
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membri fondatori ai Societatii 

Academice de Antropologie au decis prin 
exprimarea liberă a voinţei lor, constituirea 
unei asociaţii stiintifice nonprofit, având 
atribuţii consultative şi de coordonare cu 
privire la proiectele de cercetare antropologică 
precum şi la cele cu implicaţii în antropologie, 
efectuate atât pe plan naţional cât şi pe plan 
internaţional.  

Societatea a fost infiintata de 
Acad.Prof.Dr. Constantin BĂLĂCEANU 
(Preşedinte de onoare); Acad.Dr. Cristiana-
Suzana GLAVCE (cp.I) (Preşedinte de 
onoare); Dr.Andrei KOZMA (Presedinte); 
Prof.Dr.Alexandru-Teodor ISPAS (Director); 
Dr.Gheorghe-Ioan-Matei CRACIUN (c.p.I) 
(Secretar - Director stiintific); Dr. Emilia-Elena 
IANCU (c.p.I) (Trezorier - Director 
administrativ) si Prof.Dr. Leonardo BADEA 
(cenzor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Societatea Academica de Antropologie 

îşi asumă rolul  de verigă între toate 
formaţiunile ştiinţifice şi culturale cu scop 
şi tematică antropologică (care studiază 
fenomenul “om”) - organizate atât în ţară cât şi 

în străinătate - (numim aici: academii, 
universităţi, muzee, societăţi, asociaţii, centre, 
colective, precum şi alte entităţi a căror 
preocupare are tangenţă cu antropologia).  

 
Societatea Academica de Antropologie 

îşi asumă şi rolul de verigă între 
personalităţile implicate în antropologie 
sau în domeniile şi tematicile de relevanţă 
antropologică.  

În acest context, în mod firesc, 
Societatea se va afilia la Uniunea 
Internaţională de Ştiinţe Antropologice, 
precum şi la Asociaţia Europeană de 
Antropologie, ori alte organisme naţionale şi 
internaţionale ce au în obiectul de activitate 
studiile şi cercetările din domeniul 
antropologiei (de ex.: Uniunea Internaţională a 
Ştiinţelor Antropologice şi Etnologice – 
IUAES).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopurile şi obiectivele Societatii 

Academice de Antropologie,  sunt cele legate 
de promovarea principiilor respectivei societati 
prin:  
 Interpretarea şi explicarea antropologică a 
caracteristicilor - nu numai biologice ci şi 
comportamentale - legate de evoluţia 
populaţiilor istorice şi actuale în context 
cultural, filozofic, istoric, etc. precum şi a 
fenomenelor culturii universale şi autohtone, a 
cercetărilor ştiinţifice (efectuate până în 
prezent precum şi cele de ultimă oră), inclusiv 
studierea faptelor şi simbolurilor cuprinse în 
textele literare, juridice, istorice, s.a. - legate 
de antropologie;  
 Punerea unei baze bio-socio-culturale şi 
istorice de referinţă, în contextul tradiţiilor şi al 
civilizaţiei româneşti şi universale, prin 
identificarea elementelor de antropologie cu 
implicaţii naţionale în context european şi 
universal;  
 Crearea unui forum pentru luarea în 
discuţie (în mod liber) a tuturor subiectelor de 
interes ştiinţific în general şi a celor cu aspect 
şi tematică antropologică în special; 
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 Organizarea de cursuri, seminarii, 
simpozioane şi alte manifestări similare în 
spiritul obiectivelor Societatii Academice de 
Antropologie pentru atingerea scopurilor 
propuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Redactarea, editarea, tipărirea şi 
distribuirea unor reviste, broşuri sau publicaţii 
precum şi a altor materiale,  în spiritul celor 
mai sus enumerate;  
 Atragerea de resurse financiare şi 
materiale, necesare realizării şi difuzării celor 
propuse ca scop la punctele precedente  al 
prezentului act, prin donaţii, sponsorizări, 
publicitate, activităţi proprii, ş.a.  
 Organizarea de evenimente, inclusiv 
publicitare, în favoarea atingerii scopurilor 
programatice  
 Înfiinţarea unor societăţi de tip s.r.l., S.A. 
sau altele – conforme cu legislaţia în vigoare - 
având inclusiv scop lucrativ, pentru atragerea 
de fonduri în scopul bunei funcţionări a 
Societatii;  
 Încurajarea spiritului civic, a conştiinţei 
naţionale şi a libertăţii de exprimare;  
 Participarea activă la dezvoltarea unui 
fond bio-medical populaţional sănătos precum 
şi la asigurarea bunăstării culturale, sociale şi 
morale a comunităţii;  
 Asocierea membrilor, prin legături de 
colaborare ştiinţifica bazată pe prietenie, pe 
bună camaraderie şi pe înţelegere mutuală în 
atingerea scopului ştiinţific propus. 

Membru al 
Societatii Academice de 
Antropologie poate fi 
acel cetăţean major, 
român sau străin, 
indiferent de religie, 
naţionalitate sau 
apartenenţă politică, ce 
dovedeşte a desfăşura 
o activitate ştiinţifica 
legată de antropologie. 

Un membru al Societatii Acdemice de 
Antropologie îndeplineşte cumulativ 
următoarele criterii:  
 Este recomandat, pe baza activităţii 
ştiinţifice individuale depuse de către cel puţin 
un membru al Consiliului Ştiinţific Coordonator 
sau de către doi membri activi al Societatii (cu 
minimum un an vechime 
 nu a suferit pedepse penale sau civile 
dezonorante si  
 işi însuşeşte şi se obligă să respecte 
Statutul societatii, fiind capabil să 
îndeplinească exigenţele ce decurg din 
scopurile şi obiectivele Societatii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista membrilor Societatii Academice 

de Antropologie va fi actualizată anual de 
Consiliul Stiintific Coordonator şi validată de 
Adunarea Generală . 

 
Primele activitati. Chiar inainte de a 

debuta oficial, Societatea Academica de 
Antropologie a desfasurat trei actiuni pentru 
sprijinirea Institutului de Cercetari 
Antropologice “Prof.Fr.I.Rainer” si a Comisiei 
de Antroplogie “Acad.St.Milcu” ambele 
institutii ale Academiei Romane si anume:  

2008 - desfasurarea Zilelelor Rainer  
2008 - lansarea cartii de antropologie 
a Prof.Tobias.  
2009 - desfasurarea Zilelelor Rainer  
Fidel principiilor stiintifice promovate 

de ilustri predecesori intr-ale antroplogiei 
precum RAINER, NECRASOV, MILCU si 
SAHLEANU, societatea prin activitatea 
membrilor sai doreste a se inscrie in elita 
stiintifica autohtona si de ce nu internationala. 

 
 
 
 
 
 Dr.Andrei KOZMA 

PRESEDINTE FONDATOR 


