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Abstract.This association was founded in 1902, on dr. C. I. Istrati initiative, by 
co-operation of the Society of sciences from Bucharest with three scientific 
societies from Jassy, and had the task to thrive the sciences in our country, to 
study our social and economical problems, and also to permit to ordinary 
people the access to the whole acquired scientific knowledge. In accordance 
with its statute, the association organized between 1902-1912, 8 congresses, 
during  which there were presented special subject communications and 
national interest essays, conferences of spreading sciences and also organized 
regional exhibitions, excursions and artistically performances. After its last 
congress in 1934, its existence stopped. It is suggested  that a close and extended 
history of this association could be a good subject of a student dissertation in 
the history of sciences. 
 
 Cu mai bine de un secol în urmă a luat naştere în ţara noastră, inspirată 
după modelul asociaţiilor similare din Anglia (British Association for the 
Advancement of Science, 1831) şi din Franţa (Association française pour 
l'avancement des sciences, 1872), la iniţiativa dr. C. I. Istrati, Asociaţiunea 
română pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor. Ea s-a constituit în capitala 
Moldovei - Iaşi - unde s-a ţinut primul ei congres între 2 - 5 iunie 1902, din 
conlucrarea Societăţii de ştiinţe din Bucureşti cu societăţile surori din Iaşi: 
Societatea medicilor şi naturaliştilor, Societatea ştiinţifică şi Societatea 
"Archiva literară şi ştiinţifică".               
 La deschiderea congresului, dr. C. I. Istrati a arătat importanţa 
Asociaţiunii, care serveşte ca legătură între toţi aceia care se ocupă cu ştiinţa 
printre români, de oriunde ar fi ei, ea putând realiza - după Academia Română 
- unitatea culturală a neamului nostru. Orice realizare ştiinţifică făcută de un 
român, ne va face cunoscuţi străinătăţii în mod avantajos, va dezvolta 
încrederea în noi, iubirea între fraţi şi conlucrarea tuturor în aceeaşi direcţie. 
Ludovic Mrazec arată scopul congreselor ştiinţifice naţionale care, pe lângă 
comunicări de ştiinţă pură şi strângerea legăturilor între oamenii de ştiinţă ai 
aceleaşi naţiuni, este de a discuta interesele ţării, iar după Dragomir 
Hurmuzescu, rezultatul congresului va fi stabilirea unei opinii ştiinţifice 
publice, considerând imperios necesară stabilirea nomenclaturii ştiinţifice. [În 
volumul congresului 2 s-a publicat "Vocabular" de C. Climescu şi Gh. 
Ţiţeica]. 
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Expunând un scurt istoric al Asociaţiunii, nu vom zăbovi asupra 
tuturor problemelor de la acest congres şi de la următoarele, ci le vom sintetiza, 
pentru a da o vedere de ansamblu a acestora şi o idee clară a ceea ce a fost 
Asociaţiunea. Aceasta a ţinut opt congrese în perioada antebelică, având 
următorii preşedinţi: 

1. Iaşi, 2 - 5 iunie 1902, preşedinte: Petre Poni (1841-1925),membru 
"activ" al Academiei Române din 1879, de 4 ori preşedinte al ei. 

