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R E G U L A M E N T 
 

PENTRU PRIMIRILE DE MEMBRI ÎN A.S.A.S. 
(aprobat de Adunarea generală din data de 21.07.2011) 

 
 

   Alegerea de membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-

Şişeşti” (ASAS) se face în condiţii de transparenţă deplină şi obiectivitate. Sunt inacceptabile 

influenţe exterioare de orice natură, care ar limita obiectivitatea alegerilor (politice, prietenie, 

rudenie, alte influenţe).  

  Unicul criteriu pentru primirea de membri A.S.A.S. îl constituie caracterul de 
excelenţă a contribuţiei candidatului în domeniul ştiinţelor agricole, materializat prin 

impactul rezultatelor activităţii cercetării ştiinţifice proprii asupra domeniului agricol, 

originalitatea contribuţiilor, caracterul de noutate în cercetare, creaţie şi reputaţie 
naţională/internaţională a candidatului.  

 ASAS are în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare 

din ţară şi străinătate şi membri asociaţi. 

 Numărul maxim de membri titulari şi membri corespondenţi, stabilit de Legea 

nr.45/2009 cu modificările şi completările ulterioare, este de 181, al membrilor de onoare, 

cetăţeni români, rezidenţi în ţară, este de 40, iar al celor din străinătate nu este limitat. 

Numărul membrilor asociaţi este de 50% din totalul membrilor titulari şi corespondenţi. 

 Membrii ASAS sunt cetăţeni români aleşi dintre personalităţile recunoscute în ţară 

şi/sau în străinătate, care s-au distins prin realizări şi contribuţii deosebite la progresul ştiinţei 

şi tehnologiei în domeniul agricol. 

 Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii asociaţi sunt cetăţeni români, iar 

membrii de onoare sunt cetăţeni români şi străini. 

 Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare sunt aleşi pe viaţă, iar 

membrii asociaţi sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. 

 Propunerile pentru alegerea de membri titulari se fac de către secţie din rândul 

membrilor corespondenţi, luându-se în considerare activităţile desfăşurate în cadrul ASAS, 

inclusiv rezultatele activităţii lor ca membri corespondenţi. 

 Propunerile pentru alegerea de membri corespondenţi se fac dintre membrii asociaţi şi 

alţi oameni de stiinţă de înaltă ţinută ştiinţifică şi morală, cu activitate şi contribuţii ştiinţifice de 

excepţie, cu impact asupra dezvoltării domeniului agricol. 

 Propunerile pentru alegerea de membri de onoare români sau străini se fac dintre 

personalităţile cu reputaţie naţională/internaţională, distinşi prin realizări, care au contribuit la 
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dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei agricole naţionale şi mondiale şi la creşterea prestigiului 

ASAS. 

 Propunerile pentru alegerea de membri asociaţi se fac dintre specialiştii cu realizări 

deosebite în cercetarea ştiinţifică din domeniile agricole şi care prin activitatea lor susţin şi 

contribuie la realizarea obiectivelor ASAS. 

 Candidaţii pentru alegerea de noi membri ai ASAS sunt desemnaţi de către secţiile 

ştiinţifice, pe baza propunerilor făcute de membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de 

onoare ai ASAS, de filialele ASAS şi de consiliile ştiinţifice ale unităţilor de cercetare-

dezvoltare, potrivit prevederilor Statutului ASAS. Propunerile pentru membrii de onoare din 

ţară şi pentru cei din străinătate se fac şi de către Prezidiul ASAS. 

 Evaluarea pentru alegerea de noi membri ai ASAS se realizează pe baza dosarului 

întocmit de către candidat, la solicitarea secţiei ştiinţifice, unde se analizează ţinându-se 

seama de criteriile prevăzute pentru primirea de noi membri ai ASAS. Dosarul candidatului se 

depune la secţia ştiinţifică cu cel puţin 60 de zile înainte de Adunarea generală convocată 

pentru alegeri. 

 Membrii ASAS sunt aleşi de Adunarea generală a ASAS, prin vot secret, cu excepţia 

membrilor asociaţi, caz în care votul este deschis. 

 Dosarele candidaţilor la alegerea de noi membri ai ASAS vor cuprinde: recomandările, 

conform Statutului, pentru primire în ASAS, fişa sintetică, curriculum vitae, memoriu de 

activitate, lista publicaţiilor şi 10 lucrări considerate de candidat semnificative, precum şi 

documente din care să rezulte că a desfăşurat activitate în cercetarea ştiinţifică din profilul 

secţiei, pentru cei ce nu au fost încadraţi în unităţile de c-d cu profil agricol, dar au desfăşurat 

activitate de cercetare ştiinţifică de profil. 

