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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente
Semnatura
privind
Numele si
Functia
Data
responsabilii/
prenumele
operatiunea
1
2
3
4
5
1.1.
Revizuit
Angela Ioniţă
Dir. Adj.
02.02.2021
1.2.
Aprobat
Ioan Dan Tufis
Presedinte CSCIM 04.02.2021
1.3.
Aprobat
Ioan Dan Tufis
Director
04.02.2021
1.4.
Revizuit
Angela Ioniţă
Dir. Adj.
07.01.2020
1.5.
Aprobat
Ioan Dan Tufiş
Presedinte CSCIM 07.01.2020
1.6.
Aprobat
Ioan Dan Tufiş
Director
07.01.2020
1.7.
Elaborat
Angela Ioniţă
Dir. Adj/Stintific
17.05.2010
1.8.
Aprobat
Ioan Dan Tufis
Director
17.05.2010
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Data de la care
Componenta
Editia/ revizia
Modalitatea
se aplica
revizuita
in cadrul
reviziei
prevederile
editiei
editiei sau
reviziei editiei
1
2
3
4
2.1.
Editia 1
x
x
17.05.2010
2.2.
Revizia 1
x
x
6.01.2020
2.3
Revizia 2
x
x
02.02.2021
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia
din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul
difuza
rii

Exe
mplar
nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3
Comparti
mente
Cercetare
ICIA

4
Coord.
prog/subpr
og/temă de
cercetare
din Planul
Anual de
cercetare al
ICIA

3.2.

Aplicare

1

3.3.

Evidenta

1

3.4.

Arhivare

1

Sectorul
FinanciarContabil,
Administr
ativ si
Personal
Director
Adjunct
Resp
Arhivare

Secretariat,
Cons. Jur.
cu atributii
de Referent
Resurse
Umane
Director
Adjunct
Administrat
or arhiva

Nr.
Crt

Compartiment

Functia

Nume si
prenume

Data primirii

5
Ioan Dan
Tufiş,
Verginica
Mititelu,
Radu Ion,
Ştefan
TrăuşanMatu,
Angela
Ioniţă,
Monica
Dascalu
Irina
Trufasu,
Monica
Geanina
Verbier

6
04.02.2021

Angela
Ioniţă
Contabil
Sef1
Elena

04.02.2021

04.02.2021

04.02.2021

1

La data redactarii prezentei versiuni nu era finalizat Concursul pentru ocuparea postului de Contabil Sef organizat de
ICIA
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Scopul
difuza
rii

Exe
mplar
nr.

1

3.6.

Alte
scopuri
Aplicare

3.7.

Nr.
Crt

Compartiment

Functia

2

3

4

-

-

-

1

Comparti
mente
cercetare
ICIA

Coord.
prog/subpr
og/temă de
cercetare
din Planul
Anual de
cercetare al
ICIA

Aplicare

2

Secretariat

3.8.

Evidenta

1

3.9.

Arhivare

1

Administr
ativ
Director
Adjunct
Resp
Arhivare

3.1
0.

Alte
scopuri

-

3.5.

-

Dir Adj.
Resp.
Arhivarea,
Administrat
or Arhiva
-

Nume si
prenume

Data primirii

5
Irimia
-

6

Ioan Dan
Tufiş,
Adriana
Vlad,
Ştefan
TrăuşanMatu,
Angela
Ioniţă,
Monica
Dascalu
Irina
Trufasu
Angela
Ioniţă
Contabilul
Sef, Elena
Irimia

8.01.2020

-

-

-

8.01.2020
8.01.2020
8.01.2020
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4.

SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
4.1. stabileşte modul de realizare a activităţii de cercetare care se desfăşoară ỉn ICIA şi
persoanele implicate;
4.2. dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE
5.1. Această procedură se referă la activităţile de cercetare desfăşurate ỉn ICIA ỉn
cadrul Programului/Subprogramelor/Temelor de cercetare din Planul anual cercetare
ştiinţifică al ICIA.
5.2. Această procedură nu se referă la activităţile specifice proiectelor dezvoltate pe
baze contractuale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
(ANCS/CNMP/CNCSIS/UEFISCDI etc.), cu Comisia Europeană sau alte instituţii din
sectorul public sau privat, de la nivel naţional, european sau internaţional.
5.3. Activităţile se desfăşoară ỉn baza Planului anual de cercetare ştiinţifică al
ICIA, ca rezultat al agregării Planurilor anuale de cercetare ştiinţifică tematică şi
este aprobat de către Consiliul Ştiinţific al ICIA şi/sau Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei din cadrul Academiei Române.
6. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII
PROCEDURALE
6.1. Statutul Academiei Române şi Regulamentul lui de aplicare;
6.2. ROF şi ROI ICIA aprobate ỉn 18 noiembrie 2021;
6.3. Planul anual cercetare ştiinţifică al ICIA;
6.4. Planul anual de dezvoltare tematică (pe fiecare program/subprogram/temă ỉn parte);
6.5. Raportul anual pentru evaluarea angajaţilor (pe fiecare angajat ỉn parte);
6.6. Raportul anual pentru evaluarea ICIA;
6.7. Documentaţia specifică fazei programului/subprogramului/temei de cercetare;
6.8. Sinteza;
4
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6.9. Procesul Verbal al Comisiei de Avizare/Recepţie a lucrărilor de cercetare desfăşurate
ỉn cadrul Planului anual cercetare ştiinţifică al ICIA;
6.10. Fişa de sarcini şi atribuţiuni;
6.11. HG 695 de ỉnfiinţare a ICIA din iulie 2002
6.12. Ordinul SGG 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice.
7. PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ỈN PROCEDURA
OPERAŢIONALĂ
ICIA – Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu”
CSCIM – Comisia pentru implementarea Standardelor de Control Intern Managerial
8.

DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

Coordonatorul/Responsabilul Programului/Subprogramelor/Temei de cercetare din
Planul anual cercetare ştiinţifică al ICIA:
• stabileşte concret activităţile care vor fi desfăşurate de fiecare membru al echipei de
cercetare ỉn conformitate cu nivelul de pregătire şi cu fişa postului;
• stabileşte sarcinile şi atribuţiunile concrete pentru fiecare membru al echipei de
cercetare;
• transmite sarcinile şi atribuţiunile concrete stabilite pentru fiecare membru al
echipei de cercetare către Directorul/Directorul Adjunct al ICIA şi către Sectorul
Financiar – Contabil, Administrativ si Personal in atentia Consilierului Juridic cu
atributii de Referent de Resurse Umane al ICIA, ỉn vederea completării Fişelor de
sarcini şi atribuţiuni;
• urmăreşte execuţia sarcinilor pe durata stabilită;
• redistribuie sarcinile şi atribuţiunile membrilor echipei de cercetare ỉn caz de:
▪ Concediu Medical al unuia dintre membrii echipei de cercetare;
▪ Concediu pentru ỉngrijirea copilului mic al unuia dintre membrii
echipei de cercetare;
▪ Concediu fără plată al unuia dintre membrii echipei de cercetare;
▪ Ieşirea la pensie a unuia dintre membrii echipei de cercetare;
▪ Concedirea unuia dintre membrii echipei de cercetare;
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Demisia unuia dintre membrii echipei de cercetare;
Ỉncetarea/suspendarea contractului de muncă al unuia dintre membrii
echipei de cercetare;
raportează neregulile/neỉndeplinirea sarcinilor si atribuţiunilor apărute către
Directorul/Directorul Adjunct al ICIA şi, după caz, către Sectorul Financiar –
Contabil, Administrativ si Personal al ICIA;
formulează cereri de ỉmbunătăţire a activităţii de cercetare, pe bază de Referate de
necesitate cu privire la achiziţia de servicii, echipamente, consumabile, alte servicii
specifice activităţii de cercetare;
formulează planul anual de dezvoltare tematică;
colectează şi evaluează rezultatele cercetării ỉn raport ce subiectul/tematica
propusă;
ỉntocmeşte documentaţia adecvată fazei propuse spre execuţie;
ỉntocmeşte Sinteza lucrărilor fazei respective;
prezintă rezultatele cercetării Comisiei de Avizare/Recepţie a lucrărilor;
prezintă Consiliului Ştiinţific al ICIA si/sau Sectiei de specialitate din cadrul
Academiei Romane: câte 2 exemplare din Sinteza şi Procesul Verbal al Comisiei de
Avizare/Recepţie.
▪
▪

