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Modificãrile faţã de versiunea anterioară sunt urmãtoarele:
1. Se adauga versiunea a treia a Regulamentului de constituire şi funcţionare
al Consiliului Ştiinţific al ICIA.
OBS. La data redactării prezentei versiuni, postul de Economist cu
atribuţii de control financiar preventiv propriu nu era ocupat, motiv
pentru care unele dintre sarcinile şi atribuţiunile acestui post se
regăsesc în fişele altor posturi deja ocupate, asigurându-se astfel
buna funcţionalitate a Institutului. ICIA va organiza cu prioritate
concurs pentru ocuparea postului de Economist cu atribuţii de
control financiar preventiv propriu. Până la ocuparea lui, atribuţiile
vor fi preluate de către un angajat cu studii de specialitate şi vechime,
conform legislaţiei în vigoare, respectiv de către Contabilul Şef al
ICIA.
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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai
Drăgănescu” a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern 695/03.07.2002 şi este denumit în
continuare Institut.
Art. 2. Institutul este persoană juridică română, de interes public, dispune de
autonomie funcţională şi financiară şi funcţionează în conformitate cu actele normative
care reglementează activitatea instituţiilor publice de cercetare din cadrul Academiei
Române, precum şi pe baza reglementărilor proprii adoptate în limitele autorităţii şi
autonomiei sale, conferite prin lege.
Art. 3. Sediul Institutului este în România, Bucureşti, Calea „13 Septembrie” nr.
13, sector 5, C.P. 050711.
Art. 4. Institutul desfăşoară cercetări ştiinţifice fundamentale şi avansate,
realizeză şi promovează soluţii, concepte, algoritmi, modelele şi sisteme experimentale,
metodologii, tehnologii şi recomandări tehnico-ştiinţifice bazate pe cele mai noi abordări
şi tehnologii de vârf de la nivel european şi internaţional, finanţate prin administrarea
fondurilor primite de la bugetul de stat, prin Academia Română, în condiţiile legii; prin
participarea la diferite competiţii de la nivel naţional, european şi internaţional; veniturile
realizate din donaţii, contracte (cu finanţare bugetară sau/şi extrabugetară) pentru lucrări
suplimentare celor din programele de cercetare, precum şi din alte activităţi extrabugetare
sunt administrate autonom, conform aprobării Consiliului Ştiinţific, cu respectarea
dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 5. Menirea Institutului o constituie realizarea de cercetări ştiinţifice
fundamentale şi avansate, precum şi activităţi conexe (difuzarea rezultatelor cercetărilor
efectuate, prin publicaţii, consultanţă, sesiuni ştiinţifice etc.) în următoarele domenii:
a) inteligenţă artificială,
b) tehnologia limbajului natural
c) societatea cunoaşterii şi ambient inteligent,
d) noi arhitecturi de calculatoare,
e) gestiunea şi întreţinerea nodului Internet
contribuind prin aceasta la dezvoltarea cunoaşterii şi la influenţarea în sens pozitiv a
evoluţiei societăţii în general şi a societăţii româneşti în special.
____________________________________________
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Art. 6. Cercetările se efectuează pe bază de programe şi proiecte proprii de
cercetare, avizate de Consiliul Ştiinţific al Institutului şi aprobate de Secţia de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei din cadrul Academiei României, precum şi pe bază de programe
şi programe prioritare lansate de către Academia Română şi pe bază de contracte cu
partenerii publici şi privaţi, în cercetarea unor fenomene şi procese circumscrise
obiectului de activitate al Institutului. Institutul participă, împreună cu alte institute din
componenţa Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia Informaţiei şi/sau din Academia Română, la
