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Profesor la Institutul de Agricultură de la Pantelimon şi la Şcoala Centrală de
Agricultură şi Silvicultură (1860-1899), unde a predat "Agricultură",
"Silvicultură", "Botanică", "Economia rurală", „Economia rurală şi
naţională”
A absolvit Şcoala Naţională de Agricultură de la Grignon – Franţa (1859)
Director al Institutului de Agricultură de la Pantelimon şi al Şcolii Centrale
de Agricultură şi Silvicultură (1863-1884)
Membru (1871), preşedinte (1901-1904) și vicepreşedinte al Academiei
Române (1879-1891; 1895-1898; 1900-1901)
Președinte al ”Secțiunii de Științe” a Academiei Române (1884-1887; 18931894; 1898; 1901; 1902-1903; 1904-1907)
Deputat și Senator în Parlamentul României între anii 1879 și 1909
Președintele Senatului României (1907-1909)
Prim-ministru (1896-1897)
Ministru al Lucrărilor Publice (1877-1878; 1887-1888), Ministru al Cultelor
şi Instrucţiunii Publice (1882-1884), Ministru al Agriculturii, Comerțului,
Industriei și Domeniilor (1896-1897; 1901-1902); Ministru al Internelor
(1902)
Membru fondator şi primul Preşedinte al Societății ”Atheneul Român”
(1865)
Membru fondator şi vicepreşedinte al ”Societăţii Geografice” din România,
membru fondator și președinte al ”Societăţii Economia” din București,
membru fondator al ”Societății Concordia” din București, membru al
”Societății de Economie Politică” din Paris
Lucrări reprezentative: ”Manual de agricultură pentru școalele normale și
școalele rurale” (1869-1891, șapte ediții); „Catechismul economiei politice”
(1869); „Terra nostra” (în două ediţii: 1875, 1880, ediţia a II-a fiind premiată
de Academia Română cu premiul „Gheorghe Lazăr” în 1881); „Politica
noastră comercială făcută cu convenţiunile de comerciu” (1885); ”Elemente
de economie politică” (1889); „Plantele cereale şi leguminoase la romani”
(1904); „Creşterea albinelor” (1905)
A fost decorat cu înalte distincții de stat din țară și străinătate (Franța,
Rusia), dintre care: Mare cruce ”Steaua României”, Mare cruce ”Coroana






României”, Mare cruce – Mare comandor al ”Legiunii de onoare” a Franței,
Mare cruce a ordinului ”Ludovic” din Franța, Mare cruce a Ordinului
”Sfânta Ana” din Rusia, Mare cruce a Ordinului ”Sfântul Stanislav” din
Rusia
A fost un erudit cu activitate multilaterală: profesor, academician, agronom,
economist, ziarist, om politic
Celebra lucrare ”Dictionnaire international des ecrivains du monde latin”,
publicată la Roma în 1905, îi face o prezentare pe o coloană de pagină în
care se menționează: ”Aurelian poate fi considerat sub toate aspectele ca
unul dintre marii factori ai României moderne, un cetățean și un scriitor de
care o țară trebuie să fie mândră”
Este considerat cel mai important agronom și economist român din sec. al
XIX-lea, fiind unul dintre acei oameni mari pe care îi putem numi ”Părinți ai
națiunii”

