

– Grupul de Microelectronică, existând un 
responsabil al acestui grup; 

 Universul medicinei; 
– "Grupul de reflecţie privind raporturile dintre 

Ştiinţă şi Teologie"; 
– Revista de ştiinţă şi tehnică - SCIENCE AND 

TECHNOLOGY; 
– Grupul de lucru „Ani de liceu“ – Colegiul 

Naţional „Gh. Lazăr“, Bucureşti; 
− Grupul de lucru „Ani de liceu“ – Liceul 

Teoretic „Ştefan Odobleja“, Bucureşti; 
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− Grupul de lucru „Ani de liceu“ – Colegiul 
Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. 
Airinei"; 

− Grupul de lucru „Ani de liceu“ – Liceul Teo-
retic „Iulia Zamfirescu“, Mioveni, Argeş"; 

− Grupul de lucru „Ani de liceu“ – Grupul 
Şcolar Colibaşi, Argeş; 

− Grupul de lucru „Ani de liceu“ – Liceul 
teoretic „Ion Ghica“, Răcari, Damboviţa;  

− Legături ale Centrului pentru Dezvoltarea 
Creativităţii; 

− Practica 2010 a Centrului pentru Dezvoltarea 
Creativităţii – AOSR (mai – august). 

2.2. Politica de mediu în cadrul Comisiei 
Energie – Mediu 

Comisia Energie-Mediu are în structura conducerii 
un preşedinte şi un secretar. 

Comisia de Energetică şi Protecţia Mediului (CEPM), 
constituie forma de organizare cu scop ştiinţific a unor 
specialişti reprezentativi din domeniile energeticii şi 
protecţiei mediului. 

CEPM funcţionează în cadrul Academiei Oamenilor 
de Stiintă din România. 

CEPM îsi propune să armonizeze, să coaguleze şi să 
coordoneze activitătile de cercetare, inginerie şi transfer 
tehnologic, în domeniile energeticii şi protecţiei mediului, 
în cadrul unei reţele de centre universitare de cercetare 
şi de institute sau laboratoare de cercetare, care se vor 
asocia Comisiei, în vederea: 

− creşterii rolului şi eficienţei activităţi acestora pe 
plan ştiinţific, social şi economic; 

− promovării progresului ştiinţific şi tehnic în do-
meniu; 

− elaborarea unor strategii sau puncte de vedere ale 
Comisiei în domeniile energiei şi protecţiei mediului; 

− utilizării mai eficiente a propriului potenţial şti-
inţific şi a bazei materiale; 

− corelării sinergice a eforturilor de cercetare; 
− racordării la reţelele de cercetare europene; 
− promovarea creativitătii ştiinţifice în domeniu, în 

rândul tinerilor cercetători. 

GRUPURI DE LUCRU ale Comisiei Energie-Mediu, 
care au în componenţă un preşedinte şi un secretar: 

− Infrastructura Critică; 
− ATLANTIS-ENGINEERING; 
− Reţele Energetice Inteligente; 
− Eficienţa Energetică; 
− Cercetări Avansate; 
− Piata de energie; 
− Analiza sistemică a mediului. 

3. CONCLUZII 

Principiul AOSR este: “vrei să ridici un neam, 
ridică-i şcoala, vrei să scobori un neam, scoboară-i 
şcoala” (Constantin Dinculescu). 

În cadrul AOSR se realizează o simbioză creatoare 
între abstractul ştiinţei şi inefabilul artei, educaţiei, în 
domeniul creaţiei ştiinţifice. 
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