elaborarea unor cercetări avansate cu caracter interdisciplinar.
Art. 7. Activitatea Institutului vizează atingerea următoarelor obiective:
a.
armonizarea şi integrarea activităţilor de cercetare proprii în ansamblul
priorităţilor europene şi de la nivel internaţional;
b.
păstrarea statutului de instituţie de excelenţă, prin cercetări fundamentale
şi aplicative de referinţă, care să răspundă cerinţelor societăţii;
c. promovarea prestigiului Academiei Române;
d. asigurarea unui parteneriat activ cu învăţământul şi industria;
e. participarea activă la Planurile Naţionale de Cercetare – Dezvoltare,
implicarea în Programele de Cercetare şi Programele Prioritare ale Academiei
Române;
f. participarea activă la activităţile de cercetare şi apelurile lansate de către
Comisia Europeană şi alte organisme de cercetare de la nivel internaţional, în
vederea atragerii de fonduri pentru valorificarea eficientă, recunoaşterea şi
continuarea cercetărilor desfăşurate în Institut şi în vederea creării unui cadru
competitiv de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică avansată pentru
cercetătorii angajaţi ai Institutului şi motivarea acestora.
Art. 8. Pentru atingerea acestor obiective, Institutul va desfăşura în cadrul
structurilor sale de cercetare, următoarele activităţi:
a. cercetări fundamentale şi aplicative avansate pe subiecte de actualitate,
recunoscute ca domenii prioritare în Europa şi în lume, în domeniile sale de competenţă;
b. dezvoltări de sisteme avansate de programe în conformitate cu nivelul
tehnologic european şi mondial;
c. organizarea de cursuri de doctorat şi alte forme de pregătire post-universitară;
d. cercetări şi dezvoltări comune, pe bază de contracte extrabugetare, cu parteneri
din cercetare, învăţământ şi industrie, din ţară şi din străinătate, pentru atingerea unor
obiective de interes mutual;
e. asigurarea unor servicii de consultanţă ştiinţifică (în general pe bază
contractuală) către agenţi economici privaţi sau de stat, din ţară şi din străinătate;
f. organizarea unor manifestări ştiinţifice pe plan local sau internaţional;
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g. editarea de publicaţii (inclusiv electronice) de diseminare a rezultatelor
ştiinţifice ale Institutului şi partenerilor săi;
h. participarea la manifestări ştiinţifice importante organizate în ţară şi în
străinătate;
i. stabilirea de programe bilaterale de schimburi de cercetători cu diferiţi parteneri
din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 9. Structura organizatorică a Institutului este alcătuită din ansamblul
diviziunilor instituţionale constituite şi a persoanelor încadrate în vederea asigurării
condiţiilor organizatorice şi materiale pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor
corespunzătoare.
Art. 10. Structura organizatorică cuprinde structura profesională de bază (de
cercetare şi eventual, structura de consultanţă) şi structura funcţională (de conducere şi
execuţie), asamblate astfel încât să confere angajaţilor Institutului atribuţii,
responsabilităţi şi competenţe adecvate funcţiei (postului), pregătirii profesionale
(gradului ştiinţific), precum şi cerinţelor şi exigenţelor impuse de proiectele şi programele
de cercetare, în condiţiile asigurării libertăţii de cercetare a personalului, a valorificării
eficiente a rezultatelor cercetării în interesul Institutului şi al Academiei Române şi
motivării cercetătorilor angajaţi în Institut cu respectarea prevederilor legale privind
dreptul de proprietate intelectuală, buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea şi salarizarea pe criterii de eficienţă şi peformanţă.
Art. 11. Principalele componente ale structurii organizatorice ale Institutului
sunt:
a.
b.
c.
d.
e.

