
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului de act normativ -  Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie 

Timişoara al Academiei Române 

SECŢIUNEA A 2-A 

 Motivul emiterii actului normativ    

1. Descrierea situaţiei actuale             Academia Română este instituţie de interes public naţional, cel 

mai înalt for de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării, potrivit 

Legii nr.752/2001, republicată, privind organizarea și 

funcționarea Academiei Române. 

    Obiectivul principal al activităţii constă în organizarea şi 

efectuarea de cercetări fundamentale şi avansate în domeniile 

importante ale ştiinţei, activitate pe care o desfăşoară printr-un 

sistem de unităţi de cercetare. 

     Din acest sistem face parte şi Institutul de Chimie Timişoara al 

Academiei Române cu sediul în municipiul Timişoara, b-dul 

Mihai Viteazul nr. 24.  

      Prin Hotărârea de Guvern nr.497/1990, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 235/23.09.1992, Centrul de 

Chimie Timişoara trece din subordinea Ministerului Industriei 

Chimice şi Petrochimice, la Academia Română, sub denumirea 

de Institutul de Coloranţi şi Compuşi Elementorganici, cu 

personalitate juridică. 

     Prin Hotărârea de Guvern nr.1260/1990, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295/21.11.1992, 

Laboratorul de chimie anorganică din Timişoara, din cadrul 

Institutului de Energetică Chimică şi Biochimică Bucureşti, din 

subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei - Departamentul 

Industriei Chimice şi Petrochimice, trece în subordinea 

Academiei Române, ca unitate de cercetare în cadrul filialei din 

Timişoara a Academiei Române. 

     Prin Hotărârea de Guvern nr.966/1990, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 295/21.11.1992, Institutul de 

coloranţi şi compuşi element - organici Timişoara, din subordinea 

Academiei Române, îşi schimbă denumirea în Institutul de 

Chimie Timişoara. 

     Prin Hotărârea de Guvern nr.1366/2001, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 ianuarie 

2002, Institutul de Chimie Timişoara se comasează prin fuziune 

cu Laboratorul de Chimie Anorganică Timişoara sub denumirea 

"Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române", instituţie 

publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul 

Timişoara, bd. Mihai Viteazul nr. 24. 

     Având în vedere domeniul de activitate științifică al 

institutului, a fost propusă alegerea renumitului chimist,  

academician Coriolan Drăgulescu, ca patron spiritual și 

schimbarea denumirii acestei instituţii în Institutul de Chimie 

,,Coriolan Drăgulescu”. La baza acestei hotărâri s-a avut în 

vedere atât contribuţia academicianului Coriolan Drăgulescu la 

dezvoltarea chimiei anorganice moderne, cât şi rolul determinant 

pe care l-a avut în fondarea şi dezvoltarea cercetării în Timişoara.  



     Prodigioasa activitate depusă şi meritele câstigate în 

cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei au dus la alegerea sa ca 

membru corespondent al Academiei Române (1955) şi apoi ca 

membru titular (1963). Din anul 1974 a devenit preşedinte al 

secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române, funcţie pe care a 

deţinut-o pâna în anul 1977. 

      Academicianul Coriolan Drăgulescu a ocupat poziţii 

importante în viaţa social-ştiinţifică a ţării, poziţii în care a 

dovedit o incontestabilă probitate şi etică profesională; a activat 

în Comisia superioară de diplome, Consiliul superior al 

învăţământului universitar, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi 

Tehnologie, colegiul Ministerului Industriei Chimice, s.a. 

Meritele câştigate pe diferite planuri ale activităţii sale i-au fost 

recunoscute prin numeroase ordine, medalii, şi distincții, printre 

care Ordinul Muncii (1963) Meritul Ştiinţific(1966), Om de 

ştiinţă emerit(1970). 

