
Regulament privind acordarea titlului de cercetător științific asociat  

al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

 

Având în vedere obiectivele și atribuțiile conform Legii nr. 117/2017 privind înființarea 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) și în 

conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, și a celorlalte acte normative incidente în materie, ISACCL poate acorda, la 

propunerea departamentelor din structura sa, unor cercetători și cadre universitare din țară și 

străinătate titlul de cercetător științific asociat al ISACCL. 

În acest scop Consiliul Științific al Institutului adoptă următorul Regulament: 

I. Condițiile acordării titlului de cercetător științific asociat în cadrul ISACCL 

Art. 1 

(1) Pot dobândi calitatea de cercetător științific asociat al ISACCL cadre didactice 

universitare, cercetători științifici din țară și/sau străinătate. 

(2) Consiliul Științific al ISACCL va evalua calitatea  științifică  și relevanța instituției din 

care face parte cercetătorul asociat,  în acord cu  obiectivele și programele ISACCL.  

  Art. 2 

(1) În sensul prevederilor art. 1, titlul de cercetător științific asociat poate fi acordat 

specialiștilor din afara Institutului care s-au remarcat prin contribuții deosebite în 

domeniile de cercetare ale ISACCL, prin participarea la elaborarea și publicarea, sub 

egida Institutului, de lucrări științifice reprezentative pentru domeniul de activitate al 

ISACCL, respectiv prin organizarea de evenimente și activități științifice relevante pentru 

mediul academic internațional.   

(2) Titlul de cercetător științific asociat poate fi acordat specialiștilor care contribuie într-o 

măsură însemnată la organizarea și desfășurarea de manifestări științifice ale Institutului, 

care participă, cu comunicări științifice pe teme ce fac obiectul de activitate al ISACCL, 

precum și celor care publică cu regularitate în revistele editate de ISACCL. 

(3) Titlul de cercetător științific asociat poate fi acordat persoanelor cu experiență în 

educație și cercetare, implicați în realizarea programelor științifice ale Institutului.  

(4) Titlul de cercetător științific asociat poate fi acordat și unor persoane cu alte 

specialități decât cele ale  domeniilor de cercetare ale  ISACCL, dacă preocupările și 

competențele lor se dovedesc a fi utile și complementare acestora. 

 Art. 3 

Titlul de cercetător științific asociat la ISACCL poate fi acordat fără limită de vârstă și de 

cetățenie. 



II. Procedura de acordare a titlului de cercetător științific asociat al ISACCL 

  Art. 4 

(1) Acordarea titlului de cercetător științific asociat al ISACCL se avizează de către 

Consiliul Științific al Institutului, cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor 

acestuia, pe baza analizei documentației aferente propunerii de acordare a titlului. 

(2) Propunerile către Consiliul Științific pentru acordarea titlurilor de cercetător științific 

asociat se fac de către Colegiul Director, pe baza solicitărilor primite sau a 

recomandărilor din partea departamentelor de specialitate ale ISACCL. 

 (4) Dosarul candidatului trebuie sa conțină: (a) curriculum vitae in format Europass  ; (b) 

lista lucrărilor publicate cu specificarea, acolo unde este cazul, a cotei de indexare 

internațională sau, în cazul specialităților artistice, a unor atestate relevante; (c) lista  

conferințelor susținute, tema și locul de desfășurare, lista proiectelor derulate în calitate 

de director/coordonator; (d) scrisoare de intenție. Dosarul se poate depune fizic, la sediul 

Institutului, sau online, în format PDF, pe adresa oficială a ISACCL. 

(5) Solicitările însoțite de documentele mai-sus menționate se înaintează directorului 

științific al ISACCL, care le va supune avizării Colegiului Director, în vederea înaintării  

către Consiliul Științific al Institutului. Respingerea unei cereri de către Colegiul Director 

al ISACCL va fi  motivată sub formă de referat. 

Art. 5. 

(1) Președintele Consiliului Științific, personal sau prin delegat, va comunica celor în 

cauză acordarea titlului de cercetător științific asociat și le va înmâna documentul care le 

atestă această calitate. 

(2) În cazul în care decizia, este de respingere a acordării titlului, președintele Consiliului 

Științific dispune să se comunice solicitantului decizia și motivația acesteia. 

III. Poziții si reglementări 

Art. 6 

(1) În funcție de aspectele rezultate din analiza propunerii de acordare a titlului, Consiliul 

Științific al ISACCL decide oferirea statutului de cercetător științific asociat al ISACCL 

cu gradul I si II.  

 (2) Pentru asigurarea compatibilității gradelor de Cercetător asociat se va tine  cont de gradul   

didactic/de cercetare  al  candidatului in instituția de bază . 

(3) Poziția  de cercetător științific asociat se oferă pe trepte de competență, în condițiile 

legislației în vigoare:  

a. Cercetător asociat I  (corespunzător gradelor de  profesor , conferențiar, cercetător 

științific I, cercetător științific II. 



b. Cercetător  asociat II (corespunzător gradelor de  lector,asistent ,cercetător științific III)  

 

Art. 7 

(1) Persoanele cărora li se acordă titlul de cercetător științific asociat al ISACCL 

beneficiază  de baza  de documentare și informare științifică a Institutului.  

(2) Cercetătorii științifici asociați ai ISACCL sunt invitați cu prioritate la manifestările cu 

caracter științific, cultural și artistic organizate de Institut și sunt sprijiniți în 

publicarea și promovarea rezultatelor științifice relevante pentru obiectul de activitate 

al ISACCL.  

Art. 8  

 (1) Cercetătorul asociat are obligația ca, în cadrul publicațiilor cu relevanță pentru 

statutul  său la ISACCL, să menționeze și afilierea la ISACCL. Aceeași cerință se aplică 

și altor activități relevante pentru asocierea la ISACCL (aplicații pentru granturi, burse de 

cercetare, etc.). 

 (2) Cercetătorii asociați ai ISACCL nu sunt remunerați.  

 

IV. Retragerea titlului de cercetător asociat al ISACCL 

Art. 9 

(1) Titlurile acordate pot fi retrase prin hotărârea Consiliului Științific al Institutului în 

cazul în care titularii lor se fac vinovați de fapte incompatibile cu calitatea de colaboratori 

ai Institutului.  

(2) Titlul de cercetător științific asociat poate fi retras și în cazul în care, timp de un an, 

cel în cauză nu a desfășurat o activitate de cercetare științifică în cadrul ISACCL sau în 

domeniul de activitate al acestuia. 

 

V. Dispoziții finale și tranzitorii 

  Art. 10 

Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării sale de către Consiliul 

Științific al ISACCL și se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul 

Institutului. 

 

Președintele Consiliului Științific al ISACCL, 

Profesor emerit Emil CONSTANTINESCU 

 


