
PROIECT nr. 1 / 29 iunie 2017 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ  
 

STATUTUL  

ACADEMIEI ROMÂNE 

 

 

  

 





 3 

C U P R I N S  

CAPITOLUL I ............................................................................................... 5 

CAPITOLUL II .............................................................................................. 8 

CAPITOLUL III........................................................................................... 11 

CAPITOLUL IV .......................................................................................... 22 

CAPITOLUL V ............................................................................................ 29 

CAPITOLUL VI .......................................................................................... 41 

 

 



 4 

 



 5 

 

S T A T U T U L  A C A D E M I E I  R O M Â N E  

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. (1) Academia Română, cel mai înalt for național de consacrare, 

de cercetare științifică și creație, este continuatorul și unicul legatar al 

Societății Literare Române, înființată în 1866, reorganizată în 1867 în 

Societatea Academică Română și, în 1879, în Academia Română. 

(2) Academia Română reunește personalități din țară și străinătate a 

căror operă este reprezentativă pentru știință și cultură. 

Art. 2. Academia Română este o instituție autonomă de interes național, 

cu personalitate juridică de drept public, independentă în organizarea sa și în 

lucrările sale de orice natură, care își desfășoară activitatea în Serviciul 

Națiunii Române. 

Art. 3. Denumirea instituției, Academia Română, și denumirile sale 

anterioare, precizate în art. 1 alin. (1) conform Decretului-lege nr. 242/1938, 

Legii nr.752/2001 și Legii Academiei Române nr._____/2017, sunt rezervate și 

nu pot fi folosite nici în denumiri compuse de vreo altă instituție sau 

organizație.  

Art. 4. (1) Academia Română are ca însemne sigla și drapelul. 

(2) Sigla este de formă circulară și are în interiorul său efigia zeiței 

Minerva în culoarea aur vechi pe fond albastru, încadrată de numele instituției 

ACADEMIA ROMÂNĂ înscris cu litere majuscule galbene, precum și anul 

fondării 1866. 

Art. 5. (1) Academia Română este finanțată de la bugetul de stat pentru 

realizarea misiunii și obiectivelor sale. Academia Română poate primi orice 

bunuri și valori patrimoniale prin sponsorizări, donații, legate și prin alte 

moduri legale de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi 
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patrimoniale. În virtutea autonomiei sale, prevăzută de lege, Academia Română 

își exercită în mod independent posesia, folosința și dispoziția asupra 

bunurilor mobile și imobile pe care le are sau le va dobândi în proprietate. 

(2) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit, se completează și se 

administrează în conformitate cu prevederile cuprinse în Capitolele V–VI 

din Legea Academiei Române. 

(3) Sediul central al Academiei Române este în Municipiul București, 

Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1. 

Art. 6. (1) Academia Română are ca principale misiuni și obiective: 

1. ocrotirea și cultivarea limbii române, a conștiinței identitare și 

stabilirea normelor obligatorii ale limbii române; 

2. recunoașterea, promovarea și susținerea excelenței în cercetarea 

științifică și în domeniile creației literare, istoriei, artei și ale spiritualității 

românești; 

3. consacrarea personalităților reprezentative din domeniul științelor și 

culturii; 

4. identificarea, analizarea problemelor fundamentale ale societății 

românești, elaborarea și comunicarea punctelor sale de vedere, din proprie 

inițiativă sau la solicitarea autorităților și structurilor naționale de decizie; 

5. sprijinirea învățământului și educației naționale ca domeniu strategic 

al societății românești, în scopul atingerii dezideratelor sale majore; 

6. conservarea și valorificarea patrimoniului său material și imaterial, 

în condițiile legii și reglementărilor proprii, în vederea îndeplinirii scopurilor și 

misiunii sale; 

7. organizarea, desfășurarea și evaluarea activității de cercetare-

dezvoltare, cu toate componentele sale; 

8. stimularea și promovarea, în știință și cultură, a creațiilor de mare 

valoare, prin instituirea unor sisteme competitive de susținere a activității și 

prin acordarea de premii; 

9. decernarea de distincții pentru realizări deosebite în domeniul științei și 

culturii, literelor și artelor; 

10. editarea de opere originale, inclusiv ale clasicilor, precum și de 

publicații periodice din domeniul ei de activitate; 

11. organizarea de manifestări științifice și culturale naționale și 

internaționale; 
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12. organizarea de activități de calificare profesională superioară, 

cursuri postuniversitare, doctorate și acordarea de titluri științifice și 

academice, în condițiile legii; 

13. acreditarea și evaluarea institutelor și centrelor proprii; 

14. înființarea de centre de cercetare fundamentală independente sau 

subordonate în cadrul institutelor existente, în condițiile legii; 

15. acordarea de burse pe bază de concurs pentru perfecționarea în țară 

sau în străinătate; 

16. promovarea științei și culturii românești pe plan internațional și 

stimularea interacțiunii culturii românești cu alte culturi prin încheierea de 

acorduri bilaterale și colaborarea bi- și multilaterală în domeniul cercetării 

științifice cu academii și instituții științifice similare din străinătate; afilierea 

la organizații internaționale științifice și profesionale; promovarea valorilor 

în spațiul european al cunoașterii; 

17. coordonarea Centrului numit Academia di Romania, de la Roma, a 

Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și a 

altor centre românești din străinătate afiliate Academiei Române, inclusiv 

numirea directorilor; 

18. coordonarea fundațiilor proprii; 

19. gestionarea de bunuri culturale din patrimoniul național care se află 

în proprietatea, administrarea sau în folosința sa; 

20. acceptarea și preluarea donațiilor făcute și a legatelor instituite în 

beneficiul său, cu sau fără sarcini, în timpul vieții, de către membrii 

Academiei Române sau de alți dispunători; 

21. promovarea societății cunoașterii bazate pe știință, tehnologie și 

protejarea mediului; 

22. avizarea proiectelor de acte normative din domeniul său de 

activitate, care se supun Guvernului spre însușire și aprobare. 

(2) Academia Română îndeplinește și alte atribuții din domeniile sale 

de activitate stabilite prin lege sau prezentul Statut. 
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CAPITOLUL II  

MEMBRII ACADEMIEI ROMÂNE 

Art. 7. (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri 

corespondenți, membri de onoare și membri post-mortem. 

(2) Numărul maxim de membri titulari și membri corespondenți ai 

Academiei Române – stabilit prin lege – este de 181, iar cel al membrilor de 

onoare este de 135, din care cel mult 40 din țară. 

(3) Numărul membrilor titulari nu poate depăși numărul membrilor 

corespondenți pe ansamblul Academiei Române, urmărindu-se totodată 

buna funcționare a secțiilor și o repartizare echilibrată a numărului de 

membri din cadrul acestora. 

Art. 8. (1) Membrii Academiei Române sunt aleși pe viață. 

(2) Membrii corespondenți vor fi propuși dintre personalitățile cu 

activitate de creație de mare valoare, apreciată după impactul asupra 

domeniului de care aparțin. 

(3) Titularizarea se va face după aceleași criterii folosite la alegerea ca 

membru corespondent, luându-se în considerare și rezultatele obținute după 

primirea în Academia Română, inclusiv activitățile desfășurate în cadrul 

acesteia. 

(4) Membrii titulari și membrii corespondenți sunt aleși dintre oamenii 

de știință și de cultură, cetățeni români, care au contribuit și contribuie la 

progresul științific și spiritual al țării, prin realizări științifice și lucrări de 

mare valoare teoretică și practică. De asemenea, trebuie să aibă o înaltă 

ținută morală și să respecte Legea și Statutul Academiei Române. 

(5) Membrii de onoare sunt cetățeni români sau străini care s-au distins 

prin realizări deosebite în domeniile științelor, literelor sau artelor și cetățeni 

români cu realizări de mare importanță în dezvoltarea științei și culturii, 

atașați valorilor Academiei Române. 

(6) Persoanele care ocupă funcții de demnitate în Stat sau care sunt 

conducători de partid politic, în perioada exercitării mandatului în cauză, nu 

pot candida pentru a fi aleși membri ai Academiei Române. 

Art. 9. (1) Propunerile pentru membri corespondenți pot fi făcute, prin 

recomandare, de către membrii Academiei Române sau de instituții de 

cercetare științifică, de învățământ și de cultură, dintre personalități din 
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domeniile științei și culturii; propunerile se adresează secțiilor științifice de 

specialitate, care le discută și le pot aproba cu votul a două treimi din 

numărul membrilor prezenți, titulari și corespondenți ai secției, în condițiile 

întrunirii cvorumului de prezență, care este de jumătate plus unu. 

Propunerile care nu întrunesc acest cvorum de voturi vor fi respinse. 

(2) Fiecare propunere trebuie însoțită de un dosar care va cuprinde: 

curriculum vitae al candidatului, un memoriu de activitate, lista de lucrări, 

câteva lucrări reprezentative și o descriere a impactului operei științifice, 

literare sau artistice a celui propus. 

(3) Propunerile pentru membri titulari se fac de către membrii titulari 

ai secției prin vot secret din rândul membrilor corespondenți din aceeași 

secție, cu respectarea condițiilor și criteriilor prevăzute în art. 8 alin. (3) și 

(4) din prezentul Statut. 

(4) Propunerile pentru membri de onoare se fac de către secții sau de 

către Prezidiul Academiei Române. 

(5) Biroul Prezidiului examinează propunerile secțiilor în ce privește 

respectarea prevederilor prezentului Statut și prezintă constatările și 

concluziile sale Prezidiului Academiei Române. 

(6) Prezidiul Academiei Române, fiind informat cu privire la constatările 

și concluziile Biroului Prezidiului, examinează și selectează propunerile 

secțiilor științifice de specialitate și acordă sau nu, prin vot, un aviz, pe care 

îl prezintă Adunării Generale. 

(7) După examinarea și avizarea propunerilor de către Prezidiul 

Academiei Române, acestea împreună cu dosarele candidaților se depun la 

Cancelaria Academiei Române cu cel puțin 25 de zile înaintea Adunării 

Generale în care este programată discutarea acelor propuneri; de asemenea, 

propunerile și dosarele în sinteză ale candidaților se afișează pe site, cu cel 

puțin 15 zile înainte de aceeași dată. Procedura este necesară spre a face 

posibilă consultarea în timp util a acestor înscrisuri de către membrii 

Academiei Române, în scopul informării lor depline și corecte pentru 

discutarea și votarea candidaturilor în Adunarea Generală. 

(8) Propunerile de membri corespondenți și de membri de onoare pot fi 

supuse discuției și votului Adunării Generale numai după primirea 

consimțământului scris al candidaților, prin care își exprimă fără rezerve 

acordul cu misiunea și obiectivele Academiei Române. 
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(9) Adunarea Generală își constituie cvorumul de prezență din jumătate 

plus unul dintre membrii votanți, care sunt după cum urmează: membrii 

titulari pentru alegerea membrilor titulari, membrii titulari și membrii 

corespondenți pentru alegerea membrilor corespondenți, membrii titulari, 

membrii corespondenți și membrii de onoare din țară pentru alegerea 

membrilor de onoare. 

