REGULAMENT PENTRU PRIMIRILE DE MEMBRI ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ

1. Alegerea de noi membri ai Academiei Române (membri corespondenţi, membri de onoare din
ţară şi membri de onoare din străinătate) se face, în condiţiile prevăzute de Statutul Academiei Române, cu
totală obiectivitate şi în deplină transparenţă, unicul criteriu de primire în Academia Română fiind contribuţia
la ştiinţă şi cultură, impactul asupra domeniului de activitate al candidatului.
2. Printre criteriile ce trebuie avute în vedere, în funcţie şi de domeniul ştiinţific sau cultural, sunt
de considerat: originalitatea, ecoul în comunitate (evaluat prin indicatori scientometrici acolo unde este cazul),
reputaţia naţională şi internaţională .(premii, titluri, onoruri, implicare organizatorică şi editorială), formarea de
şcoli/discipoli, contribuţii la dezvoltarea socio-economică a ţării.
3. Pentru membrii de onoare, ultimele criterii (ecou, reputaţie naţională şi internaţională,
şcoli/discipoli) capătă o importanţă mai mare decât pentru membrii corespondenţi, ei trebuind să fie personalităţi
consacrate ale ştiinţei şi culturii; membrii de onoare din străinătate trebuie să aibă şi o bună colaborare cu
ştiinţa/cultura românească, cu Academia Română, în general, cu România.
4. Chiar dacă excelenţa cultural-ştiinţifică este criteriul central şi inalienabil, la primirea de noi
membri în Academia Română este recomandabil să se ţină seama şi de echilibrul pe domenii şi sub-domenii al
secţiilor, al Academiei în general.
5. Propunerile pentru primirea în Academia Română pot fi făcute de către membrii corespondenţi
sau titulari ai Academiei, de instituţii de învăţământ superior, de cercetare sau de cultură din România.
6. Dosarele cu propuneri se depun la Cancelaria Academiei Române care, după înregistrare, le
trimite secţiilor de specialitate.
7. În şase luni de la primirea unui dosar, secţiile trebuie să comunice, în scris, Cancelariei stadiul în
care se găseşte discutarea candidatului.
8. Un dosar de propunere trebuie să conţină, pe lângă referatul de propunere, memoriul de activitate
al candidatului, curriculum vitae, lista publicaţiilor/realizărilor artistice, o selecţie de 12 realizări/lucrări
semnificative (alese de candidat), alte documente relevante.
9. Secţiile Academiei analizează propunerile primite, începând cu buna alcătuire a dosarului, fiind
total răspunzătoare de calitatea propunerilor pe care le vor înainta ulterior Biroului Prezidiului Academiei. În
acest scop, dosarele primite vor fi disponibile pentru consultare la secţie, iar candidaţii potenţiali vor fi invitaţi
la o prezentare-interviu în faţa plenului secţiei.
10. Secţiile vor trece apoi (după prezentarea-interviu) la discutarea propunerilor într- o şedinţă de
secţie şi la ierarhizarea acestora prin vot secret (prin vot secret se înţelege votul direct în secţie sau vot electronic
securizat sau vot electronic confidenţial, trimis secretarului secţiei, care are obligaţia să păstreze secretul
votului).

11. Metoda explicită de vot (de pildă, punctaje pentru locurile 1, 2, ..., însumate în final) rămâne a
fi aleasă de secţie, în mod explicit, înainte de vot, prin consens, la propunerea preşedintelui de secţie.
12. Dacă secţia are un număr de locuri vacante, iar mai mulţi candidaţi se clasează simultan pe locul
întâi, votul se reia dacă numărul acestora este mai mare decât dublul numărului de locuri. Dacă pe locul întâi se
clasează cel mult de două ori mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri, ei pot fi cu toţii propuşi Biroului
Prezidiului Academiei, care va face departajarea finală, înainte de supunerea lor votului Adunării Generale.
13. Dacă numărul de dosare primite de o secţie este considerat prea mare, atunci se poate proceda
mai întâi la stabilirea unei „liste scurte de candidaţi eligibili”, atâţia cât stabileşte secţia. Alegerea acestora se
face tot prin procedura anterioară (interviu, vot secret în secţie). Alegerea candidaţilor care vor fi propuşi
Prezidiului Academiei se face într-o şedinţă ulterioară de secţie; dacă se consideră necesar, secţia poate cere o
actualizare a dosarului candidatului, în vederea votului decisiv.
14. Candidaţii din lista scurtă care nu sunt aleşi membri ai Academiei rămân în portofoliul secţiei,
intrând în competiţia pentru viitoarele locuri vacante alocate secţiei alături de eventualele noi dosare primite de
la Cancelarie.
15. Propunerile secţiilor se înaintează Biroului Prezidiului Academiei Române, însoţite de Fişa
Sintetică, după modelul anexat, şi de Declaraţia de acceptare a candidaturii. Această fişă va fi publicată pe
pagina de internet a Academiei Române cu 15 zile înainte de întrunirea Adunării Generale şi va fi disponibilă
la Cancelarie pentru consultare de către orice membru al Academiei.
16. Orice comentariu asupra candidatului, activităţii şi operei sale, din partea secţiilor Academiei
sau a membrilor Academiei trebuie depus la Cancelarie cu cel puţin 48 de ore înaintea Adunării Generale în
care este planificată discutarea candidaturii, pentru a fi disponibil în şedinţa de Prezidiu din preziua Adunării
Generale.
17. De asemenea, Comisia consultativă a Academiei Române va examina dosarele şi va emite un
aviz consultativ, care se depune la Cancelarie, cu cel puţin 48 de ore înaintea Adunării Generale.
18. Candidaturile validate prin vot secret de Prezidiul Academiei vor fi supuse votului Adunării
Generale. În Adunarea Generală, preşedintele secţiei care propune candidatura sau un alt membru al secţiei dacă
preşedintele nu este de faţă va prezenta Fişa Sintetică a candidatului, cu eventuale adăugiri (de exemplu, imagini
ale unor realizări, coperte de carte, informaţii de ultimă oră). După prezentarea Fişei Sintetice, pot urma luări
de cuvânt legate de candidatură.
19. Pentru a fi ales membru (corespondent sau de onoare) al Academiei Române, un candidat
trebuie să întrunească 2/3 din numărul voturilor exprimate, în condiţii de cvorum statutar, aplicându-se
prevederile Statutului.
20. Numele noilor membri aleşi de Adunarea Generală vor fi publicate pe pagina de internet a
Academiei Române, în revista Academica şi vor fi transmise spre publicare în presă.
21. Însemnele academice (insigna şi carnetul de membru al Academiei Române) sunt înmânate
noilor membri ai Academiei de către preşedintele Academiei, în plenul proximei Adunări Generale, prilej cu
care noii membri corespondenţi şi de onoare din ţară citesc şi semnează, în faţa Adunării Generale, Declaraţia
de Fidelitate faţă de Academia Română, prezentă în anexa acestui regulament. Un exemplar din Declaraţie este
înmânat noului membru al Academiei şi un exemplar rămâne la Cancelarie.