     Organizarea în Timişoara a reţelei de cercetare ştiinţifică a 

Academiei Române sub conducerea academicianului Coriolan 

Drăgulescu a început în anul 1951 cu formarea primelor colective 

de cercetare în domeniul chimiei, colective deja existente în jurul 

catedrelor Facultății de Chimie Industrială din cadrul Institutului 

Politehnic Timișoara. Activitatea acestor colective era dedicată 

chimiei anorganice şi analitice şi chimiei coloranţilor. Prin HCM 

nr. 466/1953 ia fiinţă Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara 

a Academiei Române, loc în care se concentrează cele mai 

reprezentative forţe şi direcţii de cercetare din Timişoara. Între 

acestea, grupele de cercetare formate în jurul catedrelor Facultăţii 

de Inginerie Chimică ale Institutului Politehnic Timișoara s-au 

coagulat la iniţiativa şi sub conducerea acad. Coriolan Drăgulescu 

într-o secţie distinctă, Secţia de Chimie a Bazei de Cercetări 

Ştiinţifice din Timişoara a Academiei Române (1956) având ca 

obiectiv dezvoltarea cercetărilor în domeniul chimiei anorganice 

şi analitice şi în domeniul coloranţilor. Reorganizarea cercetării 

în Academia Româna a însemnat trecerea celor două sectoare în 

subordinea centrelor de cercetare de specialitate ale Academiei 

Române. În această perioadă, sub conducerea academicianului C. 

Drăgulescu s-au dezvoltat noi direcţii de cercetare: chimia 

compuşilor element-organici, îngrăşăminte chimice, echilibre 

chimice cu orientare către chimia uraniului şi bismutului, chimie 

bioanorganică, chimia compușilor oxidici, cataliza eterogenă. 

Studiile efectuate în aceste domenii au condus la rezultate care 

situau chimia timişeană a acelor vremuri în rând cu cea a marilor 

centre europene. De asemenea, au condus la dezvoltări 

tehnologice importante reflectate în situaţia economică a acelor 

timpuri. 

     Prestigiul de care s-a bucurat omul de ştiință  Coriolan 

Drăgulescu l-a adus în poziţia de reprezentant permanent al ţării 

noastre în Consiliul IUPAC. În această calitate a participat la 

lucrările Conferinţelor Pugwash ale oamenilor de ştiinţă dedicate 

promovării păcii între popoare. A fost membru în consiliIle de 

avizare ale revistelor “Talanta” (Belfast, 1958-1962), Chimie 

Minerale” (Paris 1970-1977) şi membru de onoare al “Société de 

Chimie Industrielle” (Paris 1970-1977), onorând prin aceasta 

instituţia în care funcţiona, respectiv, Centrul de Chimie. 



11. În cazul proiectelor de acte normative care 

transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul 

pentru aplicarea directă a acesteia, se vor 

specifica doar actele comunitare în cauză, 

însoţite de elementele de identificare ale acestora 

Prezentul act normativ nu transpune legislaţie 

comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

2. Schimbări preconizate     În semn de recunoștință pentru întreaga activitate și 

a meritelor incontestabile ale marelui om de știință 

Coriolan Drăgulescu, Adunarea Generală a Academiei 

Române a hotărât, în unanimitate, ca Institutul de 

Chimie Timişoara să-i poarte numele.   

     Prin această decizie, Institutul de Chimie 

Timişoara al Academiei Române va intra în familia 

unităților de cercetare ale Academiei Române care își 

întregesc titulaturile cu nume ale unor patroni 

spirituali. 

     Prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre de 

Guvern, va fi recunoscută deosebita valoare a 

domnului Coriolan Drăgulescu care a jucat un rol de 

primă importanță în domeniul cercetării chimiei 

anorganice și analitice și în domeniul coloranților.  

3. Alte informaţii                     Prezenţa profesorului Coriolan Drăgulescu în viaţa 

academică şi ştiintifica a Banatului, respectiv a 

Timişoarei, la jumatatea secolului trecut a fost 

deosebit de importantă prin contribuţia sa la formarea 

şi dezvoltarea învăţământului şi cercetării în domeniul 

chimiei într-un cadru instituţional bine determinat. Nu 

se poate vorbi de învăţământul şi cercetarea în 

domeniul chimiei din Timişoara fără a vorbi despre 

academicianul Coriolan Drăgulescu. Acesta este de 

altfel şi cadrul în care aducem omagiul nostru 

personalităţii complexe care a fost academicianul 

Coriolan Drăgulescu prin atribuirea numelui domniei 

sale Institutului de Chimie Timișoara. 