•
•
•
•
•
•
•
•

8.2. Date de intrare ale procesului:
• Planul/Programul anual de cercetare al ICIA;
• Tema-program a fiecărui Program/Subprogram/Temă de cercetare din Planul anual
de cercetare, cu etape şi faze pe ani de desfăşurare;
• Lista de personal alocat pe fiecare Program/Subprogram/Temă de cercetare din
Planul anual de cercetare;
• Fişa de sarcini şi atribuţiuni a fiecărui anagajat din lista de personal alocat pe
fiecare Program/Subprogram/Temă de cercetare din Planul anual de cercetare;
• Sinteza fazei anterioare;
• Recomandările (dacă există) membrilor Comisiei de Avizare/Recepţie.
8.3. Date de ieşire ale procesului:
• Rapoarte de cercetare;
• Studii;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapoarte de testare;
Rapoarte de experimentare;
Metodologii;
Produse software;
Tehnologii;
Comunicări ştiinţifice;
Capitole de carte;
Cărţi;
Monografii;
Recomandări tehnico-ştiinţifice;
Propuneri de noi programe/subprograme/teme de cercetare;
Propuneri de programe prioritare;
Propuneri de subiecte de contracte naţionale şi internaţionale;
Sinteza fazei curente;
Proces Verbal de Avizare/Recepţie a lucrărilor de fază.

8.4. Procesul de evidenţă a lucrărilor de cercetare
Fiecare fază a programului/subprogramului/temei de cercetare din Planul/ Programul
Anual de cercetare al ICIA va fi numerotată.
Coperta va cuprinde toate elementele de identificare, respectiv:
• Programul de cercetare ỉn care se ỉncadrează
• Programul prioritar ỉn care se ỉncadrează;
• Subprogramul de cercetare;
• Tema de cercetare;
• Faza;
• Coordonatorul de program prioritar/program/subprogram/temă de cercetare;
• Data.
Coperta interioară va cuprinde:
• Colectivul de elaborare;
• Colectivul de redactare (unde este cazul).
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8.4.1. Analiza elementelor de intrare
Fiecare angajat in activitatea de cercetare ştiinţifica are ca sarcină:
• implicarea ỉn activitatea de formulare şi dezvoltare de programe/
subprograme/teme de cercetare care să fie promovate ỉn Planul Anual de Cercetare
al ICIA;
• implicarea ỉn desfăşurarea activităţii de cercetare pe programe/subprograme/teme
de cercetare ỉn baza fişei postului şi a fişei de sarcini şi atribuţiuni şi a
competenţelor dobândite ulterior.
8.4.2. Asigurarea calităţii
Lucrările executate ca urmare a implicării personalului de cercetare angajat al ICIA
sunt supuse verificării Comisiei de Avizare/Recepţie formată din specialişti de marcă ỉn
domeniu din universităţi şi din alte instituţii de cercetare acreditate şi/sau al Consiliului
ştiinţific al ICIA sau Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei.
Un exemplar din documentele specifice fazei de cercetare din cadrul
programului/subprogramului/ temei de cercetare din Planul Anual de cercetare al ICIA
ỉmpreună cu Sinteza şi Procesul Verbal De Avizare/Recepţie a lucrărilor sunt transmise
către Secţia de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din Academia Română.
Lucrările se consideră avizate/recepţionate ỉn baza Procesului Verbal întocmit ỉn
şedinţa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei sau a altor documente emise de aceasta
si/sau de alte organisme superioare din Academia Româna care specifică în clar
avizarea/aprobarea/recepţionarea lucrărilor.
9.

RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ỈN DERULAREA ACTIVITĂŢII

9.1. Director
9.1.1.O dată cu concursul pentru ocuparea funcţiei de Director al ICIA, candidatul ȋşi
defineşte Planul de management în baza căruia, după declarare câştigătorului, se încheiei
Contractul Individual de Munca si Contractul de Management. Odată validat - Planul de
management care stă la baza Contractului de Management – acesta este aprobat de Secţia
de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din Academia Română.
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9.1.2. Aprobă toate Procesele Verbale de Avizare/Recepţie corespunzătoare fazelor din
cadrul programelor/subprogramelor/temelor de cercetare din cadrul Planului Anual de
cercetare al ICIA.
9.1.3. Definitivează în colaborare cu Directorul Adjunct şi cu şefii de compartimente
ştiinţifice (sectoare, programe sau proiecte de cercetare, unde există), planurile de acţiune,
programele de cercetare şi de relaţii cu străinătatea ale ICIA şi le supune dezbaterii
Consiliului Ştiinţific şi/sau Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul
Academiei Române.
9.1.4. Coordonează, cu sprijinul Directorului Adjunct si al coordonatorilor/responsabililor
de programe sau proiecte de cercetare, programele de cercetare aprobate.
9.1.5. Asigură individualizarea cercetărilor în cadrul ICIA, promovând iniţiativa, angajarea
şi responsabilitatea fiecărui cercetător în activitatea proprie de cercetare pentru realizarea
unor proiecte intersectoriale, prin flexibilizarea participării interdisciplinare a
cercetătorilor la realizarea proiectelor şi motivării lor.
9.1.6. Sprijină cercetătorii pentru publicarea şi valorificarea, prin toate formele
convenabile, a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate în interesul ICIA şi al Academiei
Române.
9.1.7. Prezintă dări de seamă/rapoarte anuale Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
din cadrul Academiei Române.
9.2. Directorul Adjunct al ICIA
9.2.1. Coordonează din punct de vedere ştiinţific activitatea Sectoarelor/Departamentelor
de cercetare aprobate prin Schema de organizare a ICIA.
9.2.2. Sprijină Directorul ICIA în îndeplinirea tuturor atribuţiilor sale, înlocuindu-l ori de
cate ori acesta nu este disponibil (delegatii, prezenţă la acţiuni în afara instituţiei, CO, CM
ş.a.).
9.2.3. Coordonează elaborarea proiectelor şi programelor de cercetare, urmărind modul de
realizare a acestora.
9.2.4. Îndrumă şi supraveghează realizarea manifestărilor ştiinţifice ale ICIA, sprijinindu-l
pe Director în asigurarea relaţiilor ICIA cu alte instituţii din ţară şi străinătate.
9.2.5. Urmăreşte valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi
colaborările ICIA cu alte institute.
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Anexa 1
SINTEZA
Program de cercetare:
Subprogram:
Coordonator subprogram:
Faza anterioară:
Obiectul fazei curente:
Obiectul fazei următoare:
Se va face o scurta (nu mai mult de 1 pagina) prezentare a continutului si a rezultatelor
obtinute in aceasta fază.

Prin elaborarea acestor lucrări obiectivele acestei faze au fost îndeplinite.
Responsabil :
Data :
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Anexa 2
ACADEMIA ROMÂNĂ
Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
Institutul de Cercetări în Inteligenţa Artificială

SE APROBĂ,
PROCES VERBAL DE AVIZARE
A LUCRĂRILOR DE CERCETARE
din ...
Comisia de avizare constituită pentru a recepţiona lucrările efectuate în cadrul
Programului de cercetare “... ”, subprogramul/tema „ ... ” a constatat următoarele:
1. Rezultatele activităţii colectivului temei constau în ....
2. Obiectivele prevăzute în cadrul fazei au fost îndeplinite prin realizările
specificate la punctul 1.
3. Comisia AVIZEAZĂ rezultatele lucrărilor analizate.
Preşedinte:
Prof. Dr. ...
Membri:
1. Prof. Dr. ...
2. Prof. Dr. ...
Secretar:
...
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială,
Academia Română
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Anexa 3
Raportul de activitate anual individual
Al ...
pentru perioada ianuarie ... - decembrie ... anul ...
NUME:
PRENUME:
FUNCŢIA:
Anexa 1 : lista lucrărilor elaborate în cursul anului ... în cadrul fiecărei teme de cercetare
(cu nr. pag.)
Rapoarte de cercetare pe contracte
Anexa 2 : lista cărtilor apărute în acest an în edituri străine
Anexa 3 : lista cărtilor editate în acest an în edituri străine
Anexa 4 : lista cărtilor apărute în acest an în Editura Academiei
Anexa 5 : lista cărtilor editate în acest an în Editura Academiei
Anexa 6 : lista cărtilor apărute în acest an în alte edituri consacrate din străinătate
Anexa 7 : lista cărtilor editate în acest an în alte edituri consacrate din ţară
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Anexa 8: lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din
străinătate,2 a comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale
(publicate integral într-un volum editat de o editură străină consacrată)1 şi
separat lista capitolelor din cărţi apărute în acest an în străinătate
Capitolelor din cărţi apărute în acest an în străinătate
Anexa 9 : lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în revistele Academiei
Române
Anexa 10 : lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în reviste de
specialitate din ţară1 şi separat lista capitolelor din cărţi apărute în acest an în
ţară
Anexa 10B: lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale,
publicate integral într-un volum editat de o editură din ţară:
Anexa 11 : lista preprinturilor apărute în acest an în străinătate
Anexa 12 : lista preprinturilor apărute în acest an în ţară
Anexa 13 : lista comunicărilor ştiinţifice care au fost prezentate la
manifestările internaţionale din anul 2008 publicate ca rezumat ( 3 pagini)
Anexa 14 : lista comunicărilor ştiinţifice care au fost prezentate la
manifestările naţionale din anul ... publicate ca rezumat ( 3 pagini)
Anexa 15 : lista studiilor, rapoartelor publicate în acest an pe internet
Anexa 16 : lista granturilor obţinute în acest an din străinătate