2. Bucureşti, 21 - 25 septembrie 1903, preşedinte:  dr. Constantin 
Istrati (1850-1918), membru titular al Academiei Române din 1899, de 3 ori 
preşedinte al ei. 
 3. Constanţa, 26 - 30 septembrie 1904, preşedinte: ing. Elie Radu 
(1853-1931), membru onorar al Academiei Române din 1926. 
 4. Craiova, 25 - 27 septembrie 1905, preşedinte: Ştefan Hepites 
(1851-1922), membru titular al Academiei Române din 1902, de 3 ori 
vicepreşedinte şi o dată secretar general al ei. 
 5. Bucureşti, 7 septembrie - 1 octombrie 1906, preşedinte: dr. 
Constantin Istrati. 
 6. Focşani, 20 - 22 septembrie 1909, (ocazionat de semicentenarul 
Unirii Principatelor),  preşedinte: Petre Poni. 
 7. Târgovişte, 23 - 25 septembrie 1911, preşedinte: ing. Ion Ionescu 
(Bizeţ) (1870-1946), membru corespondent al Academiei Române din 1919, 
unul dintre "stâlpii" Gazetei Matematice. 
 8. Galaţi, 4 - 7 octombrie 1912, preşedinte: Gheorghe Ţiţeica (1873-
1939), membru titular al Academiei Române din 1913, de 2 ori vicepreşedinte 
şi de 2 ori secretar general al ei. 
 Statutul Asociaţiunii a fost adoptat la congresul 2, şi el prevedea pe 
lângă publicaţii şi premii, sprijin bănesc pentru instituţii sau specialişti cu 
rezultate în cercetare utile ţării, instituirea de conferinţe şi cursuri serale 
pentru vulgarizarea ştiinţelor şi aplicaţiilor acestora; ţinerea unui congres 
anual într-un oraş din ţară, între 20 - 30 septembrie, cu organizarea unei 
expoziţii locale şi prezentarea de conferinţe publice cu caracter vulgarizator; 
chestiuni organizatorice (biroul Asociaţiunii, calitatea de membru, etc). 
Asociaţiunea s-a dovedit deschisă faţă de toţi aceia care se  ocupau cu o 
ramură teoretică sau aplicată a ştiinţelor, faţă de alte societăţi (inclusiv   
Astra).  
 Au văzut lumina tiparului aproape integral lucrările primelor două 
congrese, şi doar în mică măsură ale ultimelor două. Lipsa de fonduri a 
împiedicat această tradiţie, astfel încât doar presa cotidiană sau unele note 
strecurate prin diverse reviste ştiinţifice mai permit cercetătorului de astăzi să 
reconstituie istoricul Asociaţiunii. Avem aşadar la dispoziţie volumele primelor 
două congrese cu comunicările ce s-au publicat (mai puţine decât cele expuse): 
54 respectiv 124, şi care pot fi consultate. Pentru celelalte congrese putem da 
doar numărul acestora (numai titlurile câtorva au apărut în presă): 37 la 
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congresul 4, 127 la congresul 5, 7 la congresul 6, 43 la congresul 7. Cea mai 
mare parte a acestora erau de strictă specialitate.  
 De un interes deosebit s-au bucurat conferinţele, unele dintre acestea 
fiind publicate fie în reviste, fie ca broşuri. Doar conferinţele de la congresul 7 
au fost publicate în volumul acestuia. Redăm în continuare autorii şi titlurile 
lor: 
 La congresul  1:      

dr. Hurmuzescu: Telegrafia fără sârmă. (Publicată în Arhiva, XIII 
(1902), 3 şi 4,  p. 124-146. 

La congresul 2: 
prof. Gr. Creţu: Ochire asupra literaturii ştiinţifice române până la 

1830. 
La congresul 3: 
1. Ilie Bărbulescu: Cum ar trebui îndrumată chestiunea macedo-

română.  
2. prof. univ. D. Alexandrescu: Legiuirile române vechi asupra 

jocurilor de noroc şi în special al celui de cărţi. 
La congresul 4: 
1. Şt. Hepites: Activitatea solară şi meteorologia.  
2. ing. C. Chiru: Rectificarea râurilor şi irigaţiuni. 

              3. dr. Gh. Marinescu: Acţiunea radiului asupra ţesuturilor şi aplicaţiile 
lui medicale. 
              4. dr. Hurmuzescu: Radioactivitatea, ionizarea şi noile teorii asupra 
constituţiei materiei. 
             5. dr. Drăgescu: Nemurirea sufletului. 
             6. dr. Teodor Mironescu: Bazele ştiinţifice ale alimentaţiei. 
             7. chimist Minovici: Grafologia judiciară. 
             8. agronom Căruntu: Bacteriologia agricolă. 
 La congresul 5: 
             General  Brătianu: Secţia militară de la Expoziţie. 
 La congresul 6: 

1. Dimitrie Onciul: Dezvoltarea noastră culturală de la 1859 la 1909. 
2. G. Nicoleanu: Progresul realizat în viticultură. 
La congresul 7:     
1. ing. Ion Ionescu: Navigabilitatea râului Dâmboviţa. 