    Născut la 4 aprilie 1907 în comuna Văradia, judeţul 

Caraş-Severin, urmează studiile liceale la Timişoara, 

iar cele universitare la Cluj. La absolvire este numit 

curator şi apoi asistent la catedra de Chimie fizică. În 

această perioadă elaborează şi susţine teza de doctorat 

sub conducerea profesorului Dan Rădulescu, iar apoi 

lucrează în laboratoarele ilustrului profesor Gheorghe 

Spacu, marcând astfel începutul studiilor în domeniul 

chimiei anorganice. Sub conducerea acestor eminenţi 

profesori a întreprins studii temeinice care au condus 

la însuşirea unei riguroase metode şi discipline în 

munca de cercetare. 

     Personalitatea academicianului Coriolan 

Dragulescu este extrem de complexă: chimist, 

pedagog, organizator, diplomat, pe toate aceste paliere 

manifestâdu-se la potenţial maxim de pe poziţia unui 

om de o severă educaţie şi de înaltă cultură, 

completate de competenţă şi onestitate profesională. 

Refugiat din Cluj odată cu Universitatea din Cluj, 

doctorul C. Drăgulescu activează în acelaşi timp la 

Facultatea de Agronomie a Institutului Politehnic 



Timişoara. Din această perioadă datează acţiunea 

perseverentă desfaşurată în scopul infiinţării unei 

unităţi de învățământ superior cu profil chimic în 

cadrul Institutului Politehnic din Timişoara. Acţiunea 

se finalizează în anul 1948 când prin Decretul nr 161 

se infiinţează Facultatea de Chimie Industrială, iar 

profesorul Coriolan Drăgulescu este numit decan şi 

şeful catedrei de Chimie anorganică şi analitică. De pe 

această poziţie, ademicianul Coriolan Drăgulescu 

crează şi dezvoltă cadrul organizat de abordare a 

cercetarilor în domeniul chimiei în Timişoara. 

Înfiinţarea Secţiei de Chimie şi în continuare, a 

Centrului de Chimie Timişoara este marcată de 

contribuţia determinantă a academicianului Coriolan 

Drăgulescu, alături de care a stat prietenul său de o 

viaţa, academicianul Ilie Murgulescu. 

     Una din marile calităţi ale academicianului C. 

Drăgulescu a fost aceea de a selecta colaboratorii, de a 

identifica tinerii cu potenţial şi de a se inconjura de 

prieteni. în acesti parametri trebuie privită reuşita 

profesorului Coriolan Drăgulescu în ceea ce priveşte 

evoluţia unităţii de cercetare abia infiinţată. 

Dezvoltarea ulterioară, atât ca tematică cât şi ca 

potenţial uman a condus la reorganizarea Bazei de 

Cercetari Timişoara a Academiei Române prin 

formarea centrelor de cercetare de profil. Se 

infiinteaza astfel, în 1966 Centrul de Chimie 

Timişoara, institutie cu personalitate juridică aflată 

succesiv în subordinea Bazei de Cercetări Ştiinţifice 

din Timişoara a Academiei Române, Ministerului 

Educaţiei şi Învatamantului (1970-1975), Ministerului 

Industriei Chimice (1975-1990), acad. Coriolan 

Drăgulescu deţinând şi funcţia de director pâna la 

sfârşitul vieţii, în anul 1977. În nou Înfiinţatul Centrul 

de Chimie regăsim direcţiile de cercetare iniţiale ceea 

ce reflectă continuitatea activitaţilor în domeniul 

ştiinţific abordat.  

