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1. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ICIA  
 

a. definitivează programele de cercetare proprii, de consultanţă şi de relaţii cu 
străinătatea pentru a fi înaintate spre aprobare Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia 
Informaţiei din cadrul Academiei Române;  
b. analizează ori de cate ori este cazul, pe baza criteriilor de exigenţă stabilite şi avizează 
lucrările de cercetare efectuate în Institut, cu participarea colectivului de elaborare a 
lucrării, formulând, când este cazul, măsuri de îmbunătăţire;  
c. stabileşte tematica şi bibliografia, aprobă scoaterea la concurs si valideaza comisiile 
de concurs propuse conform legislatiei in vigoare (Legea 319/2003 si/sau HG 286/2011 
consolidate la zi) a unor posturi, ca urmare a rezultatelor obţinute de angajaţi, în 
vederea promovării sau a completării schemei de funcţiuni şi/sau apariţiei unor noi 
surse de finanţare (contracte naţionale şi/sau europene/internaţionale);  
d. stabileşte tematica şi bibliografia şi aprobă numărul de locuri pentru activitatea de 
doctorat care se desfăşoară în Institut, în baza cererilor formulate de către Conducătorii 
de doctorat din Institut si aprobate de catre SCOSAAR;  
e. validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Institutului, 
pe care le înaintează spre confirmare Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din 
cadrul Academiei Române;  
f. validează rezultatele Colocviilor de admitere la doctorat organizate potrivit 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului în Academia Română 
în vigoare la momentul respectiv, pe care le înaintează spre confirmare Secţiei de 
Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Academiei Române şi SCOSAAR;  
g. stabileşte tematica şi aprobă data sesiunilor şi simpozioanelor ştiinţifice organizate 
de către Institut;  
h. aprobă structura publicaţiilor şi lucrărilor elaborate şi editate sub egida Institutului;  
i. îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea ştiinţifică a Institutului.  

 

2. COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ICIA 
 

Conducerea științifică a activității ICIA este asigurată de Consiliul Ştiințific. Acesta 
este format din 7-11 membri, din care 2 sunt desemnați de către Academia Română. 

Componenţa Consiliului Ştiinţific poate fi completată cu personalităţi marcante din 
domeniul principal de activitate al institutului. 
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Astfel, din Consiliul Științific al ICIA pot face parte minim 2 personalităţi din 
domeniul principal de activitate al institutului, propuşi de conducerea ICIA (Director 
si/sau Directorul Adjuct/Stiintific) si aprobaţi de către Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia 
Informaţiei din Academia Română, care nu sunt în conflict de interese. 

Consiliul Ştiinţific al ICIA este format din membrii de drept şi membrii aleşi.  
Directorul, directorul adjunct/ştiinţific şi membrii desemnaţi de Academia Română 

şi personalităţile din domeniul de activitate aprobate de Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia 
Informaţiei, sunt de drept membri ai Consiliului Ştiinţific.  

Componenţa Consiliului Ştiinţific se completează şi cu Contabilul Şef ori de câte ori 
pe agenda şedinţei sunt propuse discuţii ale unor aspecte care implică fondul de salarii 
şi/sau bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului (scoaterea la concurs a unor posturi 
din schema funcţională, rezultate ale concursurilor de angajare, recomandări privind 
politica de achiziţii publice şi/sau politica de resurse umane, organizarea de manifestări 
ştiinţifice ş.a.).  

Membrii aleşi vor fi desemnaţi de Adunarea Generală constituită statutar în 
prezenţa a 2/3 din numărul total al cercetătorilor atestaţi (respectiv care au încadrarea de 
Prof. Univ./CS I şi/sau Conf. Univ./CS II cu Ordin al Ministrului, CS III si/sau CS cu 
diplomă de doctor, din domeniul de activitate al instituţiei). 

Alegerea se face prin vot secret, fiecare dintre candidaţi fiind necesar să obţină 2/3 
din voturi.  