              2. I. Al. Brătescu-Voineşti: Pe marginea cărţilor. 
              3. Th. Speranţia: Elemente egiptene în basmele româneşti.  
              4. G. Scraba: Strat şi substrat economic. 
              5. econom D. Georgescu: Necredinţa şi cauzele ei. 
              6. Gh. Ţiţeica: Oamenii de ştiinţă şi amatorii de ştiinţă. (Publicată şi  
în Natura VII(1911-1912), p. 17-25). 
 La congresul 8:  

1.Gh. Ţiţeica: Despre cultura ştiinţifică. (Publicată în Natura, 
VIII(1912-1913), p. 16-27).   
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2.G. Scraba: Viaţa popoarelor. (Publicată în broşură, 1912). 
  3. dr. Gh. Marinescu: Rostul medicinei sociale în prosperitatea şi 
progresul popoarelor. 
  4. C. Rădulescu-Motru: Însemnătatea filosofiei pentru formarea 
spiritului ştiinţific. 
              5. Şt. Hepites: Manifestaţiuni astronomice la Galaţi. (Publicată sub 
titlul: Determinări fizice la Galaţi, în Buletinul Societăţii române de 
geografie,  XXXVI (1915), p. 854-856). 

6. dr. Stănculeanu: Orbirea şi prevenirea ei în România. 
  7. Elena Bacaloglu: Răspândirea cunoştinţelor relativ la românii din 
ţările latine. 
              8. Eugenia de Reus-Ianculescu: Femeia română şi politica. 
              9. D. Panaitescu: Istoria Galaţilor şi comerţul lui de astăzi. 

De remarcat că printre conferenţiari apar şi nume de femei (la 
congresul 8), iar la congresul 7 - prezentatoare de comunicări. Acest fapt este 
remarcat de dr. Istrati care, la închiderea lucrărilor acelui congres, a spus 
"Doresc, domnilor, ca femeia română să sintetizeze cât mai larg iniţiativa 
noastră, căci o naţiune care se bazează numai pe bărbat, este ca naţiunea 
turcească, care vedeţi că se pierde; noi avem nevoie ca alături cu bărbatul, 
femeia să dea ţării tot ce poate". Tot la acel congres, Gh. Munteanu - Murgoci 
a caracterizat mai bine scopul Asociaţiunii: lupta pentru propăşirea şi 
răspândirea ştiinţelor în ţara noastră, cuprinzând pe toţi cei care cultivă ştiinţa şi 
distingându-se de celelalte asociaţii ştiinţifice şi literare, deoarece caută să 
răspândească cunoştinţele câştigate în laboratoare, cabinete de lucru, spitale, şi 
oriunde se cercetează natura, omul şi viaţa, în masa cea mare a poporului. Este 
un merit pentru omul de ştiinţă de a pătrunde misterele naturii, dar este un mai 
mare merit de a răspândi şi de a face accesibile aceste descoperiri în masa cea 
mare la noi.  
 Unele expuneri au fost prezentate drept  comunicări, deşi ele depăşeau   
cadrul secţiunii respective sau erau de interes general. Cităm dintre acestea: 
 dr. C. I. Istrati: Din istoricul desvoltării cunoştinţei stiinţelor pure şi a 
aplicaţiunilor acestora în Ţările Române. 
 Ştefan Hepites: Climatologia Iaşilor. 
 Cât priveşte răspândirea ştiinţelor, ea s-a făcut fie prin conferinţe de 
popularizare (în 1911 este creată Universitatea populară, Spiru Haret şi dr. 
C. I. Istrati fiind vicepreşedinţii ei, iar în 1913, Societatea "Prietenii Ştiinţei", 
cu Şt. Hepites preşedinte de onoare şi Gh. Ţiţeica preşedinte activ), fie prin 
reviste de cultură ştiinţifică (Natura, 1905-1948, fondator Gh. Ţiţeica, Albina, 
1897 - , fondator Spiru Haret, Revista ştiinţifică "V. Adamachi", 1910-
1949, fondator I. Simionescu, Ziarul ştiinţelor şi călătoriilor, 1912-1948, 
fondator Victor Anestin). Printre societăţile care au realizat  răspândirea 
ştiinţelor în perioada interbelică, amintim: Ateneul popular Tătăraşi - Iaşi , 
Ateneele populare, Societatea "Tinerimea Română", Extensiunea 
universitară la Cluj, Liga contra prejudecăţilor. 
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     Secţiunile congreselor începute cu: (1) matematică, (2) ştiinţe fizico-
chimice, meteorologie, (3) ştiinţe naturale, (4) medicină, (5) geniu civil şi 
militar, fie s-au diversificat pe parcurs, prin participarea unui număr mai mare 
de societăţi şi instituţii ştiinţifice, fie s-au regrupat. În proiectul de statute al 
Asociaţiunii prezentat de dr. Istrati în şedinţa generală a Societăţii române de 
ştiinţe din 28.martie/ 10 aprilie 1910, se stabilesc următoarele secţiuni: (1) 
matematică, mecanică, astronomie; (2) geniu civil şi militar; (3) fizica şi 
aplicaţiunile sale; (4) fizica globului, meteorologia şi geografia; (5) chimia şi 
aplicaţiunile sale: (6) mineralogia, petrografia, geologia şi paleontologia; (7) 
botanica şi silvicultura; (8) zoologia şi zootehnia; (9) anatomia, fiziologia şi 
morfologia; (10) antropologia şi arheologia; (11) agronomia; (12) igiena şi 
medicina publică; (13) ştiinţele medicale relative la om; (14) medicina 
veterinară; (15) odontologia; (16) farmacia; (17) economia politică şi statistica; 
(18) pedagogia şi învăţământul. 
 În afara comunicărilor de strictă specialitate,  în cadrul congreselor s-
au prezentat şi unele de interes naţional: Compoziţia chimică a petroleului 
românesc, Secetele din România, Distribuirea geologică a zonelor petrolifere 
din România, Despre caracteristica alimentaţiei ţăranului român, Compoziţia 
chimică a unor plante şi produse de la noi, Apele minerale, Pelagra, Profilaxia 
medicamentoasă a malariei, Starea pădurilor de la noi, Încercare de înmulţire 
a unor peşti prin fecundare artificială, O problemă geografică cu privire la 
văile Ialomiţa şi Mostiştea, Mersul reconstruirii viilor din regiunea 
Odobeştilor, iar la congresul 3 s-a constituit o comisie care să intervină la 
guvern pentru ameliorarea situaţiei din ospiciile de alienaţi. De asemenea, la 
congresul 7 s-a constituit Asociaţia clerului ortodox din România afiliată 
Asociaţiunii, iar la congresul 8, Asociaţiunea s-a decis să numească o comisie 
care să studieze navigabilitatea Siretului.  

