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REGULAMENT 
 

privind acordarea premiilor  
Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu”  

 al Academiei Române 
 
 

 
Art. 1. (1) În scopul stimulării cercetării în domeniul juridic, Institutul de Cercetări 

Juridice ,,Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Române acordă premii anuale destinate 
tinerilor specialişti în ştiinţe juridice cu contribuţii valoroase la dezvoltarea acestui 
domeniu.  

            (2) Premiile Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andei Radulescu” al 
Academiei Romane (numit, în cuprinsul prezentului Regulament, Institut) constituie 
recompense morale şi, în măsura posibiliului, materiale pentru lucrări originale, de certă 
valoare ştiinţifică, realizate individual sau colectiv, reprezentând contribuţii semnificative 
la ridicarea prestigiului cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul ştiinţelor juridice. 
 
Art. 2. (1) Premiile Institutului se acordă tinerilor cercetători ştiinţifici ori cadre 

didactice din domeniul învăţământului juridic sau tinerilor care publică lucrări valoroase 
în presa juridică.  
              (2) Premiile Institutului nu se acordă tinerilor cercetători cu contractul de 
muncă la Institut  şi nici celor propuşi pentru premiile Academiei sau sau pentru alte 
premii sau distincţii. 

 
Art. 3. Premiile Institutului se pot acorda şi unor tineri cercetători străini pentru 

contribuţii ştiinţifice referitoare la mediul juridic românesc, lucrări realizate în colaborare 
cu cercetători români sau pentru contribuţii esenţiale într-un anumit domeniul ştiinţific  
juridic. 

 
Art. 4. (1) Premiile Institutului se acordă la propunerea departamentului Institutului şi 
pentru lucrări realizate în specialităţile: Drept public, Drept privat, Drept european. 
             (2) Fiecare premiu se acordă pentru o singură lucrare din fiecare specialitate      
prevăzută la alin.1 din prezentul articol.  

         (3) În cazuri excepţionale, la propunerea temenic motivată a departamentului de 
specialitate, şi cu acordul Consiliului ştiinţific al Institutului, un premiu anual poate fi 
acordat ex-aequo şi pentru tineri  cercetători cu contract de muncă în Institut. 
   
  Art. 5. Premiile anuale ale Institutului nu se acordă pentru manuale sau cursuri 
universitare. 
  
  Art. 6. În mod excepţional, Institutul poate acorda un premiu pentru întreaga operă 
ştiinţifică a unei personalităţi româneşti din domeniul ştiinţelor juridice.  

  
  Art. 7. (1) Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac în scris şi motivat de 
către fiecare dintre departamentele de cercetare ale Institutului, însoţite de extrasul din 
procesul-verbal al şedinţei de departament în care propunerea a fost susţinută şi aprobată 
de colectivul departamentului. Propunerile se înaintează directorului Institutului până la 
data de 20 decembrie al fiecărui an calendaristic pentru care se susţine propunerea în 
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cauză. Departamentul hotărăşte asupra acordării premiului, prin instituirea unei comisii. 
Pot face parte din comisie, pe lângă membrii departamentului, şi personalităţi recunoscute 
în domeniu. 

   (2) În vederea formulări propunerilor de acordare a premiilor anuale, în fiecare 
departament se constituie o comisie formată din 3 până la 5 persoane. 

   (3) Pot face parte din comisie, pe lângă membrii departamentului şi cu acordul 
Consiliului ştiinţific al Institutului, şi personalităţi din afara Institutului care se bucură de 
o recunoaştere ştiinţifică publică. 

   (4) Comisia adoptă prin consens propunerea de premiere şi o înaintează, prin 
referat  motivat semnat de către membrii ei, împreună cu procesul-verbal privind 
consensul membrilor ei, către şeful departamentului de specialitate. 

   (5) Referatul comisiei trebuie să evidenţieze contribuţia semnificativă a lucrării 
propuse pentru premiere la dezvoltarea ştiinţei juridice în domeniu, contribuţie care ar 
putea să rezulte din citarea lucrării, cronici, publicaţii juridice, din referate ale unor 
specialişti de prestigiu, cât şi din relevarea raportului ştiinţific al comisiei şi însuşit de 
către membrii Consiliului ştiinţific al  Institutului.   

        (6) Şeful de departament, primind propunerea comisiei, o supune  discuţiei 
membrilor departamentului care o adoptă sau o respinge printr-un vot cu majoritate 
simplă.  

   (8) Propunerea de premiere, votată de către membrii departamentului şi însoţită 
de referatul comisiei şi de o copie după procesul-verbal al discuţiilor şi al votului din 
departament, se înaintează conducerii Institutului.  

 
  Art. 8. Departamentul de specialitate poate să decidă de a nu decerna premiul în cazul 
în care, în anul calendaristic respectiv, consideră că nu ar putea face o astfel de propunere. 

 
  Art.9. (1) Propunerile pentru premiile anuale se înaintează directorului Institutului 
până în data de 15 ianuarie a anului care urmează anului calendaristic pentru care se fac 
propunerile de premiere. 
             (2) Directorul Institutului supune propunerile primite din partea 
departamentelor, cu respectarea prevederilor cuprinse în art. 5 al prezentului Regulament, 
discuţiei în Consiliul ştiinţific al Institutului, în proxima  şedinţă. 
             (3) Directorul Institutului, în calitatea sa de Presedinte al Consiliului ştiinţific, 
invită la sedinţa de Consiliu şi pe membrii comisiilor care nu sunt şi membrii în Consiliul 
ştiinţific. Aceştia nu au  dreptul de a participa la vot. 
            (4) Consiliul ştiinţific hotăreşte, cu o majoritate de două treimi, acordarea 
premiilor pentru fiecare propunere (câte una sau maxim două pentru fiecare departament).  
        (5)  Hotărârea Consiliului ştiinţific al Institutului este definitivă. 
 

Art.10 (1) Decernarea premiilor anuale ale Institutului se face în cadrul unei şedinţe 
solemne, cu participarea autorilor lucrărilor premiate sau a împuterniciţilor acestora.  
            (2) Pentru fiecare lucrare premiată se prezintă public şi motivele care au 
determinat acordarea premiului. 

                (3) Premiile anuale se înmânează de către Directorul Institutului sau de către 
împuterniciţii acestuia. 

 
Art. 11 (1) Forma şi conţinutul diplomei sunt cele prevăzute la Anexa 1 a prezentului 

Regulament şi care face parte integrantă din acesta. 
            (2) În situaţia pierderii, sustragerii sau distrugerii diplomelor conferite, 

Institutul poate elibera dublicate ale acestora. 
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Art.12. (1) Premiile Institutului constau în conferirea unei diplome şi, eventual, în 
acordarea unei recompense băneşti.  

         (2) Valoarea recompensei băneşti se stabileşte anual de către Consiliul  ştiinţific 
al Institutului din veniturile provenite din sponsorizări. 
          (3) În cazul premierii unei lucrări elaborate în colectiv, recompensele băneşti se 
împart între coautori, potrivit înţelegerii dintre aceştia. În absenţa unei asemenea înţelegeri, 
recompensa bănească se împarte în mod egal între membrii colectivului care a realizat 
lucrarea premiată. 

   
Art. 13. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul 

ştiinţific al Institutului şi se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare la Institut şi prin orice 
alte mijloace de publicitate. 
 
  
 
 
 
 

 
Preşedinte  al Consiliului  ştiinţific  

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

prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu 