funcţia (postul);
norma de conducere;
compartimentele;
nivelul ierarhic;
relaţii organizatorice formale.

Funcţia (postul) reprezintă cea mai simplă subdiviziune a Institutului, conţinutul
acesteia fiind format din totalitatea activităţilor şi lucrărilor realizate de un angajat,
funcţia fiind delimitată prin competenţe, autorităţi şi responsabilităţi toate acestea fiind
cuprinse în fişa postului (Anexa 5).
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Norma de conducere reprezintă numărul de angajaţi (permanenţi şi/sau colaboratori)
şi de compartimente coordonate nemijlocit de către o funcţie de conducere.
Compartimentul reprezintă subdiviziunea organizatorică (de cercetare, de
consultanţă şi funcţională), formată dintr-un număr de angajaţi subordonaţi unei autorităţi
unice. Dimensiunea compartimentelor va dispune de flexibilitatea necesară adaptării
acestor cerinţe realizării proiectelor/contractelor şi programelor de cercetare aprobate de
către Academia Română sau angajate prin contracte.
Nivelurile ierarhice. Structura organizatorică cuprinde 5 nivele ierarhice şi anume:
▪
▪
▪
▪
▪

Consiliul Ştiinţific;
Director1;
Director adjunct şi
Contabil şef;
Şefii de sectoare (programe şi/sau proiecte de cercetare), de compartimente
funcţionale (şi de consultanţă, eventual).

Relaţiile între compartimente şi pe nivelurile ierarhice se constituie, tinand cont de
necesitatea descentralizării activităţii de cercetare precum şi de încurajarea iniţiativei
cercetătorului în realizarea activităţii de cercetare. În acest sens, aceste relaţii vor fi
caracterizate printr-o puternică individualizare prevăzută în fişa/fişele de sarcini şi
atribuţiuni a/ale fiecărui angajat.
Acţiunea nivelelor ierarhice manageriale se va concretiza îndeosebi, în relaţii de
informare, coordonare şi colaborare.
Art. 12.
compartimente:

Structura

organizatorică

a

Institutului

cuprinde

următoarele

a. Compartiment de cercetare:
• Inteligenţă Artificială
• Tehnologia Limbajului Natural;
• Societatea Cunoaşterii şi ambient inteligent;
• Noi Arhitecturi de Calculatoare;
• Gestiunea şi întreţinerea nodului Internet.
b. Compartimente funcţionale
• Compartimente de organizare, resurse umane, administrativ, financiarcontabil, achiziţii publice2.
Conform legii 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare
publicată în Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003, cu modificările ulterioare
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Structura organizatorică a Institutului se prezintă sintetic în organigrama din anexa la
Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 15 iulie 2002, numărul de personal
corespunzător fiecărui compartiment fiind stabilit conform normelor în vigoare,
indicându-se atât posturile finanţate de la Bugetul de Stat prin Academia Română, cât şi
cele finanţate din alte surse (contracte extrabugetare).

CAPITOLUL IV: STRUCTURA DE CONDUCERE
Art. 13. Conducerea Institutului este asigurată de un Consiliu Ştiinţific, compus
din 7-11 membrii, aprobat de Prezidiul Academiei Române, cu avizul Secţiei de
specialitate.
Directorul Institutului, după desfăşurarea concursului pentru ocuparea acestui
post, este numit de către Prezidiul Academiei Române, face parte din Consiliul Ştiinţific
şi poate fi ales în funcţia de Preşedinte al acestuia.
Consiliul Ştiinţific propune spre aprobare Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei din Academia Română componenţa Comitetului de Direcţie al Institutului
care conţine 3-5 membrii ai Institutului.
Din Comitetul de Direcţie fac parte: directorul Institutului, directorul adjunct şi
contabilul şef. Mai pot face parte şi doi dintre şefii departamentelor Institutului.
Art. 14. Comitetul de direcţie are următoarele atribuţii:
a. asigură conducerea executivă a activităţilor în conformitate cu obiectivele
şi priorităţile Academiei Române, aşa cum au fost aprobate de Consiliul
Ştiinţific al Institutului;
b. ia măsuri pentru valorificarea lucrărilor de cercetare, a rezultatelor acestora,
promovând soluţiile, conceptele, algoritmii, modelele experimentale, metodologiile şi
recomandările tehnico-ştiinţifice conţinute în lucrările de cercetare;
c. aprobă Regulamentul de Ordine şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine
Interioară, fişelele de sarcini şi atribuţiuni ale angajaţilor şi alte norme interne specifice
activităţii Institutului;
d. stabileşte cadrul general al bazei şi băncii de date ale Institutului;
Institutului