(10) Alegerea este validată prin votul secret a cel puțin două treimi 

dintre membrii votanți prezenți la Adunarea Generală, în condițiile arătate în 

alineatul precedent. 

Art. 10. (1) Membrii Academiei Române – titulari, corespondenți sau 

de onoare – au îndatorirea de a participa la ședințele secției de specialitate, 

ale filialei din care fac parte și la adunările generale și dreptul de a-și 

exprima opiniile asupra problemelor în discuție, de a participa la vot și la 

adoptarea hotărârilor, în condițiile prezentului Statut. 

(2) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare, 

desemnați de secția de specialitate, sunt membri de drept ai consiliilor 

științifice ale institutelor de profil subordonate Academiei Române. Ei pot fi 

desemnați directori onorifici ai acestor unități. 

(3) Numai membrii titulari au dreptul de a purta titlul de academician. 

(4) Membrii titulari pot prezenta într-un cadru solemn un discurs de 

recepție cu participarea membrilor Academiei Române și a altor invitați, 

urmat de un discurs de răspuns al unui membru titular. 

(5) Membrii Academiei Române vor purta insigna, iar în adunările 

generale stabilite de Prezidiu, vestimentația academică tradițională. 

(6) La acceptarea candidaturii pentru primirea în Academia Română, 

membrii citesc și semnează declarația de loialitate față de valorile morale și 

spirituale ale Academiei. 

(7) Membrii Academiei Române primesc indemnizații lunare, stabilite 

de lege. 

(8) Academia Română asigură membrilor săi gratuitatea în călătoriile 

pe căile ferate române, cu orice categorie de tren clasa I . 

(9) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare 

primesc gratuit publicațiile Academiei Române, din specialitatea lor. 

(10) Membrii Academiei Române beneficiază de drepturile prevăzute 

de dispozițiile legale aplicabile demnitarilor și personalului încadrat pe 
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funcții similare acestora, în ce privește plata drepturilor de călătorie, pentru 

deplasări în interes de serviciu în țară și străinătate. 

(11) Membrii Academiei Române au dreptul de a semnala conducerii 

Academiei, secțiile de specialitate și filialele, în Adunarea Generală, unele 

probleme de interes pentru Academia Română. 

(12) Soțul supraviețuitor, precum și copiii minori sau în stare de 

nevoie, care se aflau în întreținerea membrilor titulari, corespondenți ori de 

onoare încetați din viață, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, 

conform legii. 

Art. 11. (1) Membrii titulari, membrii corespondenți ai Academiei 

Române, precum și membrii de onoare cu domiciliul în România au îndatorirea 

de a participa la ședințele secției și ale filialei din care fac parte, la adunările 

generale și de a se implica în întreaga viață academică. Eventualele absențe 

trebuie anunțate și motivate, după caz, conducerii Academiei Române, secției 

sau filialei. 

(2) Membrii Academiei Române prezintă anual informări secției din 

care fac parte asupra activității lor. 

Art. 12. Membrii titulari sau corespondenți pot fi trecuți, la cererea lor 

și cu votul Adunării Generale, în rândul membrilor de onoare ai Academiei 

Române.  

CAPITOLUL III  

ORGANIZAREA ACADEMIEI ROMÂNE 

Art. 13. (1) Academia Română este organizată pe secții de specialitate 

și filiale teritoriale la Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. De asemenea, are 

unități proprii de cercetare, precum și alte unități în subordinea ori, după 

caz, sub egida sa. 

(2) Activitatea de cercetare științifică a Academiei Române se realizează 

prin secțiile de specialitate, institutele și centrele sale de cercetare, precum și 

prin comitete naționale, comisii de specialitate și colective de lucru cu 

caracter consultativ, formate din membrii Academiei Române și din alte 

persoane competente în domeniul științei și culturii. 
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(3) Patrimoniul Academiei Române, în alcătuirea prevăzută de art.... 

din Legea nr. ..., este gestionat și administrat prin structurile proprii ale 

aparatului său central. Administrarea patrimoniului agrosilvic este în 

competența Fundației „Patrimoniu” a Academiei Române, potrivit statutului 

acesteia și regulamentului privind gestionarea patrimoniului Academiei 

Române. 

(4) În subordinea Academiei Române funcționează: Biblioteca Academiei 

Române, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1; Editura 

Academiei Române, Casa Oamenilor de Știință, Clubul Oamenilor de Știință, 

Departamentul de Cercetare-Informare-Documentare-Diseminare (DCIDD) 

a cunoștințelor științifice al Academiei Române (editează Revista „Academica”) 

și Fundația „Patrimoniu”, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr. 13, 

sectorul 5. 

(5) Sub autoritatea și controlul Academiei Române funcționează, 

potrivit statutului și „actului de fundațiune”, Fundația testamentară a Familiei 

Menachem H. Elias, cu sediul în București, str. Georges Clemenceau nr. 1, 

sectorul 1. 

(6) În subordinea și administrarea Academiei Române funcționează 

Spitalul „Elias”, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în 

București, bd. Mărăști nr. 17, sectorul 1, și Centrul Medical de Diagnostic, 

Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, cu sediul în str. Washington 

nr. 8-10. Sectorul 1. 

(7) Academia Română are sub egida sa : 

– Fundația Națională pentru Știință și Artă (FNSA), persoană juridică 

de utilitate publică, cu sediul în str. Dem I. Dobrescu nr. 11, sectorul 1, 

București; 

– Fundația Europeană „Titulescu”, cu sediul în bd. Kiseleff nr. 47, 

sectorul 1, București  

– Fundația „ Horia Hulubei”;  

– Centrul de cercetări juridice fundamentale al Universității din Craiova, 

precum și alte entități , care vor beneficia de un astfel de statut. 

(8) În cadrul Academiei Române există și funcționează Consiliul de 

Coordonare a Cercetării Științifice (CCCȘ), subordonat Prezidiului Academiei 

Române care, în colaborare cu secțiile de specialitate, are în competență 

monitorizarea și evaluarea periodică a proiectelor și programelor de 

cercetare-dezvoltare-inovare realizate sau în curs de realizare. 
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(9) Organizarea, structura și regulamentul de funcționare ale CCCȘ 

sunt stabilite de Prezidiul Academiei Române și aprobate de Adunarea 

Generală. În structura organizatorică a CCCȘ este constituit și funcționează 

un colectiv de specialiști care are ca misiune promovarea proiectelor și 

programele științifice internaționale. 

(10) Împreună cu secțiile de specialitate, CCCȘ are obligația să 

prezinte periodic rapoarte Prezidiului Academiei Române cu privire la 

stadiul cercetării științifice și rezultatele evaluării cercetătorilor științifici 

din unitățile Academiei Române. 

(11) În cadrul Academiei Române funcționează un compartiment care 

are misiunea de a organiza și coordona activitatea de calificare profesională 

superioară prin cursuri postuniversitare, doctorate și stagii postdoctorale. 

Calitatea de conducător de doctorat și titlul științific de doctor se acordă 

potrivit legilor în vigoare. 

(12) În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării întregii 

activități și pentru o bună și eficientă gestionare și administrare a bunurilor 

și valorilor sale, Academia Română dispune de un aparat propriu de lucru, 

care este condus de un Director general, subordonat direct Secretarului 

General al Academiei Române. 

a. Secțiile Academiei Române 

Art. 14. (1) Academia Română are următoarele secții: 

I.  Secția de filologie și literatură 

II.  Secția de științe istorice și arheologie 

III.  Secția de științe matematice 

IV.  Secția de științe fizice 

V.  Secția de științe chimice 

VI.  Secția de științe biologice 

VII.  Secția de științe geonomice 

VIII.  Secția de științe tehnice 

IX.  Secția de științe agricole și silvice 

X.  Secția de științe medicale 

XI.  Secția de științe economice, juridice și sociologie 

XII.  Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie 

XIII.  Secția de arte, arhitectură și audiovizual 

XIV.  Secția de știința și tehnologia informației. 
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(2) Secțiile sunt coordonate de un vicepreședinte al Academiei Române. 

Art. 15. Secțiile Academiei Române au următoarele atribuții și 

responsabilități: 

a) stabilesc proiectele de cercetare, organizează și îndrumă cercetarea 

științifică, având autonomie în ce privește domeniul lor de specialitate; 

b) se întrunesc periodic, cel puțin trimestrial, și dezbat în principal 

probleme științifice, precum și orice alte probleme și subiecte care aparțin 

specificului activității secției, putând adopta hotărâri, în condițiile cvorumului 

de prezență, prin consens sau cu majoritate simplă de voturi; 

c) primesc informări anuale din partea membrilor secției cu privire la 

activitatea desfășurată; 

d) propun înființarea de unități de cercetare, comitete naționale, 

comisii de specialitate și colective de lucru ale Academiei Române în 

profilul lor de specialitate și le coordonează activitatea; 

e) coordonează, supraveghează și controlează activitatea unităților de 

cercetare din subordine, adoptă măsurile care sunt necesare pentru buna 

funcționare a acestora și urmăresc modul de realizare a programelor de 

cercetare, precum și viața științifică internă a institutelor aparținătoare; 

f) analizează anual activitatea membrilor secției și procedează la 

evaluarea institutelor din subordine; 

g) participă și contribuie la alcătuirea programelor de proiecte 

fundamentale și prioritare ale Academiei Române, precum și la monitorizarea 

realizării lor; 

h) coordonează întocmirea programelor de activitate ale unităților de 

cercetare din subordine, le analizează și le propun Adunării Generale spre 

aprobare, urmărind respectarea și realizarea integrală a acestora; 

i) numesc comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, 

avizează pe aceea pentru director adjunct sau, după caz, de secretar științific 

de institut sau centru de cercetare, precum și componența comisiilor de 

concurs pentru posturile de cercetător principal II și I; 

j) confirmă rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de 

conducere și a posturilor de cercetare din unitățile de specialitate care se află 

în subordinea lor; 

k) colaborează cu filialele la rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

unitățile de cercetare din teritoriu, aflate în domeniul lor de competență; 
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l) organizează manifestări științifice zonale, naționale și internaționale 

(manifestările internaționale pot fi organizate numai cu aprobarea Prezidiului 

Academiei Române); 

m) avizează, în condițiile legii, participarea în străinătate la manifestări 

științifice internaționale, care prin tematica lor aparțin de profilul secției, și 

analizează eficiența acesteia; 

n) propun afilierea Academiei Române la organizații și organisme 

internaționale de specialitate, întrețin și dezvoltă legături științifice cu 

acestea;  

o) asigură și coordonează întreaga activitate de acordare a titlurilor 

științifice în Academia Română, în condițiile legii și ale regulamentului 

intern, activitate care constă în: organizarea doctoratului, numirea comisiilor 

de concurs pentru admiterea la doctorat, propunerea de conducători științifici, 

propuneri pentru decernarea de titluri în domeniul lor de activitate etc; 

p) selectează lucrările de valoare și le propun pentru acordarea premiilor 

anuale ale Academiei Române, în conformitate cu regulamentul în materie; 

q) analizează modul cum se realizează clauzele din acordurile încheiate 

de Academia Română cu instituții similare din alte țări, în ramura de profil a 

secției; 

r) propun Prezidiului Academiei Române componența comitetelor de 

redacție ale periodicelor Academiei Române a căror editare este în competența 

lor și coordonează activitatea acestora; 

s) avizează proiectul planului de apariții al Editurii Academiei Române 

și ordinea de prioritate în profilul lor de activitate; 

ș) analizează și avizează ofertele și manuscrisele lucrărilor ce se 

înscriu în profilul secției, altele decât cele destinate să apară în periodice, 

care urmează a fi publicate de Editura Academiei Române. 