2

Se vor pune in paranteza mentiunile legate de clasificare: ISI, Clasa A, B+, B etc.
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Anexa 17 : lista granturilor obţinute în acest an în ţară (Academia Română şi
alte Ministere)
Anexa 18 : lista contractelor extrabugetare realizate în acest an
Anexa 19 : O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, simpozion) sau şcoală de vară
internaţională organizată de institute; lista manifestărilor ştiinţifice organizate în acest an
de institut (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării).
Anexa 20. O manifestare ştiinţifică naţională organizată de institut; lista manifestărilor
ştiinţifice organizate în acest an de institut (denumirea, participarea, perioada, locul
desfăşurării).
Anexa 21. Un cercetător angajat în institut care a susţinut doctoratul în anul curent
Anexa 22. Un cercetător angajat în institut care s-a înscris la doctorat în anul curent
Anexa 23. Un conducător angajat în institut care a obţinut drept de conducere de doctorat
în anul curent
Anexa 24. Institutul are dreptul de a conduce doctorate
ICIA are drept de conducere doctorat
Anexa 25 Un membru în comitetul editorial al unei reviste de specialitate internaţionale
sau a Academiei Române
Anexa 26. Un membru în conducerea unei organizaţii internaţionale de specialitate
Altele:
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Anexa 4
RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL ... AL

