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ACADEMIA ROMÂNĂ 

INSTITUTUL de CERCETĂRI JURIDICE ”Acad. Andrei Rădulescu” 

 

Aprobat, 

Consiliul Ştiinţific al Institutul de Cercetări Juridice 

23 nov.2022  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT  
privind acordarea titlurilor de: 

 

          membru de onoare,  

       cercetător ştiinţific emerit,  

cercetător ştiinţific onorific,  

cercetător ştiinţific asociat 
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PREAMBUL 

 

Având în vedere art. 44 din Statutul Academiei Române privind unităţile de cercetare, 

Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (denumit, în 

continuare, Institut) acordă, prin hotărârea Consiliului Ştiinţific al Institutului, la propunerea 

departamentelor, după caz, titlul de membru de onoare, de cercetător ştiinţific emerit, de 

cercetător ştiinţific onorific şi acela de cercetător ştiinţific asociat al Institutului, unor 

personalităţi sau specialişti din sistemul de cercetare ştiinţifică al Academiei Române, precum şi 

din afara acestuia. 

 În acest scop Consiliul Ştiinţific al Institutului adoptă următorul  

 

REGULAMENT: 

 

 Art.1. Titlul de membru de onoare se acordă unor personalităţi ştiinţifice, din ţară şi din 

străinătate, care au contribuit semnificativ, prin activitatea lor de cercetare şi/sau didactică, de o 

valoare ştiinţifică recunoscută, desfăşurată  în domeniile teoriei şi practicii dreptului, la progresul 

ştiinţelor juridice. 

 

 Art. 2. Titlul de cercetător ştiinţific emerit se acordă foştilor cercetători ştiinţifici gradul I 

din Institut care îşi continuă activitatea de cercetare în cadrul Institutului sau în colaborare cu 

acesta şi care, prin activitatea lor ştiinţifică deosebită, au contribuit la progresul ştiinţelor juridice 

şi la sporirea prestigiului Institutului, au format cercetători ştiinţifici în cadrul Institutului și/sau 

au condus programe de pregătire ştiinţifică individuale în cadrul doctoratului.  

 

 Art. 3.  Titlul de cercetător ştiinţific onorific se acordă foştilor cercetători ştiinţifici, care 

au desfăşurat o activitate semnificativă în cadrul Institutului. Acest titlu poate fi acordat și 

cercetătorilor științifici asociați, doctori în drept, care au deținut această calitate timp de 20 de  

ani neîntrerupt și au participat activ și constant la activitățiile Institutului. 

 

 Art. 4. Titlul de cercetător ştiinţific asociat se acordă specialiştilor care nu au calitatea de 

membru al Institutului şi care desfăşoară o activitate de cercetare semnificativă în domeniul 

dreptului, sub egida Institutului, prin participarea la elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice 

de o valoare teoretică şi practică recunoscută, care au condus şi realizat lucrări de înaltă ţinută 

ştiinţifică sau care desfăşoară activităţi ştiinţifice de cercetare în cadrul Institutului. 

 

 Art. 5. Persoanele cărora li se acordă titlurile de membru de onoare, de cercetător 

ştiinţific emerit, de cercetător ştiinţific onorific ori de cercetător ştiinţific asociat sunt sprijinite 

în activitatea de cercetare pe care o desfăşoară, beneficiind de toate posibilităţile de documentare 

şi informare ştiinţifică existente în cadrul Institutului şi au acces la informaţii privind activitatea 

colectivelor din Institut. Acestea sunt invitate, cu prioritate, să participe la proiectele și lucrările 
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elaborate sub egida Institutului și la manifestările cu caracter ştiinţific organizate de Institut, cu 

scutire la plata taxelor de participare, sunt sprijinite în valorificarea şi publicarea rezultatelor 

ştiinţifice de valoare pe care le obţin şi pot fi alese ca membri onorifici în Consiliul Ştiinţific al 

Institutului.  

 

 Art. 6. Cei cărora li s-au acordat titluri potrivit prezentului Regulament, primesc 

certificat prin care se atestă calitatea respectivă, eliberat de Institut, şi sunt îndreptăţiti să se 

prevaleze de această calitate, cu onoare și responsabilitate, ori de câte ori se invocă gradul lor de 

pregătire profesională. 

