REGULAMENT
PENTRU PRIMIRILE DE MEMBRI ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ
1. Alegerea de noi membri ai Academiei Române se va face în condiţii de
obiectivitate şi transparență deplină. Sunt inacceptabile influenţe exterioare de
orice natură (criterii politice, de prietenie, rudenie, alte influenţe).
2. Sunt mulţi oameni de ştiință şi cultură foarte merituoşi, dar unicul criteriu de
primire în Academia Română este caracterul de excepţie al contribuţiei
candidatului în ştiinţă sau cultură (impact asupra domeniului în care activează,
originalitatea contribuţiilor, într-un cuvânt excelenţa în cercetare și creaţie).
Reputaţia naţională sau internaţională a candidatului este un factor important în
acceptarea unei candidaturi.
3. Secţiile vor analiza propunerile primite conform condiţiilor prevăzute de statut, pe
baza unui dosar care trebuie să conţină obligatoriu cel puţin o recomandare a unui
membru al Academiei Române şi/sau a unei instituţii competente. Dosarul va mai
cuprinde un Memoriu de activitate, Curriculum vitae, lista publicaţiilor
candidatului, o selecţie de 12 lucrări semnificative (cele mai importante) alese de
candidat, alte documente relevante.
În cazul în care secţiile cunosc oameni de ştiinţă sau cultură care ar fi
eligibili, dar nu au fost recomandaţi Academiei Române, pot cere unor membri să
facă recomandări şi apoi să solicite candidatului potenţial documentele necesare
evaluării.
Secțiile sunt răspunzătoare de calitatea propunerilor.
4. Secţiile vor face o evaluare preliminară a dosarelor de candidat, stabilind
eligibilitatea acestora (existenţa recomandărilor cf. Statutului etc).
5. Candidaţii potențiali pentru a fi primiţi în rândul membrilor corespondenţi pot fi
invitaţi la un interviu în faţa secţiei, în care să-şi expună activitatea, realizările şi
perspectivele activităţii creatoare în domeniul propriu de activitate.
6. Selectarea propunerilor ce urmează a fi înaintate de secţii pentru avizare în
Prezidiu şi apoi votarea în Adunarea Generală a Academiei Române se va face
după cum urmează.
Votul secret în Secţii, Prezidiu şi Adunarea Generală se va face în mai multe tururi
de scrutin.
a. În prima rundă vor fi supuse VOTULUI SECRET toate recomandările
existente în portofoliul secţiei, stabilindu-se astfel o „listă scurtă de
candidaţi eligibili“. Pentru includerea în „lista scurtă de candidaţi eligibili“
şi pentru a continua în rundele următoare, secţia va decide numărul sau
proporţia celor selecţionaţi, în funcţie de rezultatul votului din prima
rundă.

b. În a doua rundă vor fi supuse votului secret numai candidaturile din „lista
scurtă“.
c. În funcție de rezultat, secţia poate supune Prezidiului două propuneri,
pentru fiecare loc vacant.
7. Propunerile secţiilor se înaintează Biroului Prezidiului Academiei Române,
însoţite de Fişa Sintetică, după modelul anexat, şi de Declaraţia de acceptare a
candidaturii. Se cere o listă de 12 lucrări semnificative ale candidatului, pentru a
se asigura că evaluarea se face pe baza CALITĂŢII şi nu a volumului operei
candidatului. Informaţiile din această fişă vor fi publicate pe pagina de internet a
Academiei Române cu 15 zile înainte de întrunirea Adunării Generală şi în revista
„Academica“ pentru a asigura o transparenţă deplină. Eventualele comentarii şi
obiecţii vor fi analizate de secţii, iar concluziile vor fi prezentate Prezidiului.
8. Candidaturile validate de Prezidiul Academiei vor fi supuse votului Adunării
Generale. Pentru a fi ales membru (titular sau corespondent) al Academiei
Române un candidat trebuie să întrunească 2/3 din numărul voturilor
exprimate, în condiții de cvorum statutar, aplicându-se prevederile Statutului.
9. Numele noilor membri aleşi de Adunarea Generală vor fi publicate pe
pagina de internet a Academiei Române, în revista „Academica“ şi în presă.
10. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru titularizările membrilor
corespondenţi, ţinându-se seama şi de activitatea şi rezultatele după primirea
ca membru corespondent în Academia Română.
Prezentul Regulament a fost întocmit pe baza Statutului Academiei Române și
adoptat de Prezidiul Academiei Române întrunit în şedinţa din data de 18
noiembrie 2008.
18 noiembrie 2008

ACADEMIA ROMÂNĂ
Secţia de ........................

CANDIDAT PENTRU ALEGEREA CA
MEMBRU CORESPONDENT/TITULAR
Numele candidatului: .........................................................................................................................
Locul de muncă şi funcția în prezent (sau ultimul, în caz de pensionare):

Recomandat de
Date personale:
Data şi locul naşterii:
Adresa prezentă:
Justificarea (motivarea) propunerii, precizând criteriile de excelenţă şi meritele de excepţie pentru
care este propus; impactul asupra domeniului propriu de activitate; reputaţia internaţională (unde
este cazul). Se pot prezenta date scientometrice, de ex. Indice Hirsch, unde este cazul. Se ţine
cont de specificul domeniului în care activează candidatul (ştiinţe exacte, ştiinţe umaniste).

Descrierea activităţii candidatului (cu indicarea unor lucrări semnificative)

Decizia Secţiei:
Propunere aprobată de Secţie la data de .................... prin vot secret: voturi exprimate .............;
voturi pentru ............; voturi contra ..........; abţineri ...........
Propunere încă nediscutată ...........................
Se va anexa o selecţie de 12 lucrări majore din lista publicaţiilor (referinţe bibliografice complete,
alese de candidat)

Data .............................

Semnătura preşedintelui secţiei

Lista celor mai semnificative (importante) publicaţii ale candidatului. Se va prezenta citarea
Bibliografică integrală (autori; titlu; editura (pentru cărţi); revista; volum; pagini; anul apariţiei).
La reviste se poate indica şi numărul de citari cf. ISI şi factorul de impact al revistei (când şi dacă
este cazul).
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
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12.