INSTITUTULUI DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ (ICIA)
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Obiectivele asumate ỉn cadrul programului, subprogramelor şi temelor
de cercetarea prevăzute în planul ICIA pe anul … au fost îndeplinite în bune
condiţiuni.
Consideraţii generale privind activitatea desfăsurată ỉn ICIA ỉn anul de
referinţă, cu menţionarea celor mai semnificative:
1. Activităţi
2. Evenimente
3. Contracte depuse/derulate
4. Distincţii
5. Ş.a.
Linii de dezvoltare a activităţii ICIA.
Prezentarea statistică a activităţii ICIA: numar de angajaţi (pe categorii
şi pe vârste); număr de lucrări elaborate şi/sau publicate; număr de contracte
obţinute/derulate ỉn context naţional/european/internaţional; număr de
participări la conferinţe/workshop-uri naţionale/internaţionale; număr de
doctoranzi (ỉn cadrul desfăşurării activităţii de doctorat ỉn ICIA ỉn calitate de
ICA); nominalizări la diferite premii; nominalizări ỉn diferite comitete
naţionale/internaţionale; alte recunoaşteri.
Lucrarea cea mai semnificativă elaborată în anul ... în institut este ....
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Anexa 1 : lista lucrărilor elaborate în cursul anului ... în cadrul fiecărei teme
de cercetare
Anexa 2 : lista cărtilor apărute în acest an în edituri străine
Anexa 3 : lista cărtilor editate în acest an în edituri străine
Anexa 4 : lista cărtilor apărute în acest an în Editura Academiei
Anexa 5 : lista cărtilor editate în acest an în Editura Academiei
Anexa 6 : lista cărtilor apărute în acest an în alte edituri consacrate din ţară
Anexa 7 : lista cărtilor editate în acest an în alte edituri consacrate din ţară
Anexa 8 : lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din
străinătate, a comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale
(publicate integral într-un volum editat de o editură străină consacrată) şi
separat lista capitolelor din cărţi apărute în acest an în străinătate
Lista capitolelor din cărţi apărute în acest an în străinătate
Anexa 9 : lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în revistele Academiei
Române
Anexa 10 : lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în reviste de
specialitate din ţară şi separat lista capitolelor din cărţi apărute în acest an în
ţară
Lista capitolelor din cărţi apărute în acest an în ţară
Anexa 10B : lista comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale,
publicate integral într-un volum editat de o editură din ţară:
Anexa 11 : lista preprinturilor apărute în acest an în strainătate
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Anexa 12 : lista preprinturilor apărute în acest an în ţară
Anexa 13 : lista comunicărilor ştiinţifice care au fost prezentate la
manifestările internaţionale din anul ... publicate ca rezumat ( 3 pagini)
Anexa 14 : lista comunicărilor ştiinţifice care au fost prezentate la
manifestările naţionale din anul ... publicate ca rezumat ( 3 pagini)
Anexa 15 : lista studiilor, rapoartelor publicate în acest an pe internet
Anexa 16 : lista granturilor obţinute în acest an din străinătate
Anexa 17 : lista granturilor obţinute în acest an în ţară (Academia Română şi
MECTS)
Anexa 18 : lista contractelor extrabugetare realizate în acest an
a) Naţionale:
b) Internaţionale :
Anexa 19 : O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, simpozion) sau
şcoală de vară internaţională organizată de institute; lista manifestărilor
ştiinţifice organizate în acest an de institut (denumirea, participarea,
perioada, locul desfăşurării)
a) ICIA este organizator al:
b) ICIA este co-organizator al:
Anexa 20. Manifestări ştiinţifice naţională organizate de institut; lista
manifestărilor ştiinţifice organizate în acest an de institut (denumirea,
participarea, perioada, locul desfăşurării)
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Anexa 21. Un cercetător angajat în institut care a susţinut doctoratul în anul
curent
Anexa 22. Un cercetător angajat în institut care s-a înscris la doctorat în anul
curent
Anexa 23. Un conducător angajat în institut care a obţinut drept de conducere
de doctorat în anul curent
Anexa 24 : Institutul are dreptul de a conduce doctorate
ICIA are dreptul de a conduce doctorate.
Anexa 25: Un membru în comitetul editorial al unei reviste de specialitate
internaţionale sau a Academiei Române
Anexa 26 Un membru în conducerea unei organizaţii internationale de
specialitate
ALTELE
Recenzor pentru reviste de specialitate internaţionale
Un membru în comitetul editorial al unei reviste de specialitate naţionale
Membru în comitete de program sau de organizare
Apartenenţe la asociaţii profesionale
1. Ỉn România:
2. Ỉn străinătate
Experţi evaluatori şi/sau revizori ai Comisiei Europene
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Experţi evaluatori ai unor instituţii de cercetare din alte ţari
Experţi evaluatori programe naţionale
Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate ỉn cadrul unor seminarii
ştiinţifice din ţară
Rapoarte realizate pe contracte extrabugetare
Conferinţe şi lucrări invitate
Revizori ỉn cadrul unor conferinţe internaţionale
Participări ỉn comisii şi jurii de teze de doctorat din ţară şi străinătate
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Anexa 5
NU3/SE APROBĂ,
PREŞEDINTE CONSILIU ŞTIINŢIFIC ICIA
NU12/SE APROBĂ,
DIRECTOR ICIA
NU12/SE APROBĂ,
DIRECTOR DE PROIECT
FIŞĂ DE SARCINI ŞI ATRIBUŢIUNI
Numele:
Prenumele:
Funcţia4:
Sarcini şi atribuţiuni:
sarcinile şi atribuţiile corespunzătoare anului … sunt în conformitate cu:
• Fişa postului de5 :
CS
I/CS
II/CS
III/CS/Asistent
cercetare/Asistent cercetare debutant
• Conţinutul Subprogramului Subprogramul:
de cercetare pe care s-a
angajat să lucreze:
având calitatea de:
Coordonator
program/Coordonator
subprogram/
Director
de
proiect/Manager de proiect/Executant
Conţinutul
sarcinilor
şi
