ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL ASTRONOMIC

Regulament
Privind acordarea titlurilor de
cercetător onorific şi de cercetător ştiinţific asociat
Având în vedere art .44, alin.5 din Statutul Academiei Române privind unitaţile de
cercetare, Institutul Astronomic al Academiei Române poate acorda, la propunerea
departamentelor, titlul de cercetător onorific al Institutului şi acela de cercetător stiintific
asociat al Institutului unor personalităţi din sistemul de cercetare ştiinţifică al Academiei
Române, precum şi din afara acestuia, atât din ţară cât şi din străinătate.
În acest scop Consiliul Ştiinţific al Institutului adoptă următorul Regulament:
Art.1. (1) Titlul de cercetător onorific poate fi acordat, prin hotărâre a Consiliului
Ştiintiic al Institutului unor personalităţi ştiinţifice bine cunoscute, care au contribuit cu
talent si abnegaţie la dezvoltarea Astronomiei in România, printr-o acivitate de o valoare
ştiinţifică recunoscută, desfăşurată în cadrul Institutului sau in strânsă legatură cu acesta,
cât şi in domeniul didactic.
(2) Titlul de cercetător onorific poate fi acordat specialiştilor din domeniul
Astronomiei care au contribuit la sporirea prestigiului Institutului, la sprijinirea celor mai
importante realizări ale acestuia şi care işi declară disponibilitatea de a participa, în
domeniul specialităţii lor, la infăptuirea obiectivelor din programele de cercetare
ştiinţifică ale Institutului.
(3) Titlul de cercetător onorific poate fi, de asemenea, acordat persoanelor care au
desfăşurat o activitate ştiinţifică deosebită în cadrul ori în legatură cu Institutul şi care au
parăsit Institutul din motive neimputabile lor, dacă desfăşoară în continuare, nerenumerat,
o activitate ştiinţifică valoroasă în cadrul acestuia.
(4) Titlul de cercetător onorific poate fi acordat şi celor care au primit premii ale
Academiei Române, ori alte distincţii, naţionale şi internationale, prin contribuţii
ştiinţifice realizate în Institut sau în legatură cu activitatea acestuia.
Art.2. (1) Titlul de cercetător ştiinţific asociat poate fi acordat specialiştilor din afara
Institutului care au contribuit în mod semificativ la dezvoltarea Astronomiei, prin
participarea la elaborarea şi publicarea, sub egida Institutului, de lucrari ştiinţifice de o
valoare ştiinţifică, observaţională şi/sau teoretică recunoscută, ori au condus lucrări de
înaltă ţinuta ştiinţifică sau desfăşoară activităţi ştiinţifice şi/sau doctorale în cadrul
Institutului.
(2) Titlul de de cercetător ştiinţific asociat poate fi, de asemenea, acordat
specialiştilor care contribuie intr-o măsură însemnată la organizarea şi desfăşurarea unor
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manifestări ştiinţifice de prestigiu ale Institutului ori care participă constant, cu rapoarte
ori comunicări ştiinţifice de valoare, la asemenea manifestări, precum şi celor ce publică
cu regularitate în revista românească cu specific astronomic – The Romanian
Astronomical Journal, sau fac parte din Comitetul de redacţie al acesteia.
(3) În acordarea titlului cercetător ştiiţtific asociat sunt avuţi în vedere şi
specialiştii care au obtinut titlul de doctor în cadrul Institutului, elaborând şi susţinând
teze de doctorat de o valoare ştiinţifică deosebită, având contribuţii ştiinţifice originale de
înaltă valoare ştiinţifică.
(4) Titlul de cercetător ştiinţific asociat poate fi acordat şi acelor specialişti care,
întrunind condiţiile de pregatire şi experienţa necesare, contribuie la realizarea
programelor de cercetare ale Institutului.
(5) Titlul de cercetător ştiinţific asociat poate fi acordat si unor persoane având
alte specialităţi decat Astronomia, dacă preocuparile lor pot fi deosebit de utile activităţii
de cercetare din Institut.
Art.3. Persoanele cărora li se acordă titlurile de cercetător onorific ori de cercetător
ştiinţific asociat sunt sprijinite în activitatea de cercetare pe care o desfăşoară, beneficiind
de toate posibilitaţile de documentare şi informare ştiinţifică existente în Institut şi au
acces la informaţii privind activitatea colectivelor din Institut. Acestea sunt invitate cu
prioritate la manifestările cu caracter ştiinţific organizate de Institut şi sunt sprijinite în
valorificarea şi publicarea rezultatelor ştiinţifice de valoare pe care le obtin.
Art.4. Titularii titlurilor acordate potrivit prezentului Regulament primesc diplome prin
care se atestă calitatea respectivă, eliberate de Institut, şi sunt îndreptăţite să se prevaleze
de această calitate ori de câte ori se invocă gradul lor de pregatire ştiinţifică.
Art.5. (1) Acordarea tilurilor prevazute 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 către structurile de cercetare
ale Institutului, sub semnatura 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 o majoritate simplă a
voturilor membrilor acestora.
(5) Pot face obiectul aprecierii şi a deciziilor de acordare a titlurilor şi activitatea
ştiinţifică desfăşurată şi de către alte personalităţi decât cele menţionate, dacă acestea işi
manifestă dorinţa să li se acorde astfel de titluri, urmându-se procedura de mai sus.
Art.6. (1) Directorul Institutului, în calitate de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, va
comunica celor în cauză acordarea titlului de cercetător onorific sau, dupa caz, de
cercetător ştiinţific asociat şi le înmânează diplomele 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, motivat, solicitantului această
soluţie.
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Art.7. Conducătorii structurilor de cercetare ale Institutului informează periodic Consiliul
Ştiintific al Institutului despre modul în care se desfăşoară colaborarea cu cercetătorii
onorifici şi cu cercetătorii ştiinţifici asociaţi şi fac propuneri pentru rezolvarea
eventualelor dificultăţi constatate în această privinţă.
Art.8. Titlurile ştiinţifice prevăzute în prezentul Regulament pot fi acordate fără limită de
vârstă şi de cetăţenie.
Art.9. (1) Titlurile acordate pot fi retrase, în mod excepţional, prin hotararea Consiliului
Ştiinţific al Institutului în cazul în care titularii lor se fac vinovaţi de fapte grave,
incompatibile cu calitatea de colaboratori ai Institutului.
(2) Titlul de cercetător ştiinţific asociat poate fi retras şi în cazul în care, timp de
doi ani, acesta nu a desfăşurat o activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul sau în legatură
cu Institutul.
Ar.10. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobarii sale de către
Consiliul Ştiinţific al Institutului Astronomic şi se aduce la cunoştinta publică prin afişare
la Institut, pe situl Web al Institutului şi prin orice alte mijloace de publicitate.
Preşedintele Consiliului Ştiinţific IAAR,
DIRECTOR
Dr. Marian Doru Suran
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