Art. 16. (1) Cu excepția propunerilor pentru alegerea membrilor 

Academiei Române, secțiile de specialitate adoptă hotărâri, în condițiile 

întrunirii cvorumului de prezență, cu votul a jumătate plus unu din numărul 

membrilor titulari și membrilor corespondenți. Același cvorum de voturi 

este necesar și pentru alegerea președintelui și membrilor biroului secției, 

caz în care participă la vot și membrii de onoare ai Academiei Române cu 

domiciliul în țară. 
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(2) Propunerile pentru alegerea de noi membri ai Academiei Române 

se pot aproba cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți cu 

drept de vot, în condițiile întrunirii cvorumului de prezență, care este de 

jumătate plus unu din membrii secției. Pentru propunerile de membri titulari 

votează numai membrii titulari ai secției în cauză. Votul se exprimă direct 

sau, în cazuri bine motivate, prin corespondență. 

Art. 17. (1) Secția Academiei Române este condusă de președinte, ales 

prin vot secret, pe o perioadă de patru ani, dintre membrii titulari ai secției 

respective. De asemenea, își constituie un birou de conducere format din 

președintele secției și doi membrii, aleși tot prin vot secret, cu un mandat de 

patru ani. Președintele și biroul rezolvă toate problemele secției între întrunirile 

acesteia și asigură punerea în executare a hotărârilor adoptate. 

(2) Activitatea curentă a secției este asigurată de secretarul științific, cu 

statut de salariat al Academiei Române, angajat prin concurs, care primește 

sarcini de la președintele secției și răspunde față de acesta de întreaga sa 

activitate. 

(3) În absența președintelui, conducerea secției se asigură de către unul 

dintre membrii biroului, desemnat de președintele ales; în cazul unei absențe 

îndelungate, respectiv peste șase luni, se va proceda la alegerea unui alt 

membru titular în funcția de președinte; în situația în care alegerea unui 

președinte membru titular al Academiei Române este imposibilă, atribuțiile 

sale vor fi îndeplinite, prin delegație, de către un membru corespondent, 

numit de Prezidiul Academiei Române, pe o perioadă de până la un an. 

(4) După încetarea mandatului, președinților de secții li se poate 

acorda, de către Prezidiul Academiei Române , titlul de președinte de onoare 

al secției din care fac parte. 

Art. 18. Președintele secției organizează, îndrumă și controlează 

întreaga activitate a secției. În exercitarea funcției sale, are următoarele 

atribuții: 

a) rezolvă problemele curente și reprezintă secția în toate relațiile sale 

din interiorul și din afara Academiei Române; 

b) convocă și conduce ședințele secției; 

c) dispune și ia măsurile necesare respectării hotărârilor adoptate de 

plenul secției și urmărește punerea lor în executare; 
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d) supune aprobării Biroului Prezidiului sau, după caz, Prezidiului 

Academiei Române, în funcție de competențe, hotărârile adoptate în ședințele 

secției; 

e) aduce la cunoștința membrilor secției hotărârile Prezidiului și 

Biroului Prezidiului Academiei Române, dispunând măsurile necesare 

executării și respectării lor în activitatea secției; 

f) informează periodic membrii secției cu privire la activitatea sa și a 

biroului secției; 

g) prezintă Prezidiului Academiei Române informări anuale asupra 

activității secției și a unităților de cercetare care se află în subordinea sa . 

Art. 19. Discuțiile care au loc în ședințele secțiilor și ale filialelor se 

consemnează în procese-verbale detaliate și cuprinzătoare, care se citesc la 

deschiderea ședinței următoare și sunt semnate de toți membrii participanți. 

Procesele-verbale ale ședințelor, precum și toate celelalte înscrisuri și 

documente care privesc activitatea secției sau filialei sunt arhivate timp de 

10 ani, după care se transferă la Arhiva Academiei Române. 

b. Filialele Academiei Române 

Art. 20. Filiala Academiei Române este o unitate cu personalitate 

juridică, înființată prin hotărâre a Adunării Generale, care reprezintă forma 

de organizare teritorială a activității Academiei Române, reunind membrii 

dintr-un anumit teritoriu al țării, institutele, centrele și colectivele de cercetare, 

fără personalitate juridică și buget propriu, aflate în subordinea sa. Pentru buna 

desfășurare a activității sale, filiala dispune de un aparat tehnico-administrativ. 

Art. 21. Filiala are următoarele atribuții: 

a) asigură, cel puțin o dată pe lună, întrunirea membrilor săi pentru a 

dezbate problemele științifice, organizatorice, precum și orice alte chestiuni 

care interesează bunul mers al activității filialei; 

b) coordonează repartizarea fondurilor bugetare, a veniturilor proprii și 

a personalului între unitățile filialei și asigură desfășurarea normală a 

activității tehnico-administrative; 

c) coordonează și evaluează activitatea științifică a unităților Academiei 

Române din zona sa teritorială, în strânsă colaborare cu secțiile de specialitate 

și aplicând criterii și exigențe comune; 
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d) organizează manifestări științifice și evenimente culturale cu 

participare națională și internațională; 

e) gestionează patrimoniul Academiei Române din zona sa teritorială, 

în conformitate cu hotărârile și dispozițiile Prezidiului Academiei Române; 

f) adoptă hotărâri obligatorii cu majoritatea simplă de voturi a celor 

prezenți, în condițiile întrunirii cvorumului de prezență, care este de 

jumătate plus unu din membrii filialei.  

Art. 22. (1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală, 

președintele filialei și biroul filialei. 

(2) Președintele filialei este membru titular al Academiei Române și 

este ales, prin vot secret, de adunarea generală a filialei, pe o perioadă de 

patru ani, fiind retribuit la nivelul unui cercetător de gradul I, la care se 

adaugă indemnizația de conducere de 50%. În ipoteza în care alegerea unui 

membru titular nu este posibilă, Prezidiul Academiei Române numește un 

președinte, prin delegație, dintre membrii corespondenți, pe o perioadă de 

până la un an. 

(3) Biroul filialei este organul executiv al acesteia și este compus din 

președintele filialei, care este și președintele de drept al biroului, un secretar 

și 1–3 membrii, aleși de adunarea generală, cu majoritate simplă de voturi, 

pe o perioadă de patru ani. Hotărârile biroului trebuie ratificate în plenul 

adunării generale a filialei . 

Art. 23. Președintele filialei este ordonator terțiar de credite și 

coordonează întreaga activitate curentă a acesteia, având următoarele atribuții: 

a) emite decizii pentru punerea în executare a hotărârilor biroului și 

adunării generale ale filialei; 

b) reprezintă filiala în toate relațiile sale cu autoritățile publice, 

persoanele juridice și persoanele fizice; 

c) asigură legăturile necesare dintre Academia Română și filială; 

d) convocă și conduce adunările filialei și ședințele biroului acesteia; 

e) dispune tot ceea ce este necesar pentru executarea hotărârilor 

adoptate de adunarea generală și de biroul secției și urmărește realizarea lor; 

f) prezintă Prezidiului Academiei Române dări de seamă anuale asupra 

întregii activități a filialei; 

g) coordonează și controlează nemijlocit activitatea aparatului tehnico-

administrativ al filialei; 
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h) emite decizii pentru: angajarea personalului filialei și a conducătorilor 

unităților subordonate acesteia; constituirea comisiilor de evaluare în cadrul 

procedurilor de achiziții publice, comisiilor de inventariere; angajarea, 

modificarea, desfacerea și încetarea contractelor de muncă; aplicarea 

sancțiunilor disciplinare; acordarea de gradații și premii etc; 

i) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante sau pentru promovarea 

în funcție și asigură îndeplinirea cerințelor publicității prevăzute de lege 

j) aprobă componența comisiilor de concurs, probele și tematica oricărui 

concurs, precum și comisiile de soluționare a contestațiilor; 

l) aprobă programele de colaborare interne și internaționale, precum și 

calendarul de desfășurare a tuturor manifestărilor științifice și evenimentelor 

culturale organizate în filială sau sub egida sa.  

c. Comitete, comisii și colective de lucru ale Academiei Române  

Art. 24. (1) În vederea reprezentării la nivel național a unor domenii 

de activitate științifică, afilierii la uniunile științifice internaționale și pentru 

coordonarea colaborărilor la programe științifice internaționale,în cadrul 

Academiei Române, pot fi organizate comitete naționale; ele sunt 

subordonate Prezidiului Academiei Române ori, după caz, secțiilor de 

specialitate. 

(2) Pentru coordonarea și stimularea cercetării științifice în arii mai 

restrânse de activitate, în probleme de interes deosebit ori în domenii 

interdisciplinare, pot fi organizate comisii și colective de lucru permanente 

sau temporare; acestea sunt subordonate, după caz, secțiilor de specialitate, 

filialelor teritoriale sau, după caz, Prezidiului Academiei Române. 

(3) Comitetele, comisiile și colectivele de lucru se înființează prin 

hotărâri ale Prezidiului Academiei Române . 

(4) Ele se compun dintr-un președinte – de preferință membru al 

Academiei Române – și un număr determinat de membri specialiști, din 

structurile Academiei Române sau din afara acesteia; conducerile lor se 

propun de secțiile de specialitate și sunt aprobate de Prezidiul Academiei 

Române .  

(5) Programul de activitate al comitetelor, comisiilor și colectivelor de 

lucru se aprobă de Prezidiul Academiei Române sau, după caz, de secțiile de 
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specialitate, în profilul cărora se înscrie scopul pentru care sunt înființate. În 

aceleași condiții, ele sunt obligate să prezinte dări de seamă anuale privind 

activitatea desfășurată și realizările obținute. 

Art. 25. Președinții acestor comitete, comisii și colective de lucru au 

următoarele atribuții: 

a) asigură respectarea și executarea hotărârilor Prezidiului Academiei 

Române sau, după caz, ale secțiilor de specialitate;  

b) răspund de buna organizare și îndrumare a întregii activități și de 

realizarea obiectivelor în vederea cărora au fost înființate respectivele 

comitete, comisii sau colective de lucru; 

c) asigură legătura permanentă cu Prezidiul Academiei Române sau, 

după caz, cu secțiile de specialitate; 

d) convocă întrunirile și conduc dezbaterile care au loc în cadrul 

acestor organisme. 