22. Prevederile prezentului Regulament privind votul în secţii şi în Adunarea Generală se aplică
şi pentru titularizarea membrilor corespondenţi, ţinându-se seama şi de activitatea şi rezultatele după primirea
ca membru corespondent în Academia Română.
23. Prezentul Regulament a fost întocmit pe baza Statutului Academiei Române şi adoptat de
Prezidiul Academiei Române întrunit în şedinţa din data de z i u a 1 u n a 2019.

ANEXA 1:
Fişa sintetică de candidat pentru alegerea ca membru corespondent, membru de onoare din tară
sau membru de onoare din străinătate al Academiei Române
Numele candidatului:
Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea:
Adresa:
Studii superioare:
Doctorat:
Specializări, burse:
Locuri de muncă:
Domenii de activitate/cercetare:
Principalele realizări (descriere sintetică, cel mult o pagină):
Impact şi recunoaştere:
- număr total citări (sursa informaţiei):
- discipoli, doctoranzi, doctorate susţinute pe subiecte din opera candidatului (numeric):
- număr conferinţe invitate la instituţii sau simpozioane:
- colective editoriale de specialitate (selectiv):
- premii, titluri, onoruri profesionale (selectiv):
- pagină web personală unde se pot găsi informaţiile anterioare; dacă o asemenea pagină nu există, la Fişă
se adaugă o anexă cu aceste informaţii (dar această anexă nu este considerată parte a Fişei); dacă unele
dintre punctele dinainte nu sunt adecvate pentru unele secţii (e.g., umanistice), ele sunt omise sau
înlocuite cu criterii specifice

Alte informaţii:
Lista celor mai semnificative 12 realizări/publicaţii ale candidatului (în cazul cărţilor/articolelor se vor da
referinţe complete şi, dacă este posibil, se va indica impactul, numărul de citări şi sursa acestei informaţii):
1.
2.
3. ...

Recomandat de:
Discutat în Secţia ............... în şedinţa din data .......
Rezultat vot secret
Voturi exprimate:

Data

voturi pentru:

voturi contra:

abţineri:

Semnătura preşedintelui secţiei

ANEXA 2: Declaraţie de Fidelitate fată de Academia Română
9
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Subsemnatul, n u m e l e ales
Membru Corespondent
Membru de Onoare al Academiei Române, în
Adunarea Generală din d a t a
conştient de menirea Academiei Române de instituţie fundamentală identitar-naţională, for suprem de
consacrare ştiinţifică şi culturală în România, înalt simbol al culturii şi naţiunii române, de tradiţia ei în
îndeplinirea acestei meniri, de la înfiinţarea ei în 1866 aflându-se în serviciul Naţiunii Române, mă angajez
solemn în faţa colegilor mei, în faţa Academiei Române,
să respect Legea, Statutul şi regulamentele Academiei Române,
să respect Codul de Onoare al Academiei
să lucrez totdeauna şi din toate puterile pentru păstrarea şi creşterea prestigiului şi rolului Academiei în
societatea românească,
să nu particip la nicio acţiune care ar putea aduce vreun prejudiciu sau ofensă Academiei, colegilor, României.

Semnătura,
Data

Biroul de prezidiu

Se alocă numărul
de locuri