     Academicianul Coriolan Drăgulescu a fost un 

susţinator al performanţei, al noului în cercetarea 

chimică şi desigur, al acelor tineri care dovedeau 

competenţă şi dăruire pentru munca de cercetare. Ca 

urmare, tematica abordată a suferit o diversificare 

continuă concomitent cu cristalizarea unor colective 

de cercetare noi în cadrul secţiilor existente. Structura 

organizatorică a Centrului de Chimie Timişoara 

constituită din trei laboratoare: Laboratorul de Chimie 

Anorganică, Laboratorul de Chimie Organică – 

coloranţi si Laboratorul de Compuşi element-organici 

s-a menţinut în anii care au urmat. 

    Înalta pregătire profesională şi ţinută etică 

dobandită de tinerii cercetători formaţi la şcoala 

academicianului Coriolan Drăgulescu au permis 

continuarea studiilor inițiate de domnia sa şi abordarea 

acestora în acord cu cele mai noi tendinţe. În toate 



etapele evoluţiei sale, Centrul de Chimie devenit 

Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Române 

(ICT) și a fost conectat la realităţile dezvoltării 

ştiinţifice ale timpului prin stagii de specializare în 

străinătate şi prin vizite ale unor personalităţi 

prestigioase la ICT. Unele relaţii stabilite de 

profesorul C. Drăgulescu s-au reluat după 1990, la 

mulți ani după dispariţia sa. De exemplu, colaborarea 

cu profesorul Victor Gutman de la Universitatea 

Tehnică din Viena  a continuat pâna la dispariţia 

profesorului Gutman în 1996 şi continuată cu elevul 

sau, profesorul Linert. 

     Prin întreaga sa activitate, acad. Coriolan 

Drăgulescu a adus o contribuţie remarcabilă la 

recunoaşterea oraşului Timişoara ca un centru de 

învaţământ și cercetare în domeniul chimiei. În acești 

parametri trebuie privită şi organizarea celei de-a III-a 

Conferinţă republicană de chimie la Timişoara în anul 

1966, preşedinte al comitetului de organizare fiind 

acad. Coriolan Drăgulescu, manifestare care a atras 

participarea a numeroase personalităţi din ţară şi 

străinătate. 

      Prin domeniile de cercetare abordate, prin 

colectivele de specialişti pe care îi are, Institutul de 

Chimie Timișoara al Academiei Române reprezintă 

investiţia intelectuală, spirituală şi materială a 

academicianului Coriolan Drăgulescu iar prin 

atribuirea numelui său instituţiei pe care a fondat-o, îi 

recunoaştem meritele şi îi respectăm valorile 

incontestabile.  

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV           

               

1. Impactul macroeconomic       

1. Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social                      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 

TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                                                               - mii lei -                           

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu este cazul. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare                 
Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare                   
Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare                               

Nu este necesară efectuarea unor asemenea calcule 

7. Alte informaţii                        Nu este cazul. 

 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE   
          

1. Măsuri normative pentru aplicarea proiectul 

de act normativ: 

a. Acte normative ce vor fi modificate sau 

abrograte, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ. 

b. Acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii.   

                

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare.            

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare.        
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

europene. 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente  

Proiectul de  act normativ nu  se refera la documente 

internaţionale din care sǎ rezulte angajamente 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 

NORMATIV      

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate                         

Nu este cazul 



2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ                          

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi              

Urmează a fi supus avzării de către Consiliul 

Legislativ 

 6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

PROIECTULUI DE ACT NORMATIV        

                                           

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ       
Nu este cazul 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice                         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii                    

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                           

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 

act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente.        

Punerea în aplicare a proiectului de act normativ se va 

face în condiţiile legii. 

2. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 

 

 

 

 



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern privind schimbarea 

denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române, pe care îl supunem spre adoptare 

Guvernului României, în forma alăturată. 

       

 

Ministrul Educației Naționale,                                                       Preşedintele Academiei Române, 

      

  Ecaterina ANDRONESCU                                                                 Acad. Ioan-Aurel POP 

 

                                                    

 

 

 

AVIZ FAVORABIL: 

 

Ministrul Justiţiei, 

Tudorel TOADER 

 