 Secţia ştiinţifică desemnează un colectiv care, în prima etapă, evaluează dosarele, 

analizează eligibilitatea candidaţilor privind îndeplinirea prevederilor statutare, analizează 

îndeplinirea caracterului de excelenţă al lucrărilor semnificative alese de candidat şi prezintă 

propunerile în secţie. 

Secţia ştiinţifică, după acceptarea dosarului, organizează şedinţa de alegeri, în 

condiţiile realizării cvorumului, şi decide prin vot secret sau deschis, după caz, propunerea 

candidatului pentru Adunarea generală, cu majoritate de cel puţin două treimi din numărul 

membrilor votanţi prezenţi ai secţiei. 

 Cvorumul secţiei se constituie cu majoritatea simplă a membrilor titulari, corespondenţi 

şi de onoare prezenţi. Votul secret se exprimă direct sau, în cazuri excepţionale, prin 

corespondenţă în scris, cu asigurarea confidenţialităţii. 

 Membrii votanţi pentru alegerea de membri ASAS, în şedinţa secţiei sunt: 

- membrii titulari, pentru alegerea membrilor titulari;  
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- membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare pentru alegerea membrilor 

corespondenţi, membrilor de onoare şi  membrilor  asociaţi. 

În situaţia în care în secţie, după parcurgerea alegerilor pentru membrii ASAS, în cel 

mult 3 runde, nu a rezultat niciun candidat care să întrunească cel puţin două treimi din 

numărul de voturi ale membrilor care votează, locurile de membri ASAS ale secţiei rămân 

vacante, iar selecţia candidaţilor se reia la o şedinţă de alegeri următoare. 

Propunerile secţiei, însoţite de fişele de prezentare ale candidaţilor desemnaţi, se 

înaintează Biroului Prezidiului cu cel puţin 25 zile înainte de Adunarea generală, pentru a fi 

analizate şi depuse la Prezidiu, pentru validare sau invalidare. Prezidiul validează sau 

invalidează propunerea secţiei prin vot secret, cu cel puţin două treimi din voturile exprimate şi 

supune la vot, în Adunarea generală, dosarele validate pentru primirea de noi membri în 

ASAS. 

Fişele de prezentare şi CV-urile candidaţilor desemnaţi de secţie şi validaţi de Prezidiu 

se publică pe site-ul ASAS, cu 15 zile înainte de alegerile din Adunarea generală. 

Alegerea în Adunarea generală a membrilor titulari, a membrilor corespondenţi şi a 

membrilor de onoare este validată de votul favorabil a cel puţin două treimi dintre membrii 

votanţi prezenţi pentru fiecare categorie de pe listele de vot. Membrii asociaţi sunt aleşi prin 

vot deschis, cu cel puţin două treimi din totalul membrilor votanţi. 

Lista noilor membri aleşi în Adunarea generală a ASAS se publică pe site-ul ASAS. 
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Anexa 1. 
CRITERII MINIMALE 

pentru desemnarea candidaţilor  
în vederea primirii ca membri ai ASAS 

 
Titlul academic  Nr. 

crt. 
Criteriul 

Titular Coresp. Asociat Obs. 
0 1 2 3 4 5 
1. Facultate, doctorat şi activitate 

ştiinţifică în specialitatea Secţiei 
la care candidează 

Da Da Da  

2. Membru ASAS  pentru a fi ales 
titular 

- Da -  

3. Cunoaşterea unei limbi străine Da Da Da  
4. Pentru candidaţii din cercetarea 

ştiinţifică şi învăţământul 
superior agricol - 
Grad profesional în cercetare 
ştiinţifică 

 
CS I ∗ 

(profesor 
universitar)

 
CS I ∗ 

(profesor 
universitar) 

 
CS II ** 

(conferenţiar 
universitar) 

 

5. Pentru cadrele didactice cu grad 
de profesor sau conferenţiar 
universitar,  vechimea minimă  
în activitatea de cercetare 
ştiinţifică, atestată cu documente 
- ani 

 10 ani de 
activ.şt. în 
profilul 
secţiei 

7 ani de 
activ.şt. în 
profilul 
secţiei 

5 ani de 
activ.şt. în 
profilul 
secţiei 

 

6. Pentru domeniul ameliorării: 
 creaţii biologice în domeniul 

vegetal şi animal: soiuri, 
hibrizi, linii, rase, clone  etc., 
omologate sau în curs de 
omologare (certificare), cu 
documente de confirmare; 
- cu durata de realizare de 

până la 5 ani. 
 

- cu durata de realizare 
peste 5 ani.  