activităţilor prevăzute în Planul
de Activitate de la contractele şi
fazele din contractele în a căror
listă de personal se află şi
Se menţionează motivul pentru care nu se aprobă prevederile menţionate în Fişa de sarcini şi
atribuţiuni
4
Director, Director Adjunct, Contabil Sef, CS I, CS II, CS III, CS, Asistent cercetare
5
CS I, CS II, CS III, CS, asistent cercetare
3
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funcţia:
• Legislaţia şi normele deontologice în vigoare la data semnării prezentei fişe.
Resurse
Angajatul are acces la resursele ICIA şi a celor puse la dispoziţie de
contractul în a cărui listă de personal se află (provenite din
achiziţii)
Activităţi / Elaboreză:
Rezultate
• rapoarte tehnice
• rapoarte de cercetare
• studii
• sinteze
• comunicări
• articole
• prezentări
• cărţi/capitole de carte
• programe software
• strategii
• stabilire de parteneriate
• ş.a.
în conformitate cu Planul de Activitate specific fiecărui Program/
Subprogram de Cercetare şi Proiect de Cercetare din a cărui listă
de personal face parte, în funcţie de competenţa sa şi de exigenţele
impuse de ICIA şi/sau de instituţia coordonatoare/finanţatoare a
Programului/ Subprogramului de Cercetare şi Proiectului de
Cercetare.
În conformitate cu cele menţionate, angajatul va participa la toate activităţile de
cercetare-dezvoltare, diseminare etc. în conformitate cu planul de cercetare
specific subprogramului de cercetare propus şi aprobat şi/sau în conformitate cu
Planul de Activitate al fiecăruia dintre contractele din a căror listă de personal
face parte precum şi în funcţie de timpul alocat.
Face propuneri de proiecte pentru competiţii de la nivelul naţional
şi/sau internaţional numai cu înştiinţarea şi aprobarea conducerii
ICIA şi a specialiştilor ce vor fi/se estimează că vor fi implicaţi.
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Reprezintă ICIA numai după înştiinţarea conducerii şi numai cu
acordul acesteia.
Efectuează deplasări în ţară şi străinătate cu suport financiar asigurat
din fondurile ICIA (bugetare şi/sau venituri proprii), numai cu
acordul conducerii ICIA şi cf. procedurilor AR (Anexa 1 şi Anexa 2).
Angajează cheltuieli specifice proiectelor derulate în ICIA numai cu
acordul conducerii ICIA (pe bază de referat semnat de conducerea
ICIA, Anexa 3)
Angajează cheltuieli numai cu aprobarea directorului/managerului
de
proiect,
contabilului
şef
şi
directorului/directorului
adjunct/ştiinţific al ICIA.
Va pune la dispoziţia compartimentelor Institutulu, în timp util, toate
informaţiile necesare desfăşurării activităţilor în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi sarcinile şi atribuţiile sale.
În cazul în care funcţia pe contract este cea de Director de proiect, atunci
angajatul:
1. are obligaţia de a prezenta spre aprobare, în cel mai scurt timp, conducerii
ICIA (Director, director adjunct/ştiinţific şi Contabil şef) şi Consiliului
ştiinţific, un plan de management financiar şi administrativ pentru
buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în contractul respectiv;
2. în cazul în care pe contractul respectiv sunt alocate fonduri pentru achiziţii
publice (materiale, servicii, echipamente ş.a.), are obligaţia de a transmite
în ultima parte a trim IV al anului precedent anului în care se va face
achiziţia, către Compartimentul achiziţii publice din subordinea
Compartimentului financiar-contabil, un referat de necesitate care
cuprinde o listă a acestora, cu valorile asociate (estimate/prevăzute în
contract), cu termenele la care trebuie făcută achiziţia, listă pe care o va
actualiza în momentul semnării contractului/actului adiţional. Această
listă constituie baza elaborării Planului anual de achiziţii al ICIA. De
asemenea, după semnarea contractului şi actualizarea listei, transmite
aceluiaşi compartiment caietul/caietele de sarcini cu informaţii cât se
24
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poate de detaliate şi fără ambiguităţi, în timp util, astfel încât să se poată
stabili şi derula procedura/procedurile de achiziţie publică conform
legislaţiei în vigoareş
3. în cazul în care intervin situaţii neprevăzute, are obligaţia de a prezenta
imediat conducerii ICIA un plan de măsuri pentru remedierea situaţiei
apărute;
În cazul în care funcţia pe contract este cea de Manager de proiect atunci
angajatul:
1. va urmări îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul de management
financiar şi administrativ prezentat de Directorul de proiect şi aprobat de
Conducerea ICIA şi Consiliul ştiinţific;
2. dacă pe contractul respectiv sunt alocate fonduri pentru achiziţii publice
(materiale, servicii, echipamente ş.a.), urmăreşte ca procedura de achiziţii
stabilită de către Compartimentul de achiziţii publice să beneficieze de
întregul suport documentar (caiet/caiete de sarcini suficient de
detaliat/detaliate şi fără ambiguităţi, în timp util) necesar desfăşurării ei în
cele mai bune condiţiiş
3. în cazul în care intervin situaţii neprevăzute, are obligaţia de a prezenta
imediat directorului de proiect cauzele care au generat situaţia şi măsuri
pentru remedierea ei.
În cazul în care funcţia pe contract este cea de Executant, se vor face precizări
cu privire la sarcinile/pachetul/pachetele de lucru în care este implicat anagjatul
şi durata implicării, ierarhia de raportare a îndeplinirii/neîndeplinirii sarcinilor
asumate.
Raportare / În conformitate cu funcţia ocupată în cadrul Programului/
Verificare
Subprogramului de cercetare şi/sau Proiectului din a cărui listă
de personal face parte, angajatul va raporta după cum urmează:
1. coordonator subprogram: coordonatorului de program –
conducerii ICIA şi Academiei Române, Secţiei de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei;
2. director de proiect:
1. conducerii ICIA (director, director adjunct/
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Confidenţia
litate