Art. 26. Pentru buna desfășurare a activității lor, comitetele, comisiile 

și colectivele de lucru beneficiază de sprijinul pecuniar și material al 

Academiei Române, care constă în: 

a) plata obligațiilor bănești către organizațiile internaționale la care 

acestea sunt afiliate, în limita fondurilor anuale alocate cu această destinație 

și aprobate de Prezidiul Academiei Române;  

b) punerea la dispoziția lor de către Prezidiul Academiei Române sau 

secțiile de specialitate de care aparțin a dotărilor necesare desfășurării 

activității și realizării scopului pentru care au fost înființate (spații, mobilier, 

echipamente etc.).  

d. Aparatul de lucru al Academiei Române 

Art. 27. (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu, format 

din personal științific de specialitate, tehnic, economic, juridic și administrativ, 

care se află sub conducerea directă a Secretarului General al Academiei 

Române. Aparatul propriu de lucru îndeplinește următoarele funcții: 

a) depune toate diligențele și face uz de toate mijloacele legale pentru 

recuperarea elementelor de patrimoniu de care Academia Română a fost 

deposedată abuziv cu titlu sau fără titlu, a căror restituire nu a fost obținută până 

în prezent, având ca principal colaborator sau mandatar Fundația „Patrimoniu”; 
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b) gestionează și administrează cu eficiență maximă și economicitate 

patrimoniul Academiei Române, colaborând cu Fundația „Patrimoniu”, sub 

coordonarea Secretarului General; 

c) întocmește proiectul bugetului anual al Academiei Române și-l 

propune spre aprobare; 

d) asigură gestionarea și execuția bugetului Academiei Române, atât în 

ce privește fondurile bugetare, cât și cele extrabugetare, așa cum sunt 

repartizate de către Biroul Prezidiului; 

e) asigură toate condițiile care sunt în sarcina sa pentru întreținerea și 

dezvoltarea relațiilor externe de colaborare multilaterală sau bilaterală cu 

academiile similare din străinătate și cu alte organizații și instituții științifice; 

f) colaborează cu unitățile subordonate, le îndrumă și le sprijină prin 

toate mijloacele legale pentru desfășurarea în condiții optime și cu eficiență 

maximă a activității acestora. 

(2) Structura organizatorică și statele de funcții ale aparatului propriu 

de lucru se aprobă de Prezidiul Academiei Române. 

(3) Sarcinile, atribuțiile și răspunderile personalului din aparatul 

propriu de lucru se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare, 

aprobat de Prezidiul Academiei Române. 

(4) Evidența și păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor 

înscrisurilor și documentelor care fac dovada dreptului de proprietate și a 

altor drepturi reale sau de creanță asupra bunurilor mobile sau imobile ale 

Academiei Române se asigură de un compartiment distinct și specializat al 

Arhivei Academiei Române. 

Art. 28. Aparatul de lucru al Academiei Române se structurează pe 

cancelarii, direcții, servicii și compartimente funcționale. 

Art. 29. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului 

Statut va fi prezentat Prezidiului Academiei Române spre analiză și aprobare 

proiectul noului regulament de organizare și funcționare a aparatului propriu 

de lucru, pus în acord cu prevederile Legii nr... a Academiei Române și 

dispozițiile acestui Statut. 
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  CAPITOLUL IV 

CONDUCEREA ACADEMIEI ROMÂNE 

Art. 30. Conducerea Academiei Române se exercită de: Adunarea 

Generală, Prezidiul Academiei Române, Biroul Prezidiului Academiei Române 

și Președintele Academiei Române, conform legii și prezentului Statut. 

Art. 31. (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al 

Academiei Române și este formată din membrii titulari, membrii corespondenți 

și din membrii de onoare ai Academiei Române. 

(2) Cvorumul statutar de prezență al Adunării Generale este constituit 

din jumătate plus unu dintre membrii săi, cu excepția membrilor de onoare 

care au domiciliul în străinătate. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu 

majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți, în afară de excepțiile 

prevăzute la art . 9 alin. (10), art. 41 alin. (2), art. 70 alin. (4) din prezentul 

Statut.  

(3) Adunarea Generală se întrunește în sesiuni ordinare de patru ori pe 

an și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie; convocarea se face 

de către Președintele Academiei Române, la inițiativa Prezidiului sau la 

cererea a cel puțin o treime din numărul total al membrilor Academiei 

Române, cu domiciliul în țară. 

(4) Adunările generale pot fi publice, cu aprobarea Prezidiului Academiei 

Române. 

Art. 32. Adunarea Generală are următoarele atribuții mai importante: 

a) adoptă Statutul Academiei Române și aprobă proiectele de legi și 

alte acte normative care privesc Academia Română; 

b) stabilește liniile directoare ale întregii activități a Academiei Române; 

c) aprobă repartizarea pe secții a numărului total de membri titulari și 

membri corespondenți; 

d) alege membrii Academiei Române; 

e) alege, dintre membrii titulari, președintele, patru vicepreședinți și 

secretarul general, care împreună alcătuiesc Biroul Prezidiului Academiei 

Române; doi vicepreședinți vor reprezenta domeniul umanist al Academiei 

Române; 
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f) adoptă hotărâri, inclusiv pentru validarea deciziilor Prezidiului 

Academiei Române, emise cu privire la administrarea și gestionarea 

patrimoniului Academiei Române; 

g) aprobă darea de seamă anuală, programele de cercetare ale 

Academiei Române, rapoartele de evaluare a unităților proprii, planul de 

activitate pe anul următor, precum și bugetul de venituri și cheltuieli; 

h) aprobă darea de seamă, bugetul de venituri și cheltuieli, statutele, 

regulamentele de funcționare și programele de activitate ale fundațiilor 

Academiei Române; 

i) constituie grupuri de lucru pentru rezolvarea unor probleme legate 

de activitatea Academiei Române; concluziile și soluțiile pe care le propun 

în acest scop se prezintă Biroului Prezidiului ori, în funcție de competențe, 

Prezidiului sau Adunării Generale a Academiei Române, pentru analiză și 

eventuală însușire; 

j) hotărăște acceptarea donațiilor, legatelor și altor acte de liberalitate 

în favoarea Academiei Române, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, după 

examinarea și aprobarea lor de către Prezidiul Academiei Române;  

l) decernează premiile anuale ale Academiei Române, în ședințe solemne. 

Art. 33. (1) Înainte de deschiderea Adunării Generale, membrii 

Academiei Române semnează în registrul de prezență. 

(2) Ședințele Adunării Generale se deschid de Președinte sau, în absența 

acestuia, de către unul dintre vicepreședinți. 

(3) După deschiderea ședinței, Președintele sau vicepreședintele care îl 

înlocuiește dă citire ordinii de zi propuse, o supune discuției și votului 

Adunării Generale; de asemenea, acordă cuvântul celor care participă la 

discuții, formulează întrebări pentru clarificarea problemelor aflate în 

dezbatere, pune concluzii , supune la vot propunerile membrilor Academiei 

Române și anunță rezultatul votului. 

(4) Discuțiile din Adunarea Generală se vor purta într-o ambianță 

academică, în spiritul respectului reciproc. Persoanele care participă la 

discuții se vor adresa celui care conduce ședința. Întreruperea vorbitorului, 

ridicarea tonului, jignirile și expresiile nepotrivite sau violente sunt interzise. 

(5) Conducătorul ședinței are dreptul să intervină atunci când 

vorbitorul se abate de la subiectul aflat în dezbaterea Adunării Generale; de 

asemenea, poate chema la ordine și opri de la cuvânt persoanele care 
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împiedică desfășurarea normală a discuțiilor, prin întreruperi nejustificate, 

vociferări, jigniri sau expresii violente; 

(6) Orice membru al Academiei Române are dreptul de a lua parte la 

discuții . 

Art. 34. Adunarea Generală alege din rândurile sale un Consiliu de 

onoare, format din cinci membri, care are competența de a analiza eventualele 

abateri grave de la îndatoririle prevăzute de prezentul Statut și de a media 

situațiile conflictuale apărute între membrii Academiei Române, care afectează 

sau pot afecta principiile și valorile morale promovate de Academia Română. 

Rezultatele analizei efectuate vor fi prezentate Adunării Generale, care va 

hotărî în consecință. În cazul unor fapte care afectează activitatea, imaginea și 

prestigiul Academiei Române, Consiliul de onoare se poate sesiza și din oficiu. 

Art. 35. (1) Între întrunirile Adunării Generale, organul de conducere 

al Academiei Române este Prezidiul, format din Președintele Academiei, cei 

patru vicepreședinți, secretarul general, președinții secțiilor de specialitate și 

președinții filialelor din teritoriu. 

(2) Prezidiul este statutar întrunit în prezenta a două treimi din membrii 

săi și adoptă hotărâri prin consens sau cu majoritate simplă de voturi, raportată 

la numărul total al membrilor care îl compun. În cazul în care președintele 

unei secții sau filiale absentează motivat de la întrunirea Prezidiului Academiei 

Române, acesta poate să desemneze un locțiitor sau o altă persoană, membru al 

aceleași secții sau filiale, pentru a-l reprezenta. 

(3) Prezidiul Academiei Române se întrunește în ședințe ordinare de 

șase ori pe an și ori de câte ori este nevoie. 