La congresul 5, dr. C. I. Istrati arată că pe lângă realizări, mai sunt 
multe de îndreptat pe toate tărâmurile: trustul arendaşilor străini care ar trebui 
nimicit, exportul petrolului, în loc să ne folosim de el pentru a dezvolta 
industria naţională. Asociaţiunea nu are numai menirea de a dezlega 
problemele ştiinţifice, ci şi pe aceea de a studia toate chestiunile sociale şi 
economice privitoare la ţară.  
 Congresele Asociaţiunii au început cu câte un Te-Deum, ca să nu se 
creadă că ştiinţa întoarce spatele religiei strămoşeşti. În cuvântările sale la 
congresele 1,2 şi 7, dr. C. I. Istrati a făcut referiri la problema ştiinţă - religie: 
"Să nu uităm că prin credinţa noastră nestrămutată în Dumnezeu, neam şi 
religia strămoşească ne-am păstrat atât de miraculos în vremurile de grea 
cumpănă. (...)  Religia şi ştiinţa pot converge spre aceeaşi ţintă, sunt aceeaşi 
credinţă" (congresul 1). "Ştiinţa e religia adevărului, progresului necontenit şi 
neţărmurit; ea duce tot mărind închipuirea noastră, până în fine, într-un moment 
vom putea concepe creatorul şi opera sa. Iată religia adevărată, numai prin ea 
vedem că materia şi viaţa sunt în constantă evoluţiune. Numai prin ea vom avea 
dezlegarea misterelor creaţiunii. (...) Ştiinţa e religia viitorului! Ea ne duce la 
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adevărata credinţă. Prin ea numai, Dumnezeirea va putea fi înţeleasă în toată 
măreţia ei. (congresul 2). La congresul 7, la secţiunea cultului, în chestiunea 
armoniei dintre ştiinţă şi religie, spune: "Va veni o vreme când oamenii de 
ştiinţă vor fi preoţii omenirii. (...) Religia trebuie să evolueze spre a fi în 
curentul ideilor generale şi să mai modifice din formele care nu mai sunt pentru 
vremurile de astăzi. Să lupte pentru modificarea calendarului în raport cu 
ştiinţa; să suprime atâtea sărbători şi posturi inutile. Astfel se va stabili definitiv 
armonia dintre religie şi ştiinţă".    