Nereguli

ştiinţific, contabil şef);
2. compartimentului de achiziţii publice, cu care are
sarcina să colaboreze în vederea întocmirii Planului
anual de achiziţii publice şi să-i furnizeze lista de
echipamente, materiale, servicii ce urmează a fi
achiziţionate precum şi caietul/caietele de sarcini
aferente şi fundamentările necesare, în timp util
pentru a nu compromite desfăsurarea legală a
procedurii/ procedurilor de achiziţie publică;
3. instituţiei coordonatoare şi/sau finanţatoare,
respectiv:
Academia
Română,
MECI
–
ANCS/CNMP/CNCSIS/UEFISCDI, CE, conform
prevederilor contractuale.
▪ Manager de proiect:
1. directorului de proiect;
2. compartimentului
financiar
contabil
şi
compartimentului de achiziţii publice al ICIA;
▪ Excutant:
1. directorului de proiect;
2. managerului de proiect.
Vor fi respectate toate regulile de confidenţialitate impuse de
Institut şi/sau de instituţia coordonatoare/finanţatoare a
Programului/ Subprogramului de Cercetare şi Proiectului de
Cercetare din a cărui listă de personal face parte.
În conformitate cu funcţia ocupată în cadrul Programului/
Subprogramului de cercetare şi/sau Proiectului din a cărui listă
de personal face parte, angajatul va raporta prezenţa sau
iminenţa unor nereguli de orice natură după cum urmează:
• coordonator subprogram: coordonatorului de program –
conducerii ICIA şi Academiei Române
• director de proiect: conducerii ICIA şi, în cazul nerezolvării,
insituţiei coordonatoare şi/sau finanţatoare, respectiv: MECI
– ANCS/CNMP/CNCSIS/UEFISCDI, CE etc.
▪ Manager
de proiect: directorului de proiect şi
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compartimentului financiar contabil şi compartimentului de
achiziţii publice al ICIA;
▪ Excutant:
coordonatorului
de
program/subprogram,
directorului de proiect şi managerului de proiect.
Penalităţi
Nerespectarea celor menţionate mai sus precum şi constatarea
altor nereguli apărute în procesul de cercetare-dezvoltare
nereclamate la timp şi imputabile angajatului atrage după sine
penalizarea angajatului în conformitate cu prevederile legislative
în vigoare la data constatării.
La prezenta fişă vor fi făcute adăugirile/modificările/ştergerile corespunzătoare
apariţiei unor noi programe/subprograme de cercetare şi/sau Proiecte de
cercetare ca urmare a lansării lor de către Academia Română şi/sau a participării
la competiţiile de la nivel naţional şi/sau internaţional, finalizării unor
programe/subprograme de cercetare şi/sau Proiecte de cercetare, după
aprobarea şi semnarea acestora de către instituţia coordonatoare/finanţatoare.
În cazul în care din motive obiective6 deşi este în lista de personal a unui
Program/ Subprogram de cercetare şi/sau Proiect de Cercetare angajatul nu a
efectuat activităţi pe acestea, angajatul nu va fi penalizat şi nu va beneficia de
calitatea de co-autor al lucrărilor executate şi situaţia va fi reflectată în fişa de
pontaj în mod corespunzător.
Neînsuşirea şi/sau nerespectarea în totalitate a celor prevăzute în
prezenta Fişa de sarcini şi atribuţiuni atrage după sine sancţionarea
anagajatului în conformitate cu prevederile Regulamentului de
Ordine Interioră şi ale legilor în vigoare.
Data:

Semnătură angajat:

Concediu Medical, Concediu de Odihnă, Concediu de naştere, Concediu pentru îngrijirea
copilului, Concediu de maternitate, Concediu de paternitate, Concediu fără Plată, alocarea pe alt
Program/Subprogram/Proiect de Cercetare, limitarea normei de timp
6
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Anexa 6
Plan anual de dezvoltare tematică/Tema Program
PROGRAMUL ...
SUBPROGRAM NR. x
Titlul ....
(20... – 20...)
Rezumat
Coordonator subprogram
...
Colectivul de cercetare
... (coordonator)
...
...
...
Termen de realizare
15 decembrie 20xx
Faze propuse pentru anul I (20...)
Faza I:
Faza a II-a:
Faze propuse pentru anul II (20...)
Faza a III-a
Faza a IV-a
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...
Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniu
..............
Scopul programului/subprogramului/temei de cercetare
.............
Rezultate scontate
...........
Valorificarea rezultatelor
................
Colaborări
În ţară:
..........
În străinătate
............
Bibliografie
............
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