Art. 36. (1) Prezidiul Academie Române organizează, coordonează, 

îndrumă și controlează întreaga activitate a Academiei Române, având 

următoarele atribuții principale: 

a) hotărăște convocarea Adunării Generale a Academiei Române; 

b) prezintă Adunării Generale dări de seamă anuale asupra întregii 

activități a Academiei Române și programele de activitate pentru anul viitor; 

c) avizează înființarea sau, după caz, desființarea de unități de 

cercetare și o supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale; 

d) adoptă hotărâri cu privire la patrimoniul Academiei Române; 

e) aprobă numărul de posturi finanțate pentru fiecare dintre unitățile 

Academiei Române; 



 25 

f) avizează programele de cercetare ale unităților Academiei Române 

și modificările intervenite în cursul anului, pe care le apreciază ca fiind 

temeinic argumentate; 

g) urmărește și controlează realizarea în bune condiții a programelor de 

cercetare științifice în unitățile proprii ale Academiei Române; 

h) aprobă regulamentul de funcționare a aparatului propriu de lucru al 

Academiei Române; 

i) aprobă numirea și eliberarea din funcție a directorilor generali și a 

directorilor unităților subordonate; 

j) coordonează institutele științifice ale Academiei Române din Italia și 

desemnează și eliberează din funcții pe directorii acestora; 

k) aprobă planul editorial al Editurii Academiei Române; 

l) îndrumă și controlează publicațiile periodice ale Academiei Române; 

m) la propunerea secțiilor de specialitate, instituie premiile anuale ale 

Academiei Române și aprobă acordarea lor; 

n) stabilește relații științifice cu academii și instituții similare din 

străinătate și hotărăște afilierea Academiei Române la organisme științifice 

internaționale; 

o) aprobă organizarea de manifestări științifice cu participare 

internaționale; 

p) examinează și avizează candidaturile propuse de secțiile de 

specialitate, însoțite de concluziile Biroului Prezidiului, pentru alegerea de 

membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei 

Române; de asemenea, aprobă numărul de locuri și nominalizează pe candidații 

care vor fi supuși votului secret al Adunării Generale; pentru un loc de 

membru titular sau membru corespondent pot concura doi sau mai mulți 

candidați, propuși de aceeași secție; 

q) înființează comitetele naționale, comisiile și colectivele de lucru ale 

Academiei Române; 

r) aprobă finanțarea obligațiilor către organizațiile internaționale la 

care Academia Română este afiliată; 

s) ratifică deciziile Biroului Prezidiului pentru acordarea Diplomei 

HONORIS CAUSA, a MERITULUI ACADEMIC, a DISTINCȚIEI 

CULTURALE, precum și a altor diplome și distincții ale Academiei 

Române unor personalități din țară și străinătate; 
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ș) aprobă primirea în folosul Academiei Române a sponsorizărilor, 

donațiilor și altor acte de liberalitate și le supune spre acceptare Adunării 

Generale, potrivit Legii Academiei Române; 

t) aprobă valorificarea, inclusiv, prin vânzare, a unor bunuri; de 

asemenea, avizează propunerile de înstrăinare a bunurilor imobile ori a 

bunurilor mobile de mare valoare,aflate în proprietatea Academiei Române, 

pe care le supune individual aprobării Adunării Generale, potrivit legii; 

(2) Hotărârile Prezidiului Academiei Române sunt obligatorii și se pun 

în executare printr-o decizie emisă de Președintele Academiei; în cazurile 

prevăzute expres de prezentul Statut, hotărârile Prezidiului se supun 

ratificării de către Adunarea Generală, la prima ei întrunire statutară. 

Art. 37. (1) Biroul Prezidiului Academiei Române este organul executiv 

al Prezidiului și, între întrunirile acestuia, conduce întreaga activitate 

curentă a Academiei. 

(2) Hotărârile Biroului Prezidiului sunt executorii, iar în cazurile 

expres prevăzute de prezentul Statut supunerea lor ratificării de către 

Prezidiul Academiei Române, la prima întrunire a acestuia, este obligatorie 

la proxima sa întrunire.  

(3) Biroul Prezidiului Academiei Române se întrunește statutar, de cel 

puțin două ori pe lună și ori de câte ori este nevoie, în prezența tuturor 

membrilor săi; în cazuri excepționale, întrunirile sunt statutare și în lipsa 

motivată a cel mult doi dintre membrii săi. 

(4) Hotărârile Biroului Prezidiului se adoptă prin vot deschis, în 

unanimitate sau, după caz, cu majoritatea simplă a membrilor săi. 

Art. 38. (1) Biroul Prezidiului are sarcina de a întreprinde toate măsurile 

necesare și legale pentru respectarea și executarea hotărârilor Prezidiului 

Academiei și răspunde în fața acestuia și a Adunării Generale de bunul mers 

al întregii activități a Academiei Române.  

(2) Biroul Prezidiului aprobă participarea individuală la manifestări 

științifice internaționale, care implică cheltuieli din fondurile Academiei 

Române sau alte angajamente în sarcina acesteia 

(3) Biroul Prezidiului aprobă individual orice cheltuiala specială, 

neplanificată și necesară de fonduri bănești.  

Art. 39. (1) Președintele Academiei Române este reprezentantul legal 

al Academiei în relațiile sale cu autoritățile Statului, instituțiile din țară și 

străinătate, orice persoană juridică și cu persoanele fizice.  
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(2) În exercitarea funcției sale, Președintele: 

a) este ordonator principal de credite; 

b) coordonează activitatea curentă a Academiei Române; 

c) la propunerea Secretarului General, aprobă: normativele de personal, 

criteriile de constituire a compartimentelor funcționale ale Academiei Române 

și statele de personal din unitățile aflate în subordine; 

d) emite deciziile de angajare, modificare, suspendare și de încetare a 

contractelor individuale de muncă ale personalului Academiei Române și 

ale conducătorilor unităților sale; 

e) răspunde de respectarea și executarea întocmai a hotărârilor Adunării 

Generale, Prezidiului Academiei Române și ale Biroului acestuia. 

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Academiei Române emite 

decizii pentru punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, Prezidiului 

și Biroului Prezidiului, adoptate potrivit legii și prezentului Statut. 

(4) În cazul în care Președintele Academiei Române este în imposibilitate 

obiectivă de a-și exercita funcția, va desemna ca înlocuitor temporar pe unul 

dintre vicepreședinți; atunci când este în imposibilitate de a proceda în 

consecință, desemnarea persoanei care va exercita prerogativele sale este în 

competența Prezidiului Academiei Române. Dacă indisponibilitatea obiectivă a 

Președintelui este mai mare de trei luni, se va proceda la alegerea unui nou 

președinte. Procedura de urmat este aceeași și în cazul vicepreședinților și 

secretarului general, care se află într-o situație identică. 

Art. 40. Vicepreședinții Academiei Române îndeplinesc atribuțiile care 

rezultă din economia prevederilor prezentului Statut, precum și atribuțiile 

stabilite de Prezidiul Academiei, Biroul Prezidiului și de Președintele 

Academiei Române, pe care le exercită în vederea asigurării legăturilor 

funcționale între structurile Academiei Române, unei bune coordonări a 

activității fundațiilor și a celorlalte unități subordonate și administrării 

eficiente a proprietăților și altor valori patrimoniale ale Academiei Române, 

în conformitate cu normele juridice în vigoare. 

Art. 41. Secretarul general organizează și conduce aparatul de lucru al 

Academiei Române și răspunde direct și nemijlocit de administrarea și 

gestionarea curentă a patrimoniului acesteia.  

Art. 42. (1) Președintele Academiei Române, vicepreședinții și Secretarul 

general sunt aleși de Adunarea Generală, pentru un mandat de patru ani, 

putând fi realeși o singură dată. 
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(2) Alegerea se face în condițiile cvorumului statutar de prezență, cu 

votul a cel puțin două treimi din membrii prezenți ai Adunării Generale; în 

al doilea tur de scrutin, alegerea este valabilă, în aceleași condiții ale 

cvorumului de prezență, cu votul majorității simple a membrilor votanți. 

(3) Procedura de alegere se hotărăște de Adunarea Generală. Alegerea 

Președintelui are loc, de fiecare dată, în prima decadă a lunii aprilie, după 

Ziua Națională a Academiei Române. 

Art. 43. (1) Mandatele Președintelui, ale vicepreședinților și Secretarului 

general încetează de plin drept la expirarea duratei pentru care au fost aleși; 

de asemenea, în situația în care aceștia sunt în imposibilitate obiectivă de a-

și îndeplini atribuțiile ori demisionează, încetarea mandatului are loc prin 

hotărâre a Adunării Generale. În această din urmă ipoteză, Prezidiul 

Academiei Române poate desemna un interimar pe o perioadă de cel mult 

trei luni, după care se vor organiza alegeri pentru funcția sau funcțiile astfel 

vacantate. 

(2) Funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar general sunt 

asimilate funcțiilor de demnitate publică și remunerate cu indemnizații la 

nivel de ministru, în cazul președintelui, și de secretar de stat, membru al 

Guvernului, în cazul vicepreședinților și al secretarului general. 

Art. 44. (1) Întreaga desfășurare a adunărilor generale și ședințelor de 

Prezidiu, inclusiv discuțiile care au loc în cadrul acestora se consemnează 

prin stenografiere sau prin înregistrări audio și video, care apoi se transcriu 

cel târziu până la întrunirea următoare; pe baza acestor consemnări sau 

înregistrări, în termen de 10 zile, Cancelaria Academiei are sarcina să 

redacteze procesele-verbale, care se supun verificării și semnării de către cei 

care au participat la discuții și de către Secretarul general al Academiei 

Române. 

(2) Lucrările Biroului Prezidiului Academiei Române se consemnează 

în procese-verbale, care sunt verificate și semnate de către persoanele care 

au participat la ședința sau întrunirea respectivă. 

Art. 45. Conținutul discuțiilor din adunările generale se publică în 

„Analele Academiei Române”, prin grija secretarilor științifici. Colegiul de 

redacție al „Analelor Academiei Române” este alcătuit din secretarii 

științifici și șeful cancelariei și este condus de un vicepreședinte, desemnat 

de Biroul Prezidiului. Toate consemnările primare, documentele și 



 29 

procesele-verbale ale ședințelor de Prezidiu și ale Biroului Prezidiului se 

păstrează în Arhiva Academiei Române.  

 CAPITOLUL V 

UNITĂȚILE SUBORDONATE ACADEMIEI ROMÂNE 

Art. 46. (1) Academia Română are, poate înființa sau primi, în sistemul 

său, unități cu sau fără personalitate juridică, după cum urmează: unități de 

cercetare, edituri, biblioteci, fundații, unități medicale etc. Înființarea, primirea 

în structura sa și desființarea acestor unități sunt atribuții în competența 

Adunării Generale a Academiei Române, care poate hotărî în consecință, cu 

respectarea legilor în vigoare și a reglementărilor prezentului Statut. 

(2) Academia Română poate accepta trecerea sub egida sa a unor 

unități de cercetare și fundații, altele decât cele din propriul sistem. 

Acceptarea are loc prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române. 

a. Unitățile de cercetare 

Art. 47. (1) Sistemul unităților de cercetare ale Academiei Române 

este format din institute, centre și colective de cercetare, cu sau fără 

personalitate juridică. Ele contribuie la dezvoltarea științei, literelor și 

artelor, prin realizarea programelor de interes național, a programelor 

fundamentale și prioritare ale Academiei Române și a programelor proprii 

de cercetare, aprobate de Adunarea Generală, precum și prin manifestări 

științifice, colaborări interne și internaționale. 

(2) Unitățile de cercetare ale Academiei Române desfășoară în 

principal activități non-economice, după cum urmează: toate tipurile de 

activități de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), realizate independent sau în 

colaborare, pentru extinderea și mai buna înțelegere a cunoștințelor 

dobândite; activități educaționale în vederea perfecționării resurselor umane; 

activități de diseminare a rezultatelor cercetării; activități de transfer 

tehnologic (vânzarea de licențe, crearea de spin-off-uri și alte forme de 

management al cunoașterii ). Veniturile realizate trebuie reinvestite pentru 

finanțarea activităților principale ale unității care le-a obținut. 
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(3) Unitățile de cercetare ale Academiei Române pot desfășura și 

activități economice (contracte comerciale, consultanță, producerea și vânzarea 

de bunuri realizate prin aplicarea rezultatelor propriilor cercetări). Costurile 

acestor activități și sumele obținute vor fi evidențiate separat în bilanțul 

anual sau în balanța analitică. 