În privinţa expoziţiilor, chiar dacă acestea au fost introduse doar la 
congresul 2 prin statut, menţionăm că la primul congres, din plafonul aulei 
Universităţii din Iaşi atârna un pendul Foucault pentru demonstrarea rotaţiei 
Pământului, iar expoziţia de la congresul 2 a devansat adoptarea statutului. 
Aceasta a fost amenajată la Institutul de chimie organică, Splaiul Magheru 2, şi 
a cuprins 12 secţiuni, urmărind scopul ca guvernul şi opinia publică să-şi poată 
da seama în mod mai practic şi mai amănunţit despre mişcarea noastră culturală 
în genere şi despre lucrările făcute în laboratoarele Statului sau ale 
particularilor. S-a realizat cu concursul unui mare număr de societăţi şi instituţii 
ştiinţifice şi colaboratori individuali, la închiderea ei atribuindu-se 42 diplome 
de onoare şi 779 medalii de aur, argint, bronz, menţiuni şi pentru colaboratori. 
Tot atunci, dr. C. I.  Istrati a fost decorat cu “Coroana României în grad de 
mare ofiţer” şi a propus regelui organizarea unei Expoziţii generale române cu 
ocazia împlinirii în 1906 a 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul 
Traian şi a 40 de ani de domnie regală statornică. La congresul 3, din cauza 
mijloacelor restrânse, nu s-a putut deschide expoziţia regională, se pare că la fel 
s-a întâmplat şi la congresul 4. La congresul 5 s-a vizitat Expoziţia naţională al 
cărei comisar general a fost dr. C. I. Istrati, la congresul 6 s-a organizat 
expoziţia şcolilor primare şi profesionale din judeţ, la congresul 7 - expoziţia 
regională cu 10 secţiuni, iar la congresul 8 - expoziţia de vite şi expoziţia 
culturală şi industrială (la Palatul administrativ). 
 Asociaţiunea a acordat titlul de membri de onoare lui: B. P. Hasdeu şi 
N. Grigorescu în 1906; de membri asociaţi lui: I. Al. Brătescu - Voineşti, V. 
Drăghiceanu, C. Ghica, I. Simionescu, şi de membri corespondenţi unor 
personalităţi locale, în 1911. Medalia şi diploma de onoare a fost acordată 
oraşului Odobeşti, iar diploma de onoare - oraşului Focşani în 1909, oraşului 
Târgovişte şi judeţului Dâmboviţa în 1911.  
 Congresele au avut în program excursii şi vizite: la mormintele marilor 
înaintaşi de la cimitirul Eternitatea (congresul 1); pe Valea Prahovei (congresul 
2); la carierele de piatră de la Canara, la instalaţiile pentru exportul petrolului, 
la tunelul care leagă portul cu căile ferate; vizionarea experienţei cu o barcă de 
salvare (congresul 3); la parcul Romanescu din Craiova (congresul 4); la 
Mărăşeşti, cu vizitatea fabricii de produse chimice şi a fabricii de zahăr, şi la 
Odobeşti (congresul 6); la mănăstirile Viforâta şi Dealu, la mina de lignit de la 
Valea Rea şi la Pucioasa - Pietroşiţa (congresul 7); la noul bazin al Brateşului, 
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arsenalul marinei, şantierul naval Fernic, stabilimentele industriale şi 
comerciale din port; la carierele de piatră de la Turcoaia (congresul 8). 
          În onoarea congresiştilor s-au dat spectacole de teatru, spectacole şcolare 
sau concerte, congresele încheindu-se cu câte un banchet. 
 Academia Română a ţinut legătura cu Asociaţiunea (de altfel 
preşedinţii congreselor erau membrii ei), fiind reprezentată la congresele 4 şi 5 
de Ion Kalinderu. 
 Seria congreselor din perioada antebelică se încheie cu congresul din 
1912, Asociaţiunea cunoscând un reviriment în 1934 prin aşa zisul "al 8-lea 
congres al Asociaţiei române pentru înaintarea ştiinţelor" (deci titulatura ei este 