Sunt declaraţi aleşi acei candidaţi înscrişi pe lista reuşiţilor în ordinea numărului de 
voturi exprimate.  

Ȋn cazul în care, din motive obiective (schema funcţională necompletată, fond de 
salarii insuficient, vacantare s.a.), numărul cercetătorilor atestaţi angajaţi ai ICIA este mai 
mic sau cel mult egal cu numărul maxim al membrilor Consiliului Ştiinţific, atunci aceştia 
devin membrii ai Consiliului Ştiinţific fără a se mai proceda la votare. 

În cazul în care unul dintre cele 2 posturi de conducere executivă a Institutului 
(director, director adjunct/ştiinţific) nu este ocupat temporar, în Consiliul Ştiinţific va fi 
ales suplimentar un şef de sector/program sau proiect de cercetare, pentru completarea 
componenţei Consiliului Ştiinţific.  

Absenţa de 4 ori consecutiv a unuia dintre membrii Consiliului Ştiinţific  de la 
şedinţele ordinare şi/sau de 3 ori consecutiv de la şedinţele extraordinare atrage dupa sine 
retragerea calităţii de membru al Consiliului Ştiinţific al ICIA. Locul rămas liber va fi 
ocupat la propunerea Presedintelui Consiliului Ştiinţific si votat de jumătate plus 1 din 
membrii Consiliului Ştiinţific. 

Membrii Consiliului Ştiinţific sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani.  
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3. ȘEDINȚELE CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL ICIA 
 

Şedinţele Consiliului Ştiinţific sunt şedinţe ordinare şi şedinţe extraordinare.  
Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi în şedinţe 

extraordinare, ori de cate ori este necesar pentru a lua hotărâri, în conformitate cu 
atribuțiile care îi revin.  

Consiliul Știintific se întruneşte în şedinţe ordinare cel putin o dată la trei luni, 
pentru dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi a altor probleme 
ridicate de către membrii Consiliului Ştiinţific.  

Pentru validitatea deliberărilor ședinței extraordinare a Consiliului Știintific este 
necesară întrunirea condiţiilor stipulate prin prezentul regulament ca şi pentru ședințele 
ordinare.  

Ședintele extraordinare ale Consiliului Știintific vor fi convocate la cererea a cel 
puțin 4 membri ai consiliului, a directorului sau a directorului adjunct/științific, de câte ori 
se consideră necesar, însă numai în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de 
funcţionare a Consiliului Ştiinţific.  

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 5 zile de la data convocării pentru 
şedinţele ordinare si de maxim 3 zile pentru şedinţele extraordinare. Fiecare membru al 
Consiliului Ştiinţific  are drept de vot atât în ședințele ordinare, cât şi în şedinţele 
extraordinare ale Consiliului Știintific.  

Procesul-verbal al ședintei va fi întocmit de către unul din membrii prezenți, 
desemnat prin rotaţie.  
 

4. HOTĂRÂRILE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ICIA 
Dezbaterile şi hotărârile luate de către Consiliul Ştiinţific sunt consemnate în 

procese-verbale, semnate de către Preşedinte şi membrii care au fost prezenţi conform 
regulamentului si apoi este aprobat de către Preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia 
Informaţiei din Academia Română 

Pentru validitatea deliberărilor Consiliului Stiintific este necesară prezenţa 
membrilor care să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor 
Consiliului Ştiinţific. 

Hotărârile Consiliului Știintific se iau prin vot deschis.  
Orice proces-verbal, semnat de președinte și membrul desemnat în vederea 

redactării, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data şedinţei, membrii 
prezenți/participanţi, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea fiecărui 
membru, declarațiile făcute de ei în ședință (conform modelului din Anexa 1).  