Conform Legii Achiziţiilor Publice nr. 337 din 17 iulie 2006, publicatã în
MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006, consolidatã la zi.
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e. aprobă cadrul general (organizatoric, financiar, etc.) al realizării serviciilor şi
lucrărilor de consultanţă şi expertiză ( când este cazul) etc.
f. urmăreşte şi evaluează periodic derularea programelor de activitate;
g. stabileşte modul de folosire a resurselor extrabugetare în scopul stimulării
personalului şi extinderii domeniilor de cercetare ale Institutului;
h. stabileşte planul de dotare a Institutului;
i. elaborează propuneri pentru actualizarea organigramei Institutului şi a statutului
de funcţiuni al Institutului;
j. aprobă darea de seamă anuală, bilanţul şi proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli precum şi Planul Anual de achiziţii al Institutului 3;
Art. 15. 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.
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) 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 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 al ICIA 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.).
Toate prevederile legate de constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific al
ICIA fac obiectul unui Regulament de constituire şi funcţionare a Consiliului
Ştiinţific al ICIA, anexat prezentei versiuni.
Art. 16. Consiliul Ştiinţific al Institutului are următoarele atribuţii:
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;
Conform Legii Achiziţiilor Publice nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006, consolidată la zi
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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 legislaţiei în vigoare (Legea 319/2003 şi/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 şi aprobate de către 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.
Art. 17. Directorul este conducătorul executiv al Institutului, exercitându-şi
atribuţiile în conformitate cu legile în vigoare, cu Statutul Academiei Române şi cu
statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, cu hotărârile Consiliului
Ştiinţific şi cu prevederilor cuprinse în contractul de management.
Directorul este desemnat prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu
dispoziţiile articolelor 40 şi 41 din regulamentul de aplicare a Statutului Academiei
Române.
Directorul are următoarele atribuţii:
a. Defineşte strategia de cercetare şi dezvoltare a Institutului pe care o propune spre
discuţie şi aprobare Consiliului Ştiinţific, împreună cu Planul de management în baza
căruia se încheiei Contractul de Management. Odată aprobate - Strategia de cercetare şi
dezvoltare a Institutului şi Planul de management care stă la baza Contractului de
Management – acestea sunt trimise spre aprobare Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei din Academia Română.
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b. Definitivează în colaborare cu directorul adjunct şi cu şefii de compartimente
ştiinţifice (sectoare, programe sau proiecte de cercetare), planurile de acţiune, programele
de cercetare şi de relaţii cu străinătatea ale Institutului şi le supune dezbaterii Consiliului
Ştiinţific, în vederea înaintării lor Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul
Academiei Române.
c. Coordonează, cu sprijinul directorului adjunct, şefilor de sectoare (şefii de
programe sau proiecte de cercetare) programele de cercetare aprobate.
d. Asigură individualizarea cercetărilor în cadrul Institutului, 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.
e. Sprijină cercetătorii pentru publicarea şi valorificarea, prin toate formele
convenabile, a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate în interesul Institutului şi al
Academiei Române.
f. Coordonează colectivul de redacţie al publicaţiilor Institutului, delegând
colectivului redacţional responsabilitatea referitoare la structura, conţinutul şi adecvarea
teoretică a lucrărilor publicate sub egida Institutului.
g. Se pronunţă asupra participării cercetătorilor la congrese, mese rotunde,
conferinţe, cursuri în străinătate, atunci când angajează Institutul.
h. Asigură conducerea operativă a lucrărilor, serviciilor de consultanţă şi expertiză,
atât direct, cât îndeosebi prin delegarea de competenţe şi responsabilităţi realizatorilor
acestor lucrări şi servicii ( când este cazul).
i. Iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice ale Institutului, asigurând
mobilizarea personalului Institutului în realizarea acestor manifestări.
j. Reprezintă Institutul în relaţiile acestuia cu instituţii din ţară şi străinătate,
precum şi cu alţi agenţi economici publici şi privaţi.
k. Prezintă dări de seamă anuale Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din
cadrul Academiei Române.
l. Îndeplineşte şi alte atribuţii care îi revin, potrivit cadrului legal în vigoare,
Statutului Academiei Române şi Regulamentului de aplicare a Statutului Academiei
Române, fiind răspunzător pentru întreaga activitate pe care o conduce.
m.
Potrivit Regulamentului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în
unităţile de cercetare ale Academiei Române (Art (2) si Legii 319/2003 (Art. 21 (2)