 

 Art. 7. (1) Acordarea titlurilor prevăzute de prezentul Regulament se hotărăşte de către 

Consiliul Ştiinţific al Institutului, cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor acestuia. 

(2) Propunerile pentru acordarea titlurilor se fac de structurile de cercetare ale 

Institutului, sub semnătura şi pe răspunderea conducătorului fiecărei structuri. 

(3) Propunerile se motivează şi cuprind un curriculum vitae şi o listă a lucrărilor publicate 

de către cei propuşi. 

(4) În cadrul fiecărui departament, propunerile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor 

membrilor acestora. 

 

 Art. 8. (1) Directorul Institutului, în calitate de preşedinte al Consiliului Ştiinţific, va 

comunica celor în cauză acordarea, după caz, a titlului de membru de onoare, de cercetător 

ştiinţific emerit, de cercetător ştiinţific onorific ori de cercetător ştiinţific asociat şi le înmânează 

certificatele ce atestă această calitate. 

(2) În cazul în care decizia, în urma deliberării, este de respingere a acordării titlului, 

Directorul Institutului dispune să se comunice solicitantului această soluţie. Decizia de 

respingere nu poate fi atacată. O noua solicitare de acordare a titlului se poate face după 

minimum trei ani. 

 

 Art. 9. Conducătorii structurilor de cercetare ale Institutului informează periodic 

Consiliul Ştiinţific al Institutului despre modul în care se desfăşoară colaborarea cu cercetătorii 

ştiinţifici asociaţi, urmând ca acesta să adopte măsurile care se impun.  

 

 Art. 10. (1)Titlurile ştiinţifice prevăzute în prezentul Regulament pot fi acordate fără 

limite de vârstă şi de cetăţenie. 

                     (2) Titlurile de membru de onoare,cercetător științific emerit și cercetător științific 

onorific se acordă pentru o perioadă nelimitată. 

                    (3) Titlul de cercetator științific asociat se acorda pentru o perioadă de trei ani care 

poate fi prelungită cu o perioada de aceeași durată, în raport de activitatea desfășurată de titular. 

După două asemenea perioade, prelungirea se va putea face pentru perioade de câte cinci ani. 

Înainte de expirarea perioadei pentru care s-a acordat titlul de cercetător ştiinţific asociat 
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titularul va solicita prelungirea iar conducătorul structurii de cercetare în domeniu va propune 

Consiliului Știintific prelungirea acordarii titlului sau retragerea acestuia. 

                    (4) Cercetătorii științifici asociați au obligația să se asigure că materialele publicate 

cu indicarea acestui titlu corespund din punct de vedere al satandardelor cercetării științifice. 

 

 Art. 11. (1)Titlul de cercetător ştiinţific asociat poate fi retras în cazul în care, timp de 

doi ani, cel căruia i s-a acordat acest titlu, nu a desfăşurat o activitate de cercetare ştiinţifică 

corespunzătoare în cadrul sau în legătură cu Institutul sau chiar înainte de expirarea acestei 

perioade dacă a încălcat standardele cercetării științifice. 

                     (2) Decizia de retragere a titlului, luată de Consiliul științific, se va comunica 

persoanei în cauză, care nu se va mai putea prevala de această calitate. Decizia nu este supusă 

niciunei căi de atac. 

 

          Art. 12. (1) La intrarea în vigoare a prezentului Regulament încetează calitatea de 

cercetător ştiinţific asociat pentru toate persoanele care dețin acest titlu. 

                     (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament 

persoanele care doresc reînnoirea sau dobândirea calității de cercetător ştiinţific asociat, vor 

depune, la secretariatul Institutului, o cerere însoțită de curriculum vitae și de o listă a lucrărilor 

publicate. 

 

 Art. 13. Prezentul Regulament, adoptat de Consiliul Știintific al Institutului în data de 23 

noiembrie 2022, înlocuieşte Regulamentul privind acordarea titlurilor de membru onorific şi de 

cercetător ştiinţific asociat, adoptat la data de 3 martie 2010 şi intră în vigoare la 01 decembrie 

2022, urmând a fi adus la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Institutului şi prin orice alte 

mijloace de publicitate. 

 

 

 

 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific  

şi Director al Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

Prof.univ.dr. Mircea Duţu 