 

 
 
 
 
 
 
 
3, din care 
prim autor 
la 2 
2, din care 
ca prim 
autor la 1 

 
 
 
 
 
 
 
2, din care 
prim autor 
la 1 
2, din care 
colaborator 
la 1 

 
 
 
 
 
 
 
1, din care 
colaborator 
la 1 
1, din care 
colaborator 
la 1 

 
 
 
 
 

Criteriu 
esenţial în 

departajarea 
candidaţilor 

7. Pentru cercetătorii din domeniul 
tehnologiilor: tehnologii 
integrate, tehnologii, tehnici, 
metode, perfecţionări etc., 
certificate/în curs de certificare  
(cu documente de confirmare). 

6 5 3  

8. Produse noi superioare calitativ, 
cantitativ şi economic, realizate 
în cercetarea ştiinţifică proprie, 
certificate sau în curs de 
certificare (cu documente de 
confirmare) – nr. 

3, din care 
2 prim 
autor 

2, din care 
la una prim 
autor 

1, la care 
este cel 
puţin 
colaborator 

Criteriu 
esenţial în 

departajarea 
candidaţilor 

                                                 
∗ CS I - prin legea învăţământului este asimilat cu profesor universitar 
 
** CS II -  prin legea învăţământului este asimilat cu conferenţiar universitar 
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0 1 2 3 4 5 
9. Realizări ştiinţifice remarcabile 

în domeniul agricol, cu impact 
pozitiv economic, social şi 
ecologic 

4 3 2 Criteriu 
esenţial în 

departajarea 
candidaţilor 

10.  Cărţi de specialitate în domeniul 
agricol în care cel puţin 30% din 
volum sunt prezentate 
cercetările proprii nr. 
 

2 cărţi, din 
care la una 
prim autor 

1 carte ca 
prim autor 

1 carte 
colaborator 

 

11. Conducere de proiecte, teme, 
granturi, în ultimii 5 ani 
 nr. 

2, ca 
director şi 
3 
colaborator 

1 ca 
director şi 3 
colaborator 

3colaborator  

12. Lucrări ştiinţifice originale în 
publicaţii consacrate, 
recunoscute  
nr. 

 
 
60 

 
 
40 

 
 
20 

 

13. Lucrări ştiinţifice  în publicaţii 
cotate ISI, sau în limbă străină, 
indexate în bază de date 
internaţionale.  

Da Da -  

14. Participări la simpozioane 
naţionale şi internaţionale 

Da Da Da  

15. Participare activă la activităţile şi 
acţiunile ASAS 

Da Da Da  
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Anexa 2 
 
 

REALIZĂRI ŞI ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE 
 

luate în considerare la departajarea candidaţilor  
pentru titlul academic de membru al ASAS 

 
Nr. 
crt. 

S p e c i f i c a r e 

1. Descoperiri, prin cercetări ştiinţifice care participă la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific 
naţional şi mondial 

2. Creaţii biologice noi obţinute în domeniul vegetal sau animal, cu caracteristici 
superioare în producţia agricolă 

3. Tehnologii integrate noi, cu impact pozitiv în domeniul agricol 
4. Proiecte de inginerie tehnologică cu soluţii noi competitive pentru complexe şi ferme 
5. Proiecte şi creaţii economice cu soluţii noi în agricultură şi dezvoltare durabilă 
6. Tehnologii, tehnici, metode noi sau perfecţionate, realizate în cercetările experimentale 

şi aplicate în laborator sau producţie  
7. Crearea unor produse noi cu caracteristici superioare calitative sau cerute de 

consumator 
8. Lucrări ştiinţifice originale din domeniul agricol şi al dezvoltării rurale, premiate de 

Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, sau alte academii ştiinţifice 
9. Director de proiect, temă, (grant) naţional/internaţional 
10. Colaborator în proiecte (granturi) naţionale/internaţionale 
11. Lucrări ştiinţifice originale publicate în ţară/străinătate 
12. Lucrări ştiinţifice originale publicate în reviste cotate ISI 
13. Citări în publicaţii din ţară/străinătate 
14. Participări la elaborarea de strategii, programe/proiecte de cercetare, acte legislative 

etc. 
15. Membru în colective de redacţie la reviste ştiinţifice recunoscute 
16. Membru în asociaţii sau organisme profesionale naţionale/internaţionale 
17. Cărţi publicate în edituri consacrate cu 30% din volum rezultate din cercetări proprii 
18. Conducător de doctorat 
19. Număr de doctori promovaţi/doctoranzi îndrumaţi de către candidat 
20. Activităţi în sprijinul ASAS 
21. Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
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                                    ANEXA 3 

 
A.S.A.S.  

  
FIŞĂ SINTETICĂ 

pentru candidatul la titlul de Membru Asociat al A.S.A.S. 
 