poate ocupa funcţia de Director al Institutului candidatul care îndeplineşte una din
următoarele condiţii:
1. este membru titular sau membru corespondent al Academiei Române;
2. are cel puţin gradul de Cercetător ştiinţific I sau este Profesor Universitar sau
3. are cel puţin gradul de Cercetător ştiinţific II sau este Conferenţiar Universitar.
Art. 18. Directorul adjunct este numit de către director pe o perioadă de 4 ani, în
urma concursului organizat de Institut. Preşedintele comisiei de concurs este un membru
al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din Academia Română; secţia avizează
____________________________________________
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comisia de concurs şi confirmă rezultatul acesteia (conform Art 5. al Statutului
Academiei Române aprobat în Adunarea Generală a Academiei Române din 2009).
Potrivit Regulamentului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de
cercetare ale Academiei Române (Art (3) si Legii 319/2003 (Art. 21 (2) poate
ocupa funcţia de Director adjunct al Institutului candidatul care îndeplineşte una
din următoarele condiţii:
1. are titlul ştiinţific de doctor;
3. are cel puţin gradul de Cercetător ştiinţific II sau este Conferenţiar Universitar.
Atribuţiile directorului adjunct sunt următoarele:
a. Coordonează din punct de vedere ştiinţific activitatea Sectoarelor de cercetare
aprobate prin Schema de funcţii.
b. Sprijină Directorul Institutului în îndeplinirea tuturor atribuţiilor sale, înlocuindul ori de cate ori lipseşte.
c. Coordonează elaborarea proiectelor şi programelor de cercetare, urmărind modul
de realizare a acestora
d. Îndrumă şi supraveghează realizarea manifestărilor ştiinţifice ale Institutului,
sprijinindu-l pe Director în asigurarea relaţiilor Institutului cu alte instituţii din ţară şi
străinătate.
e. Urmăreşte valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi
colaborările Institutului cu alte institute.
f. Urmăreşte realizarea contractelor Institutului, sprijinindu-l pe Director.
g. Execută şi alte activităţi de conducere pe baza delegării de atribuţii, competenţe şi
responsabilităţi din partea Directorului Institutului.
h. Poate ocupa funcţia de Director adjunct al Institutului candidatul care are cel
puţin gradul ştiinţific de Cercetător ştiinţific II.
Art. 19. Contabilul şef este subordonat Directorului Institutului şi are
următoarele atribuţii:
a. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind, după aprobare,
realizarea acestuia trimestrială şi anuală;
b. Conduce, organizează şi elaborează activităţi financiare de gestiune şi de evidenţă
contabilă, urmărind respectarea legislaţiei în vigoare;
c. Asigură gestionarea şi gospodărirea patrimoniului Institutului;
d. Urmăreşte derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare;
e. Asigură gestionarea, conform legilor şi contractelor, a veniturilor extrabugetare;
f. Sarcinile care îi revin prin Fişa postului vor fi completate ori de câte ori este
nevoie prin Fişa/Fişele de Sarcini şi Atribuţiuni în funcţie de implicarea sa în Contracte
care aduc venituri proprii Institutului sau în activitãţi care ajutã la buna funcţionare a
Institutului.
____________________________________________
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În realizarea sarcinilor sale, contabilul şef are relaţii, în domeniul său de activitate cu
organele de conducere şi compartimentele Institutului, ierarhic superioare şi cu organele
de control financiar-contabile şi de audit.
Contabilul şef trebuie să fie cel puţin economist specialist II.
Art. 20. Şeful de sector (program sau proiect de cercetare) asigură coordonarea
unui compartiment de cercetare (program sau proiect de cercetare) pentru realizarea
proiectelor şi/sau programelor de cercetare specifice domeniului, precum şi în realizarea
cercetărilor interdisciplinare, îndeplinind următoarele atribuţii:
a. Elaborează proiectele şi programele de cercetare şi realizează capitolele şi
subcapitolele pe cercetători. Totodată urmăreşte realizarea modulelor şi lucrărilor de
cercetare finale înscrise în proiectul de cercetare, asigurând coordonarea de ansamblu a
conţinutului proiectului de cercetare;
b. Răspunde de realizarea bazei de date, a băncii informatizate şi a bazei
documentare a sectorului pe domeniul specific, îndrumând prelucrarea şi structurarea
acestora în indicatorii relevanţi;
c. Sprijină şi îndrumă pe cercetători în specializarea lor profesională, în
perfecţionarea metodelor şi instrumentelor de cercetare, însuşirea şi îmbogăţirea culturii
profesionale specifice specializării sale;
d. Sprijină cercetătorii pentru valorificarea rezultatelor cercetării, de integrare a
acestora în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional;
e. Realizează orice sarcini primite din partea conducerii Institutului.
Şeful de sector (program de cercetare) este numit de către director pe baza
concursului organizat de Institut, în conformitate cu normele legale în vigoare.
Poate ocupa funcţia de şef de sector (program de cercetare) candidatul care are cel
puţin gradul ştiinţific de cercetător ştiinţific III şi are titlul de doctor în domeniul de
activitate al Institutului sau este înscris la doctorat.
Temporar şi prin delegare, poate îndeplini această funcţie şi un cercetător
ştiinţific.