(4) Evaluarea instituțională a unităților de cercetare ale Academiei 

Române are loc: a) anual, pe baza rapoartelor de activitate (dărilor de seamă) 

ale acestora, care sunt analizate și aprobate de secțiile de specialitate, 

aprobate în final de Prezidiul Academiei Române și de Adunarea Generală; 

periodic, potrivit legii și regulamentelor interne ale Academiei Române. 

Evaluarea realizărilor și performanțelor anuale ale personalului de cercetare 

se face pe criterii profesionale, conform dispozițiilor legale în vigoare. 

(5) Activitatea unităților de cercetare este coordonată și controlată de 

secțiile de specialitate sau, după caz, de filialele teritoriale de care aparțin 

administrativ. Secțiile și filialele au dreptul să propună Prezidiului Academiei 

Române măsuri privind organizarea internă a unităților subordonate. 

Abordarea unor proiecte de cercetare sau organizarea și desfășurarea de 

acțiuni științifice de mare amploare pot avea loc numai cu aprobarea 

secțiilor de specialitate ori, după caz, a Prezidiului Academiei Române. 

(6) Organigramele și statele de funcții ale unităților de cercetare se 

revizuiesc anual și se actualizează în funcție de trebuințele reale ale fiecărei 

unități și de bugetul alocat. După revizuire, acestea vor fi supuse avizării de 

către Prezidiul Academiei Române și aprobate de Președintele Academiei, 

la propunerea Secretarului general. 

(7) Personalul de cercetare din unitățile Academiei Române își desfășoară 

activitatea pe întreaga durată legală a timpului de muncă, la sediul unităților 

sau în biblioteci, laboratoare, arhive, muzee, șantiere etc., ori în cadrul 

programelor individualizate de muncă aprobate, potrivit regulamentului 

intern. Conducerile unităților răspund de respectarea programului de către 

salariați și de evidența prestării muncii cu respectarea duratei legale a 

timpului de muncă. De asemenea, personalul de cercetare are obligația de 

serviciu să participe la acțiunile și manifestările științifice organizate de 

unitate, precum și la acelea din domeniu, organizate de Academia Română 

sau de secția de specialitate. 
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(8) Unitățile de cercetare își organizează și desfășoară activitatea 

conform regulamentului de organizare și funcționare și normelor de structură, 

avizate de secțiile de specialitate și aprobate de Prezidiul Academiei Române. 

(9) Unitățile de cercetare pot realiza venituri proprii și dispune de ele 

în condițiile legilor în vigoare. Din aceste venituri, ele sunt obligate să 

vireze Academiei Române până la 5% , cotă care este stabilită pentru fiecare 

an calendaristic de către Biroul Prezidiului Academiei Române . 

(10) Activitatea unităților de cercetare cu personalitate juridică se 

desfășoară în conformitate cu actul de înființare, pe baza regulamentelor de 

organizare și funcționare. Pe cale consecință , sunt: 

a) independente juridic și administrativ; 

b) finanțate de la bugetul de stat prin intermediul bugetului Academiei 

Române; 

c) coordonate din punct de vedere științific de către secțiile de specialitate 

sau, după caz, de filialele Academiei Române, care aprobă planurile de 

cercetare și rapoartele de activitate (dările de seamă) anuale; de asemenea, 

pot solicita introducerea unor proiecte de mare interes național în planurile 

de cercetare ale acestor unități. 

(11) Unitățile de cercetare cu personalitate juridică încheie în nume 

propriu contracte de cercetare cu diferiți beneficiari, instituții naționale sau 

internaționale (organisme de finanțare competitivă a cercetării, unități 

publice sau private, alte instituții de cercetare etc.) și au dreptul să utilizeze 

în mod independent veniturile astfel obținute . 

(12) Unitățile de cercetare fără personalitate juridică sunt finanțate de 

bugetul de stat prin bugetul Academiei Române; ele pot încheia contracte de 

cercetare cu terți beneficiari numai prin intermediul Academiei Române sau 

al filialelor cărora le sunt subordonate. 

Art. 48. (1) Conducerea științifică a institutelor și centrelor de cercetare 

ale Academiei Române este formată dintr-un director și un consiliu științific. 

Directorul este de preferință membru al Academiei Române și poate fi 

ajutat, în condițiile legii, de un director adjunct și/sau un secretar științific. 

(2) Directorul unității de cercetare este numit de către Prezidiul 

Academiei Române pe o perioadă de patru ani, în urma unui concurs, organizat 

de secția de specialitate și desfășurat cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
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(3) Cercetătorii științifici din institutele și centrele de cercetare ale 

Academiei Române, care ocupă prin concurs posturi de directori ai acestor 

unități, devenind astfel manageri, își suspendă contractul individual de 

muncă existent și simultan încheie un alt contract de muncă, pe perioadă 

determinată, în condițiile prevăzute de art. 83, litera h) din Codul muncii 

(Legea nr. 53/2003). 

(4) Drepturile și obligațiile directorului acestor unități, precum și politica 

managerială pe care o va urma se stipulează în cuprinsul unui contract de 

management ale cărui clauze corespund specificului Academiei Române. 

(5) Prezidiul Academiei Române poate hotărî, cu avizul prealabil al 

secțiilor de specialitate, înlocuirea directorilor unităților de cercetare a căror 

activitate managerială se dovedește necorespunzătoare. 

(6) Directorul adjunct al unității de cercetare este numit de Prezidiul 

Academiei Române, pe o perioadă de patru ani, în urma reușitei la un 

concurs organizat și desfășurat în condițiile și cu respectarea legii și a 

celorlalte reglementări în vigoare. 

(7) Secretarul științific este numit pe o perioadă de patru ani, pe bază 

de concurs, de către conducerea unității. 

(8) Atribuțiile directorului adjunct și/sau ale secretarului științific sunt 

stabilite de directorul unității împreună cu consiliul științific și stipulate într-

un contract. 

(9) Condițiile privind cumulul de funcții și menținerea în activitate în 

unitățile de cercetare ale Academiei Române sunt stabilite, în condițiile 

legii, de către Prezidiul Academiei Române. 

(10) Șefii compartimentelor de cercetare sunt numiți pe o perioadă de 

patru ani , de către Președintele Academiei Române, în urma unui concurs. 

Art. 49. Directorul unității de cercetare are următoarele atribuții 

principale: 

a) definitivează programele de cercetare și de relații cu străinătatea, în 

colaborare cu directorul adjunct – atunci când există – și cu șefii 

compartimentelor științifice, pe care le supune discuției consiliului științific 

și, după informarea filialei de care aparține unitatea, le înaintează secției de 

specialitate spre avizare, în vederea obținerii aprobării lor; 

b) împreună cu directorul adjunct – atunci când există –și cu șefii 

compartimentelor științifice, asigură realizarea întocmai a programelor de 
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cercetare avizate de secția de specialitate și aprobate de Adunarea Generală 

a Academiei Române; 

c) este ordonator secundar sau, după caz, terțiar de credite, potrivit legii; 

d) urmărește publicarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor științifice 

realizate în unitate; 

e) reprezintă unitatea pe care o conduce în relațiile sale cu orice alte 

instituții din țară și străinătate; 

f) răspunde de întreaga activitate a institutului sau centrului pe care îl 

conduce și reprezintă; 

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de reglementările 

proprii ale Academiei Române sau stipulate în contractele de management. 

Art. 50. (1) Consiliul științific al unității de cercetare are un mandat de 

patru ani și este alcătuit din membri de drept și membri aleși. 

(2) Sunt membri de drept ai consiliului științific al unității de cercetare: 

directorul, directorul adjunct, secretarul științific, șefii de compartimente sau 

sectoare și membrii Academiei Române, desemnați de secția de specialitate. 

(3) Numărul membrilor aleși este stabilit de adunarea generală a 

cercetătorilor din unitate, conform normelor de structură aprobate de Prezidiul 

Academiei Române. Alegerea lor este, de asemenea, în competența adunării 

generale, formată din totalitatea cercetătorilor științifici din unitate, fiind 

statutar constituită în prezența a două treimi din efectivul acestora. Oricare 

cercetător științific poate face propuneri de candidați pentru alegerea 

consiliului științific al unității. 

(4) Alegerea acestor membri în adunarea generală a cercetătorilor se 

face prin vot secret, în prezența unui membru al secției de specialitate; 

pentru a fi declarat ales, oricare candidat trebuie să obțină cel puțin voturile 

a două treimi din numărul cercetătorilor prezenți la adunarea generală, 

statutar întrunită. 

(5) Candidații care au obținut cvorumul minim de voturi pentru a putea 

fi aleși vor fi înscriși pe o listă, în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi exprimate în favoarea lor. Sunt declarați aleși candidații astfel 

înscriși, până la completarea numărului stabilit de adunarea generală. 

Urmând aceeași procedură, adunarea generală poate alege și un număr de 

membri supleanți. 
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(6) Directorul unității este și președintele consiliului științific al 

acesteia. 

(7) Consiliul științific alege prin votul deschis al membrilor săi, cu 

majoritate de două treimi, un secretar al consiliului. 

(8) Consiliul științific numește comisiile sale de specialitate; ele sunt 

formate din 2–4 membri (dintre membrii consiliului sau din afara lui) și 

coordonate de către un membru al consiliului. Atribuțiile comisiilor sunt 

stabilite de consiliu, fiind obligate să raporteaze acestuia cu privire la 

îndeplinirea lor. 

(9) Consiliul științific se întrunește trimestrial și ori de câte ori este 

nevoie. 

Art. 51. (1) Împreună cu directorul unității, consiliul științific hotărăște 

în toate problemele științifice și administrative ale institutului sau centrului 

de cercetare. Astfel: 

a) stabilește planul și strategia de dezvoltare instituțională a institutului 

sau centrului, aprobă raportul anual de activitate, monitorizează și evaluează 

programele sau proiectele aflate în curs de realizare, precum și întreaga 

activitate a colectivelor de lucru; 

b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de 

ordine interioară a unității; 

c) definitivează proiectele programelor de cercetare și de relații cu 

străinătatea, pentru a fi înaintate secției de specialitate a Academiei Române, 

în vederea avizării și respectiv aprobării lor; 

d) analizează și avizează lucrările de cercetare realizate în unitate și 

propune eventuale măsuri de îmbunătățire a acestora; 

e) întreprinde toate măsurile și face demersurile necesare pentru 

valorificarea lucrărilor de cercetare; 

f) asigură condițiile necesare organizării și desfășurării periodice a 

reuniunilor și seminariilor științifice; 

g) aprobă comisiile de concurs și comisiile de contestații pentru 

ocuparea tuturor posturilor din unitate și avizează rezultatele acestora, pe 

care le trimite secției de specialitate spre confirmare; 

h) selectează lucrările științifice de valoare pe care le propune secției 

de specialitate pentru a fi distinse cu premiile anuale ale Academiei 

Române; 
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i) asigură și controlează respectarea normelor de etică și deontologie 

profesională de către cercetătorii științifici; 

j) se pronunță asupra participării cercetătorilor la congrese, conferințe, 

mese rotunde, cursuri etc. organizate în străinătate; 

k) respectă și pune în executare hotărârile adoptate de organele de 

conducere ale Academiei Române; 

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de reglementările 

interne în vigoare. 