La procesul-verbal se vor anexa e-mailul trimis spre convocare, precum și 
răspunsurile primite în timpul stabilit de la membri. Răspunsurile primite în afara 



  

ACADEMIA ROMÂNA 

SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” 

 

7 

 

timpului stabilit nu vor fi luate in considerare, membrii respectivi fiind consideraţi absenţi 
de la şedinţă. Hotărârile luate de către Consiliul Stiintific, în limitele legii și ale prezentului 
regulament, sunt obligatorii chiar pentru membrii care nu au luat parte la ședință sau au 
votat contra. 

Ţinând cont de domeniul de activitate al ICIA şi de faptul că unii membrii ai 
Consiliului Ştiinţific solicită şi se constatăcă îndeplinesc condiţiile pentru a primi aprobare 
pentru desfăşurarea activităţii în regim de telelucru, precum si de faptul că utilizând 
mijloacele TIC din dotare nu este obstrucţionată activitatea Consiliului Ştiinţific  si ICIA si 
nu reclamă costuri suplimentare nici din partea membrilor,  nici a instituţiei, locul de 
desfăşurare a şedinţei  Consiliului Ştiinţific poate fi stabilit explicit la sediul ICIA cu 
acordul a 2/3 din numărul membrilor sau şedinta se poate desfăşura prin utilizarea 
mijloacelor TIC (e-mail, tel mobil, fax, teleconferinţă, etc.), Preşedintele sau un alt 
membru desemnat jucând rolul de moderator.  

Hotărârile Consiliului Știintific devin imperative pentru conducerea ICIA în vederea 
luării măsurilor necesare punerii acestora în aplicare.  

DISPOZIŢII FINALE   
Prezentul regulament de organizare și funcționare se completează cu celelalte 

prevederi legale în vigoare prin care se reglementează activitatea institutelor de cercetare 
din subordinea Academiei Române.  

Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare se pot face 
la propunerea Conducerii ICIA si/sau a 4 membri ai Consiliului Științific, cu respectarea 
actelor normative în vigoare.  

Regulamentul Consiliului Științific ICIA nu face obiectul vreunei negocieri între 
Conducerea ICIA si membrii lui. 

Regulament de organizare și funcționare se poate reînnoi anual sau ori de câte ori 
este nevoie, odată cu aprobarea ROI/ROF al ICIA.  

PRESCURTĂRI 
TIC – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

SCOSAAR - Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române 

ROI – Regulament de Ordine Interioară 

ROF – Regulament de Ordine şi Funcţionare 

ICIA – Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu”  
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ANEXA 1 
Aprobat Preşedinte Secţie, 
 
-------------------------------------                                                Nr.      din  

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Consiliului Ştiinţific al ICIA din ... 

În ziua de        …   a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific al ICIA ca urmare a 

convocarii1 din data de ..., care s-a desfăşurat în prezenţa a x membri dintr-un total de y 

membri şi a avut următoarea ordine de zi: ... 

Concluzie 

Consiliul Ştiinţific al ICIA a analizat/dezbătut toate punctele de pe ordinea de zi şi 
(după caz) a: 

• nu /a validat:  în unanimitate/ cu x voturi din y exprimate, z abţineri şi ţ contra2 sau 

• a hotarât: în unanimitate/ cu x voturi din y exprimate, z abţineri şi ţ contra sau 

• nu /a aprobat: în unanimitate/ cu x voturi din y exprimate, z abţineri şi ţ contra 
următoarele: ... 
Argumentele2 au fost: ... 

Preşedinte: Acad. Ioan Dan Tufiş 
 
Acad. Florin Filip 
Acad. Gheorghe Tecuci 
Prof. Dr. Ing. Corneliu Burileanu 
Prof. Dr. Ing. Dragoş Burileanu 
CS I, Dr. Angela Ioniţă 

… 

 

                                                           

1 Se ataseaza continutul convocarii facute si acordurile de participare ale membrilor (in formatul in 
care au fost primite). 
2 Numai la cererea sau cu acordul explicit al membrilor se pot atasa comentariile si argumentele 
aduse in discutie de catre fiecare membru, altfel se va face o lista exhaustiva a acestor argumente 
sau o expunere de motive (pro sau contra) 