CAPITOLUL V: FUNCŢII DE EXECUŢIE
Art. 21. Structura personalului Institutului cuprinde următoarele funcţii (posturi)
de execuţie:
a. funcţii de cercetător atestate: cercetător ştiinţific (gradul) I, II, III, cercetător
ştiinţific;
b. funcţii de cercetare neatestate: asistent de cercetare ştiinţifică şi asistent de
cercetare ştiinţifică debutant;
____________________________________________
13
REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
c. funcţii de execuţie prevăzute în Statutul personalului din cercetare-dezvoltare
publicată în Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003 consolidată la zi;
d. funcţii auxiliare şi ajutătoare activităţii de cercetare ştiinţifică: analist/programator
principal, asistent, traducător, documentarist;
e. funcţii administrative şi gospodăreşti: economist specialist, secretar dactilograf,
casier.
Art. 22. Angajarea/promovarea personalului în/din Institut se face prin concurs,
cu îndeplinirea tuturor condiţiilor din Legea 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul
personalului din cercetare-dezvoltare publicată în Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie
2003, cu modificările ulterioare, a Statutului Academiei Române şi regulamentului de
aplicare a Statutului Academiei Române precum şi a criteriilor cerute prin Ordinul
Ministrului Educaţiei/Cercetãrii, verificate de cãtre Comisiile din CNATDCU în cazul
funcţiei de Cercetãtor ştiinţific (gradul) I şi/sau Cercetãtor (gradul) II.
Art. 23. Atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor de cercetare atestate sunt
următoarele:
▪ Cercetător ştiinţific (gradul) I coordonează elaborarea programelor şi
proiectelor de cercetare; elaborează capitole distincte din lucrări de cercetare; participă la
simpozioane, sesiuni, conferinţe, etc. în ţară şi în străinătate susţinând comunicări şi
intervenţii; elaborează studii, sinteze, strategii, articole, comunicări, monografii şi cărţi,
fie individual, fie în calitate de coordonator sau colaborator; sprijină pregătirea
profesională a tinerilor cercetători; reprezintă Institutul în relaţiile ştiinţifice externe sau
interne cu acordul conducerii Institutului; asigură coordonarea unuia sau mai multor
compartimente de cercetare etc.
De asemenea, poate desfăşura activitate didactică, la disciplinele de profil, în
învăţământul superior.
Pentru ocuparea postului, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor din Legea
319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în
Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003, consolidată la zi precum şi a criteriilor cerute
prin Ordinul Ministrului Educaţiei/Cercetãrii, verificate de cãtre Comisiile din
CNATDCU. Numirea în funcţia de Cercetãtor ştiinţific gradul I se face de cãtre
Directorul Institutului dupã primirea Ordinului Ministrului în care se stipuleazã
acordarea titlului respectiv candidatului la concursul organizat pentru acordarea titlului şi
ocuparea postului de cãtre Institut, începând cu data de întâi ale lunii imediat urmãtoare
semnãrii Ordinului respectiv.
Cercetătorul ştiinţific (gradul) I – conform Regulamentului pentru ocuparea
funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, Art. 5 (2) şi (3) şi
Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Art.
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21 (2) - poate ocupa funcţia de director, director adjunct sau şef de sector (program de
cercetare), director de proiect, manager de proiect (dacă are atestat eliberat de o autoritate
atestată/acreditată), executant în cadrul contractelor care se derulează în Institut şi poate
face parte din Consiliul Ştiinţific al Institutului sau al oricărei alte instituţii.
▪ Cercetător ştiinţific (gradul) II coordonează individual sau împreună cu
cercetătorul ştiinţific gradul I, programe de cercetare, elaborând capitole distincte în
cadrul proiectelor; urmăreşte realizarea proiectelor şi programelor de cercetare şi
valorificarea rezultatelor cercetării; contribuie la formarea şi perfecţionarea profesională
a cercetătorilor; realizează cercetări împreună cu cercetătorii şi specialiştii de la alte
institute sau instituţii în regim de colaborare; participă la manifestările ştiinţifice interne
sau în afara Institutului; îşi valorifică rezultatele cercetării în publicistica şi la editurile de
specialitate; poate reprezenta Institutul în relaţiile contractuale de colaborare sau
ierarhice cu alte instituţii sau institute de specialitate cu acordul conducerii Institutului;
poate participa la activitatea didactică în învăţământul superior; colaborează împreună cu
cercetătorul ştiinţific gradul I la realizarea bazei documentare şi informatice a
Institutului.