modificată, iar numerotarea congresului se repetă), ţinut la Bucureşti între 29 
aprilie - 2 mai. A avut ca preşedinte pe Ludovic Mrazec (1867-1946), 
membru titular al Academiei Române din 1905, de 3 ori preşedinte şi de 2 ori 
vicepreşedinte al ei, şi ca secretar general pe Octav Onicescu (1892-1984), 
membru titular al Academiei Române din 1965. A întrunit un număr 
impresionant de societăţi ştiinţifice - 33 - şi de participanţi -  aproximativ 500, 
care au prezentat 300 de comunicări. În prima zi a congresului s-au vizitat 
muzee, expoziţii, Societatea de radio şi Palatul telefoanelor. În 30 aprilie a avut 
loc inaugurarea congresului cu participare regală, zi în care s-a dezvelit 
monumentul lui Gheorghe Munteanu - Murgoci la Institutul de Geologie de 
la şosea, şi s-a depus o jerbă la statuia dr. C. I. Istrati din parcul "Carol". 
Lucrările congresului s-au desfăşurat  în 6 secţiuni: matematică, fizică - chimie, 
ştiinţe naturale, istoria ştiinţelor, tehnica, învăţământul. S-au ţinut 6 conferinţe, 
două de către savanţi străini, cu următoarele teme: 
 Pieter Zeeman (laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1902): 
Radiaţiunea luminii în câmpul magnetic de laborator şi în câmpul magnetic 
solar. 
 dr. Francisc Rainer: Problema raselor umane. 
 Victor Vâlcovici: Noile ipoteze asupra constituţiei materiei. .
 Alexandru Borza: Starea de azi şi probleme viitoare ale protecţiei 
naturii în România. 
 Émile Borel (membru al Institutului Franţei): Hazardul şi 
determinismul ştiinţific. 
 dr. Gheorghe Marinescu: Lumina şi viaţa.  
 Dintre ideile cuprinse în cuvântările de la congres, reţinem dezideratele 
expuse de Ludovic Mrazec: 1.Crearea unui institut care să vină în ajutorul 
laboratoarelor, în acest sens făcând un apel la întreprinderile economice pentru 
sprijinirea cercetării. 2. Infiinţarea unui "consiliu naţional de cercetări", organ 
îndrumător şi consultativ al statului. 
 Acest congres, care a adunat pe cei mai iluştri oameni de ştiinţă de la 
noi din acea perioadă, a fost cântecul de lebădă al Asociaţiunii; ea a dispărut, 
imprimând în istoria noastră culturală personalitatea fondatorului ei, marele 
patriot dr. C. I. Istrati, şi strădaniile sale pentru progresul ştiinţei româneşti, 
pentru culturalizarea maselor, în timp ce societăţile similare din Anglia, S.U.A 



Elvira Botez 
________________________________________________________ 

________________________________________________ 
NOEMA VOL. IV, Nr. 1, 2005 
 

150 

şi Franţa dăinuie şi astăzi. Readus în atenţia contemporanilor de acad. Mircea 
D. Banciu (Academica 15, iunie, 2003) printr-un medalion comemorativ care 
se încheie cu "un gând filosofic" al savantului, încheiem scurta expunere cu 
acest citat din cuvântarea sa de la congresul din 1903: "Trebuie, în fine, ca cerul 
frumos al României să servească observaţiunilor astronomice, pentru care avem 
catedre cu învăţământ teoretic, creându-se un observator special pe colinele de 
la Voila de lângă Câmpina, în legătură cu un observator pe Bucegi şi cu cel 
astronomic militar şi cel meteorologic din Bucureşti", care evidenţiază 
preocuparea savantului şi pentru dezvoltarea acestei ştiinţe la noi. 
 Istoricul Asociaţiunii schiţat aici, ar putea constitui subiectul unei 
dizertaţii de licenţă în istoria ştiinţei, care să scoată la lumină mai pregnant o 
pagină remarcabilă din istoria noastră cultural-ştiinţifică. În acest sens, 
bibliografia care urmează ar putea fi de un real folos. 
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