Numele şi prenumele candidatului  

Data şi locul naşterii  

Adresa prezentă  

Studii (Facultate-doctorat) în 
specialitatea: 

 

Vechimea în cercetarea ştiinţifică   

În care unităţi de cercetare 
ştiinţifică a lucrat sau lucrează 

 

Recomandări  (minim două 

recomandări) de la  membrii ASAS, 
Filiale ASAS, Institute 

 

Îndeplinirea criteriilor minimale pentru primirea 
 ca membru asociat al ASAS 

- Doctor în ştiinţe 
o Domeniul şi 

subdomeniul 
o Specialitatea 
o Anul 

 

 

- Gradul profesional în 
cercetarea ştiinţifică sau 
echivalentul 

 

- Limbi străine cunoscute  

- Conducere proiecte, granturi, 
teme de cercetare (naţionale 
sau internaţionale) – nr. ...... 

 

- Colaborator la proiecte, 
granturi, teme de cercetare 
(naţionale sau internaţionale) 
– nr. ...... 

 

- Cărţi de specialitate în 
domeniul agricol, cu 30% 
contribuţii originale: 
-singur autor – nr. ...... 
-prim autor - nr. ...... 
-colaborator - nr. ...... 
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- Lucrări ştiinţifice în reviste 
şi publicaţii recunoscute – 
nr. ......... 
-singur autor - nr. ....... 
-prim autor - nr. ........ 
-colaborator - nr. ....... 

 

- Lucrări ştiinţifice publicate 
în reviste cotate ISI sau 
indexate, în baze de date 
internaţionale – nr. ........... 

           -singur autor - nr. ....... 
           -prim autor - nr. ........ 

     -colaborator - nr. ....... 

 

Rezultate ale cercetării ştiinţifice 
 recunoscute şi aplicate în producţia agricolă 

- Creaţii biologice omologate 
sau în curs de omologare: 
soiuri, rase, linii, hibrizi etc. 
Denumirea: 

-prim autor - nr. ...... 
-colaborator - nr. ...... 
o Unde sunt aplicate 

(denumirea unităţilor) 

 

- Tehnologii integrate, 
tehnologii, tehnici, metode 
certificate sau în curs de 
certificare (cu documente)      
Denumirea: 

-prim autor - nr. ...... 
-colaborator - nr. ...... 
o Unde sunt aplicate 

(denumirea unităţilor) 

 

- Metode, tehnici  de 
laborator certificate sau în 
curs de certificate etc. - nr 

o În ce laboratoare, 
secţii, ateliere etc. sunt 
aplicate (denumirea 
unităţilor) 

 

- Produse noi realizate, 
certificate, în curs de 
certificare, generalizate 
Denumire: 

o Unde sunt aplicate 
(denumirea unităţilor) 

 

- Invenţii (denumire) 
- Inovaţii (denumire) 

o Unde sunt aplicate 
(denumirea unităţilor) 

 

- Realizări ştiinţifice 
remarcabile, în domeniul 
agricol, cu impact pozitiv 
economic, social şi ecologic 

 

Semnătura candidatului, 



 

Anexa 4 
ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 
                        „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 

 
 
 
 

FIŞA SINTETICĂ 
CANDIDAT PENTRU ALEGEREA CA  

MEMBRU CORESPONDENT/TITULAR 
 

Numele candidatului: .............................................................................................................................. 
Locul de muncă şi funcţia în prezent (sau ultimul în caz de pensionare): 
 
 
Recomandat de: 
Date personale: 
Data şi locul naşterii: 
Adresa prezentă: 
Motivarea propunerii în relaţie cu CRITERIILE Minimale prevăzute în Anexa 1 la Regulamentul 
pentru primiri de membri în ASAS, precizând realizările de excelenţă şi meritele de excepţie pentru 
care este propus; impactul asupra domeniului propriu de activitate; reputaţia naţională/ internaţională 
(unde este cazul).  
 
Descrierea activităţii candidatului, cu indicarea realizărilor şi a importanţei ştiinţifice, economice şi 
sociale a acestora.  
 
Decizia Secţiei: 
Propunere aprobată la data de ...............................de Secţie prin vot secret: voturi exprimate .............; 
voturi pentru .............; voturi contra ..............; abţineri .................... 
Propunere încă nediscutată ...................................... 
Se vor anexa 10 lucrări considerate de candidat semnificative pentru activitatea sa. 

 
Data ................................    Semnătura preşedintelui secţiei 
 
Lista celor mai semnificative (importante) realizări ştiinţifice (creaţii biologice, tehnologii, produse 
etc.). Pentru  publicaţii se va prezenta citarea bibliografică integrală (autori; titlu; editura (pentru 
cărţi); revista; volum; pagini; anul apariţiei). 
La reviste se poate indica şi numărul de citări conform ISI şi factorul de impact al revistei (când şi 
dacă este cazul) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

9