Pentru ocuparea postului, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor din Legea
319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în
Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003, consolidată la precum şi a criteriilor cerute prin
Ordinul Ministrului Educaţiei/Cercetãrii, verificate de cãtre Comisiile din CNATDCU.
Numirea în funcţia de Cercetãtor ştiinţific gradul II se face de cãtre Directorul
Institutului dupã primirea Ordinului Ministrului în care se stipuleazã acordarea titlului
respectiv candidatului la concursul organizat pentru acordarea titlului şi ocuparea postului
de cãtre Institut, începând cu data de întâi ale lunii imediat urmãtoare semnãrii Ordinului
respectiv.
Cercetătorul ştiinţific (gradul) II – conform Regulamentului pentru ocuparea
funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, Art. 5 (2) şi (3) şi
Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Art.
21 (2) - poate ocupa funcţia de director, director adjunct sau funcţia de şef sector
(program de cercetare), director de proiect, manager de proiect (dacă are atestat eliberat
de o autoritate atestată/acreditată), executant în cadrul contractelor care se derulează în
Institut şi poate face parte din Consiliul Ştiinţific al Institutului sau al oricărei alte
instituţii.
▪ Cercetătorul ştiinţific (gradul) III coordonează proiecte de cercetare în cadrul
programelor, urmărind realizarea activităţii de cercetare şi valorificarea rezultatelor
cercetării; urmăreşte perfecţionarea profesională a cercetătorilor participanţi la realizarea
proiectelor de cercetare; colaborează cu cercetătorii ştiinţifici principali (gradul) I şi II, în
realizarea de contracte şi lucrări, în cadrul colectivelor constituite împreună cu alte
____________________________________________
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institute şi instituţii partenere; asigură realizarea bazei documentare şi informatice a
sectoarelor de cercetare; participă la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale,
individual sau împreună cu alţi cercetători; elaborează capitole distincte în cadrul
proiectelor de cercetare; poate participa la activitatea didactică în învăţământul superior,
valorifică rezultatele cercetării prin elaborarea de articole şi cărţi; elaborează şi susţine
teza de doctorat.
Pentru ocuparea postului, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor din Legea
319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în
Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003, consolidată la zi şi finalizarea examenelor şi a
referatelor din cadrul Programului individual de pregătire din cadrul activităţii de
doctorat.
Cercetătorul ştiinţific (gradul) III poate ocupa funcţia de şef de sector
(program de cercetare), director de proiect, manager de proiect (dacă are atestat eliberat
de o autoritate atestată/acreditată), executant în cadrul contractelor care se derulează în
Institut şi poate face parte din Consiliul Ştiinţific al Institutului.
▪ Cercetătorul ştiinţific, poate ocupa temporar, prin delegare, funcţia de şef sector
(program sau proiect de cercetare); poate face parte din colectivele/echipele de realizare
ale programelor/subprogramelor şi proiectelor/contractelor de cercetare; poate participa la
activitatea didactică în învăţământul superior; valorifică rezultatele cercetării prin
elaborarea de articole şi cărţi; elaborează şi susţine teza de doctorat; participă activ în
cadrul workshop-urilor, conferinţelor şi altor manifestări ştiinţifice prin propunerea şi
susţinerea de comunicări ştiinţifice;
Pentru ocuparea postului, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor din Legea
319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în
Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003, consolidată la zi.
Cercetătorul ştiinţific poate ocupa funcţia de director de proiect, manager de
proiect (dacă are atestat eliberat de o autoritate atestată/acreditată), executant în cadrul
contractelor care se derulează în Institut.
•