(2) Dezbaterile din întrunirile consiliului științific și hotărârile adoptate 

sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de președinte și de 

secretar. 

(3) Consiliul științific al unității de cercetare are posibilitatea de a numi 

un consiliu director, care este organul său executiv, cu următoarele atribuții: 

a) împreună cu șefii de compartimente de cercetare, definitivează 

programele/proiectele de cercetare și le supune analizei și aprobării 

consiliului științific; 

b) asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare și umane pentru 

realizarea în bune condiții și cu rezultate maxime a programelor și proiectelor 

de cercetare; 

c) organizează și monitorizează întreaga activitate a unității de cercetare; 

d) informează consiliul științific cu privire la rezultatele obținute în 

activitatea de cercetare și transmite, în vederea aprobării, darea de seamă a 

unității, secției de specialitate sau, după caz, filialei Academiei Române; 

e) răspunde de aplicarea și executarea hotărârilor consiliului științific; 

f) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și reglementările 

interne în vigoare. 

(4) Consiliul director este format din: directorul unității, directorul 

adjunct, secretarul științific, directorul economic sau contabilul șef și, în 

funcție de trebuințe, un director de marketing , cu atribuții în managementul 

cunoașterii și în valorificarea rezultatelor cercetării științifice. Drepturile și 

obligațiile membrilor consiliului director se stipulează în contractele de 

management specifice Academiei Române și în regulamentele de organizare 

și funcționare ale unităților.  

Art. 52. Secția de specialitate poate decide înființarea unui consiliu de 

administrație, la propunerea consiliului științific al unității, în condițiile legii. 
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Art. 53. Institutele și centrele de cercetare care sunt detentori de piese 

de patrimoniu, prin care se înțeleg: colecțiile arheologice, numismatice, 

filatelice, epigrafice, de ierbar, mineralogice, paleontologice și de biodiversitate 

vegetală și animală, documentele, cărțile rare, tablourile, piesele de interes 

etnologic etc. obținute prin cercetări, donații sau achiziții, au obligația, în 

vederea conservării și valorificării lor științifice, să asigure evidența și 

protecția acestora, prin structuri adecvate, conform normelor de patrimoniu, 

cu finanțare de la buget. 

Art. 54. (1) Instituțiile care se află sub egida Academiei Române sunt 

și rămân autonome financiar, organizatoric și managerial și, pe cale de 

consecință, nu fac parte din sistemul Academiei Române; în schimb, aceste 

instituții vor utiliza, adăugând la titulatura lor, formula „sub egida Academie 

Române”. 

(2) Aflându-se „sub egida Academiei Române”, instituțiile în cauză 

sunt sprijinite științific de către secția de specialitate, care coordonează 

cercetarea din domeniul lor de activitate. Sprijinul științific constă în analiza 

programelor de activitate în secțiile și colectivele de specialitate, formularea 

de propuneri, observații și sugestii cu privire la respectivele programe, 

evaluarea rezultatelor obținute și, după caz, în observațiile, recomandările și 

eventualele îndrumări, care se apreciază că sunt necesare în cursul activității pe 

care trebuie să o desfășoare în realizarea misiunii pentru care sunt înființate. 

(3) Academia Română poate să retragă egida sa, acordată unei instituții 

de acest fel, în orice moment și fără condiții, atunci când activitatea 

instituției în cauză este nesatisfăcătoare sau dacă îi cauzează prejudicii de 

orice natură, patrimoniale sau nepatrimoniale. 

(4) Organizarea de manifestări științifice sau de altă natură sub egida 

Academiei Române se aprobă de către Biroul Prezidiului Academiei, care 

stabilește și condițiile de organizare și desfășurare pentru fiecare manifestare în 

parte. 

b. Biblioteca Academiei Române 

Art. 55. Biblioteca Academiei Române este organizată și funcționează 

cu statut de bibliotecă națională, cu personalitate juridică, finanțată de la 

bugetul de stat și are în structura sa o unitate centrală; de asemenea, 

coordonează metodologic bibliotecile filialelor teritoriale. Bibiloteca 
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Academiei Romane și bibliotecile filialelor au dreptul să realizeze și să 

dispună de venituri proprii, în condițiile legii 

Art. 56. Biblioteca Academiei Române și bibliotecile filialelor contribuie 

la dezvoltarea Societății cunoașterii în România și, în acest scop, desfășoară 

următoarele activități: 

a) conservă bunurile de patrimoniu mobil cu caracter științific și 

cultural care aparțin cu orice titlu Academiei Române; 

b) exercită dreptul de depozit legal;  

c) colecționează și păstrează, organizează și pun în valoare fondul 

național de tipărituri, manuscrise, hărți, colecții de artă, colecții numismatice, 

colecții filatelice și alte înscrisuri ori documente de valoare științifică și 

culturală; 

d) colectează și păstrează arhivele personale provenite de la membrii 

Academiei Române și alte personalități ale vieții culturale și științifice și 

asigură studierea și valorificarea științifică a acestora; 

e) furnizează la cerere servicii de informare și documentare, precum și 

alte servicii conexe;  

f) efectuează cercetări în domeniul biblioteconomiei și științelor 

informației; organizează și participă la evenimente științifice și culturale din 

țară și străinătate; 

g) inițiază și realizează schimburi de publicații cu biblioteci, instituții 

și societăți științifice din străinătate; editează în vederea publicării propriile 

reviste și alte lucrări de specialitate; 

h) organizează manifestări expoziționale în țară și străinătate. 

Art. 57. (1) Biblioteca Academiei Române este condusă de directorul 

general, membru al Academei Române, numit de către Prezidiul Academiei 

Române, în urma unui concurs, pentru un mandat de patru ani, care poate fi 

reînnoit o singură dată. Directorul general adjunct, directorii filialelor și 

șefii compartimentelor de specialitate sunt numiți tot prin concurs pentru o 

perioadă de patru ani. 

(2) Drepturile și obligațiile directorului general se stabilesc într-un 

contract de management, ale cărui clauze trebuie să corespundă specificului 

Academiei Române. 

(3) Biblioteca Academiei Române are un consiliu științific, numit 

conform legilor în materie. Directorul general este de drept președintele 

consiliului. 
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(4) Întreaga activitate din Biblioteca Academiei trebuie desfășurată pe 

baza și cu respectarea regulamentului propriu de organizare și funcționare, 

aprobat de Prezidiul Academiei Române. 

c. Departamentul de cercetare, informare, documentare și diseminare  

al Academiei Române ( DCIDD) 

Art. 58. (1) Departamentul de cercetare, informare, documentare și 

diseminare a cunoștințelor științifice al Academiei Române (DCIDD) are în 

structura sa organizatorică și funcțională, în principal, Editura Academiei 

Române. 

(2) DCIDD este persoană juridică și are ca misiune editarea de opere 

de înalt nivel, lucrări originale, tratate, monografii, periodice, precum și 

publicarea operelor complete ale unor savanți și eminenți oameni de cultură 

români. 

Art. 59. (1) DCIDD este condus de directorul general, membru al 

Academiei Române, care poate fi ajutat de un director adjunct. Numirea lor 

în funcție are loc numai pe bază de concurs și este în competența exclusivă a 

Prezidiului Academiei Române. 

(2) Drepturile și obligațiile directorului general sunt stipulate într-un 

contract de management al cărui cuprins trebuie să fie în acord deplin cu 

specificul activității Academiei Române. 

(3) DCIDD își desfășoară activitatea sub îndrumarea unui consiliu 

editorial format din reprezentanții secțiilor de specialitate ale Academiei 

Române, vicepreședintele coordonator și conducerea Departamentului în 

alcătuirea prevăzută la aliniatul (1). 

(4) Organizarea și funcționarea DCIDD are loc pe baza regulamentului 

propriu de organizare și funcționare, aprobat de Prezidiul Academiei 

Române. Directorul general este obligat să prezinte periodic, în primul 

trimestru al fiecărui an calendaristic, darea de seamă asupra gestiunii sale 

din anul precedent, care trebuie să cuprindă informațiile necesare verificării 

veridicității acesteia. 

Art. 60. (1) Fiecare publicație periodică a Academiei Române are un 

comitet de redacție. Membrii comitetului de redacție sunt numiți de 

Prezidiul Academiei Române dintre membrii Academiei Române și alți 

specialiști, la propunerea secțiilor științifice de specialitate. 
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(2) Comitetele de redacție răspund față de secția de specialitate a 

Academiei Române de nivelul științific al publicațiilor periodice și se 

îngrijesc de apariția lor la timp și în bune condiții. 

Art. 61. (1) DCIDD editează Revista „Academica”, revistă de știință, 

cultură și artă a Academiei Române, care are ca obiectiv principal susținerea 

și dezvoltarea spiritului cultural-științific, stabilirea locului și creșterea 

rolului acestei publicații în spațiul culturii românești și universale. 

(2) Președintele Academiei Române este și președintele Colegiului de 

redacție al Revistei „Academica”. 

(3) Redactorul șef al Revistei „Academica” este numit de Președintele 

Academiei Române și răspunde de întreaga activitate legată de conținutul și 

apariția acesteia în cele mai bune condiții. 

(4) Revista „Academica” este finanțată din surse bugetare ale 

Academiei Romane. 

(5) DCIDD editeaza și „Analele Academiei Romane” din surse 

bugetare. 

d. Casa Oamenilor de Știință 

Art. 62. (1) Casa Oamenilor de Știință are ca obiect de activitate 

asigurarea bazei și condițiilor tehnico-materiale, administrativ-gospodărești 

și sociale, care sunt necesare realizării programelor de cercetare științifică, 

culturale, interne ori internaționale, de creație, odihnă, protocol și alimentație 

publică, precum și desfășurării altor manifestări și acțiuni inițiate sau 

organizate de Academia Română și de unitățile aflate în subordinea ori sub 

egida acesteia. 

(2) Casa Oamenilor de Știință are în structura sa: 

a) Casa Academiei, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr. 13, 

sectorul 5, unde își au sediul și funcționează institutele, centrele de cercetare 

și alte unități subordonate Academiei Române. Casa Academiei este 

finanțată integral de la buget; de asemenea, în condițiile reglementărilor 

legale în vigoare, poate realiza și utiliza venituri proprii; 

b) alte unități subordonate Academiei Române, care sunt enumerate în 

„Anuarul Academiei Române”. 

Art. 63. (1) Casa Oamenilor de Știință este condusă de un consiliu, 

format din membrii ai Academiei Române și ai aparatului de lucru al 
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acesteia, numit de Prezidiul Academiei Române. Consiliul este organizat și 

funcționează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Prezidiul 

Academiei Române, și exercită supravegherea și controlul întregii activități 

a Casei Oamenilor de Știință. 

