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Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, membru corespondent  

al Academiei Române, distins de Ambasada Franței cu titlul  
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques 

 
 
Profesorul Mircea Dumitru, membru corespondent 
al Academiei Române, a fost distins de statul 
francez, la începutul lunii iulie, cu titlul Officier de 
l’Ordre des Palmes Académiques – Ofițer al 
Ordinului Palmelor Academice, în semn de 
„omagiu adus strălucitei sale cariere de cercetător, 
precum și numeroaselor sale inițiative de 
promovare a schimburilor cu cercetătorii din Franța 
și a dezvoltării Francofoniei academice“. 
Însemnele de Ofițer al Ordinului Palmelor 
Academice i-au fost conferite profesorului Mircea 
Dumitru de către ES doamna Laurence Auer, 
ambasadoarea Franței în România, în cadrul unei 
ceremonii desfășurate vineri, 2 iulie 2021, la 
Reședința Ambasadei Franței din București. 
 
În discursul Laudatio, ES doamna Laurence Auer a 
subliniat angajamentul prof. univ. dr. Mircea 
Dumitru pentru susținerea și dezvoltarea 
Francofoniei universitare, în special prin activitatea sa constantă desfășurată în cadrul a două 
instituții de elită care s-au dezvoltat pe deplin sub conducerea sa: Colegiul juridic franco-
român de studii europene și Centrul regional francofon de studii avansate în științe sociale: 

 

„Franța și francofonia au ocupat întotdeauna un loc important în cariera 
dumneavoastră academică, mărturie fiind alegerea dumneavoastră în calitate de 
președinte al Institutului Internațional de Filosofie de la Paris în perioada 2017-2019 
(...). Ați impulsionat și facilitat, de asemenea, în mod decisiv înființarea Centrului 
regional francofon de studii avansate în științe sociale – CEREFREA, în colaborare 
cu Agenția universitară a francofoniei și Ambasada Franței.“ 

 
Profesorul Mircea Dumitru, titular al catedrei de logică a Facultății de Filosofie, Universitatea 
din București, prorector și rector al acestei universități, a fost președinte al European Society 
of Analytic Philosophy între anii 2011 și 2014 și președinte al International Institute of 
Philosophy iar perioada 2017-2020. Din 2019 este membru al Academia Europaea, iar în 
prezent, îndeplinește funcția de președinte al Balkan Universities Association. 
 

Sursă foto și informații: site-ul Ambasadei Franței la București  
https://ro.ambafrance.org/M-Mircea-Dumitru-Officier-de-l-Ordre-des-Palmes-Academiques 
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