(2) Conducerea administrativă a Casei Oamenilor de Știință este realizată 

de un director, numit de Președintele Academiei, cu avizul consiliului și în 

executarea aprobării dată de către Prezidiul Academiei Române, în 

condițiile legii și prezentului Statut. Sarcinile și competențele directorului 

sunt stabilite prin regulamentul propriu al Casei, aprobat, de asemenea, prin 

hotărâre, de către Prezidiul Academiei Române. 

(3) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc într-un contract de 

management al cărui conținut trebuie să fie în deplin acord cu specificul 

Academiei Române. 

Art. 64. Casa Oamenilor de Știință poate realiza și utiliza venituri 

extrabugetare din prestări de servicii, taxe de vizitare a unor obiective 

culturale, activități de alimentație publică, transport și alte activități; de 

asemenea, poate beneficia și de donații, sponsorizări și alte liberalități, dacă 

sunt acceptate cu respectarea legii de către organul competent . 

Art. 65. Academia Română administrează Casa Seniorilor din Otopeni – 

colaborând cu Spitalul „Elias” și cu alte instituții de specialitate – destinată 

membrilor Academiei Române, precum și soțiilor sau soților acestora, care 

au nevoie de îngrijire medicală îndelungată. Casa Seniorilor este dotată cu 

un cabinet medical permanent. Activitatea acestui așezământ și retribuirea 

personalului administrativ sunt finanțate din contribuțiile celor asistați, din 

veniturile proprii ale Academiei Române, precum și orice alte surse admise 

de legile în vigoare. 

Art. 66. Academia Română și filialele sale teritoriale administrează și 

case de odihnă sau cu alte destinații. 

e. Clubul Oamenilor de Știință 

Art. 67. Clubul Oamenilor de Știință (COȘ) își are sediul în București, 

Piața Lahovari nr. 7–9, sectorul 1, și este destinat membrilor Academiei 

Române, cercetătorilor și personalului din toate unitățile subordonate 

Academiei Române. Clubul este finanțat din veniturile sale proprii și din 

fondurile extrabugetare ale Academiei Române. 
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f. Fundația „Patrimoniu” 

Art. 68. Fundația „Patrimoniu” are ca obiect de activitate gestionarea 

și administrarea eficientă a tuturor bunurilor agricole și a celor silvice care 

sunt în proprietatea Academiei Române. Ea este organizată și funcționează 

potrivit actului de înființare și statutului propriu aprobat de către fondatorul 

său, Academia Română. 

g. Muzeul Academiei Române și Librăria Academiei Române 

Art. 69. În structura Academiei Române există și funcționează Muzeul 

Academiei Române și Librăria Academiei Române. Muzeul este finanțat din 

bugetul Academiei Române. Librăria se autofinanțează din venituri proprii. 

CAPITOLUL VI 

PATRIMONIUL ȘI REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR 

ACADEMIEI ROMÂNE 

Art. 70. Patrimoniul Academiei Române este format din: 

a) drepturile și obligațiile cu privire la bunurile mobile și imobile, 

dobândite cu orice titlu, prin acte juridice oneroase sau gratuite și prin alte 

moduri prevăzute de lege; 

b) drepturile și obligațiile asupra bunurilor mobile și imobile, 

proprietatea publică sau privată a Statului ori a unităților administrativ-

teritoriale, atribuite în administrarea sau folosința gratuită a Academiei 

Române, în condițiile prevăzute de lege; 

c) orice drepturi și obligații evaluabile în bani. 

Art. 71. Patrimoniul Academiei Române poate fi divizat, potrivit 

legilor în vigoare și prezentului Statut, în patrimonii de afectațiune, în 

funcție de destinația și regimul juridic ale drepturilor și obligațiilor care 

alcătuiesc diferitele mase patrimoniale. Aceste patrimonii se administrează 

și sunt puse în valoare direct sau, după caz, prin fundațiile Academiei 

Române și alte unități care fac parte din propriul sistem. 

Art. 72. (1) Academia Română își exercită drepturile și îndeplinește 

obligațiile, în mod autonom, fără ingerințe din partea autorităților Statului, 
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cu excepția celor privitoare la bunurile proprietate publică sau privată a 

Statului sau a unităților administrativ-teritoriale, care i-au fost atribuite în 

administrare sau folosință gratuită. 

(2) Administrarea și gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul 

Academiei Române se realizeaza prin fundații proprii, persoane juridice de 

drept privat de utilitate publică, în condițiile legii. 

(3) Predarea bunurilor Academiei Române în administrarea unei fundații 

se face prin proces-verbal de predare-primire, la care sunt atașate înscrisurile 

doveditoare ale dreptului de proprietate sau ale altui drept real principal al 

cărui titular este Academia Română, și contractele de administrare încheiate 

între părți. 

(4) Exercitarea drepturilor și executarea obligațiilor patrimoniale, prin 

fundații, au loc numai în vederea obținerii de resurse financiare pentru 

realizarea misiunii și obiectivelor Academiei Române și îndeplinirea 

eventualelor sarcini impuse prin donațiile și legatele acceptate de Prezidiul 

Academiei Române. Fundațiile sunt obligate să utilizeze și să pună în 

valoare cu maximă eficiență economică bunurile proprietatea Academiei 

Române pe care le au în administrare și gestionare, să le conserve, 

recondiționeze și îmbunătățească. 

(5) Eficiența economică a administrării bunurilor primite din patrimoniul 

Academiei Române, conservarea și îmbunătățirea lor se realizează de către 

propriile fundații, conform normelor juridice în vigoare, prin proceduri interne 

stabilite de către Consiliul Director al acestora și aprobate de organele 

competente ale fondatorului unic. Existența și respectarea acestor proceduri 

sunt necesare în scopul asigurării legalității și transparenței tuturor actelor și 

faptelor juridice în care se obiectivează întreaga activitate de punere în 

valoare cu grijă și eficiență maximă a bunurilor care alcătuiesc masa 

patrimonială încredințată lor de către organele de conducere competente ale 

Academiei Române. 

(6) Soluțiile tehnico-științifice cele mai bune pentru administrarea și 

exploatarea bunurilor mobile și imobile cu caracter agro-silvic, în vederea 

obținerii unei eficiențe economico-sociale înalte și durabile, sunt elaborate 

de Secția de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române. Resursele 

financiare obținute din administrarea acestor bunuri includ și compensațiile 

bănești pentru nerecoltarea masei lemnoase impusă de restricțiile din 

amenajamentele silvice 
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(7) Bunurile imobile agricole și silvice din patrimoniul Academiei 

Române, inclusiv cele dobândite, la cerere, în administrare sau folosință 

gratuită, conform legii și prezentului Statut, sunt și pot fi utilizate și 

exploatate și pentru desfășurarea de programe de cercetare științifică și 

inovare tehnologică, în scopul dezvoltării rurale durabile. 

Art. 73. (1) Îndeplinirea sarcinilor impuse Academiei Române de 

donatori sau testatori se realizează numai prin Fundația „Patrimoniu”, din 

resursele unui fond special constituit, denumit Fondul Recurent al Donatorilor, 

în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Academiei Române. 

(2) Toate resursele financiare obținute din administrarea bunurilor 

mobile și imobile proprietatea Academiei Române, dobândite prin acte 

juridice-liberalități, se colectează și acumulează în Fondul Recurent al 

Donatorilor. 

(3) Organizarea și administrarea Fondului Recurent al Donatorilor sunt 

în sarcina Fundației „Patrimoniu” și se înfăptuiesc în baza procedurilor 

economice, financiare și contabile stabilite și aprobate de Academia 

Română, conform legii și în calitate de fondator unic. 

(4) Asupra resurselor financiare din Fondul Recurent al Donatorilor 

poate dispune numai conducerea Academiei Române, pe baza propunerilor 

membrilor Academiei Române; astfel, utilizarea lor se aprobă pe praguri 

valorice, după cum urmează: 

a) cheltuielile cu destinație specificată în sumă de până la 300 000 lei 

se aprobă de Biroul Prezidiului Academiei Române; 

b) cheltuielile cu destinație cuprinse între 300 001 și 1 000 000 lei se 

aprobă de Prezidiul Academiei Române; 

c) cheltuielile cu destinație în sumă de peste 1 000 000 lei se aprobă 

numai de Adunarea Generală a Academiei Române. 

(5) Orice cheltuială aprobată, potrivit competențelor din alineatul 

precedent, poate fi făcută din Fondul Recurent al Donatorilor de către 

Fundația „Patrimoniu” numai în baza și executarea dispoziției emisă pentru 

fiecare caz în parte de către organele Academiei Române, în limita 

pragurilor valorice stabilite în art.73, alin. 4 din prezentul Statut. 

Art. 74. (1) Bunurile aflate în proprietatea Academiei Române pot fi 

înstrăinate exclusiv în interes public național și conform unei proceduri 

speciale aprobată de Adunarea Generală, pentru fiecare înstrăinare în parte. 
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În acest scop, Biroul Prezidiului Academiei Române, compartimentul juridic, 

de patrimoniu și economic și, după caz, Fundația „Patrimoniu” pregătesc 

propunerile și argumentele care le însoțesc și justifică necesitatea ori 

oportunitatea unei înstrăinări, modul de realizare a acesteia, prețul bunului 

în cauză, dacă înstrăinarea se face prin vânzare, și procedurile care vor fi 

urmate și respectate. 

(2) Aprobarea înstrăinării oricărui bun imobil, precum și a bunurilor 

mobile importante sau cu valoare mare este în competența Adunării 

Generale a Academiei Române. Hotărârea de aprobare poate fi adoptată 

numai după avizarea prealabilă de către Prezidiul Academiei a propunerii de 

necesitate sau oportunitate, a modului și procedurii de realizare a înstrăinării. 

Art. 75. Construcțiile și terenurile aferente acestora, care sunt în 

patrimoniul Academiei Române, în proprietate sau cu titlu de alt drept real 

principal, vor fi utilizate și exploatate cu maximă eficiență economică și 

socială, întreținute și, dacă este cazul, reabilitate, pentru a fi repuse în starea 

pe care au avut-o la momentul realizării sau dobândirii lor.  

Art. 76. Demersurile pentru recuperarea bunurilor care s-au aflat în 

proprietatea Academiei Române și de care a fost deposedată abuziv, cu titlu 

sau fără titlu, nerestituite până în prezent, indiferent de faptul dacă se înscriu 

în cadrul unor proceduri speciale sau în procedura de revendicare din 

dreptul comun, vor continua de către Academia Română, direct și nemijlocit 

sau prin Fundația „Patrimoniu”, în calitate de mandatar special. 

(2) În vederea continuării și finalizării procesului de recuperare a 

tuturor bunurilor pe care le-a avut în proprietate și de care a fost deposedată 

abuziv, Academia Română va avea ca principal colaborator și mandatar 

Fundația „Patrimoniu”, în calitatea sa de unic fondator al acesteia. 

 