Asistentul de cercetare se documentează şi participă la elaborarea de subcapitol
sub îndrumarea unui cercetător ştiinţific (gradul) I/II/III, în cadrul proiectelor de
cercetare; se pregăteşte pentru susţinerea examenelor de admitere la doctorat şi pentru
promovarea în postul de cercetător ştiinţific; publică articole proprii în literatura de
specialitate; se preocupă pentru perfecţionarea în cunoaşterea limbilor străine şi utilizarea
tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.
Pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare candidaţii trebuie să fie studenţi în
absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, acreditate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau studenţi la master.
____________________________________________
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▪ Asistentul de cercetare debutant se preocupă de asigurarea bazei documentare a
proiectului de cercetare; sub îndrumarea unui cercetător ştiinţific (gradul) I/II/III, se
pregăteşte pentru promovarea în funcţia de asistent cercetare; se preocupă pentru
perfecţionarea în cunoaşterea limbilor străine şi utilizarea bazei informatice a Institutului.
Pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare debutant candidaţii trebuie să fie
studenţi în anii terminali sau absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior,
acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 24. Conform adresei Academiei Române nr.42 din 10 ianuarie 2018 a fost
aprobatã suplimentarea posturilor finanţate pe anul 2018 cu urmãtoarele posturi/funcţii:
•
•
•
•
•

Inginer de sistem – normã întreagã
Economist – normã întreagã
Referent Achiziţii Publice - normã întreagã
Referent Resurse Umane - normã întreagã4
Jurist/Consilier Juridic – ½ normã

▪ Economistul este component al Sectorului financiar, contabil, personal si
administrativ si este subordonat Contabilului Sef si asigură realizarea lucrărilor financiar
contabile necesare desfăşurării activităţilor Institutului; asigură evidenţa personalului şi a
mişcării acestuia; urmăreşte respectarea cadrului legal în vigoare pentru realizarea
operaţiunilor administrative şi gospodăreşti din Institut; sprijină conducerea Institutului
în realizarea activităţilor specifice funcţiei sale în relaţiile cu terţe persoane; asigură
gestionarea patrimoniului Institutului, în conformitate cu normele în vigoare; asigură
elaborarea pe calculator a lucrărilor specifice activităţii sale.
▪ Inginerul de sistem este component al Sectorului financiar, contabil, personal si
administrativ si este subordonat Directorilor Institutului, colaboreazã cu toţi angajaţii
Institutului şi monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT (email,
DNS, router, switch, access point, stocare, backup, upgrade) ale institutului; identifică şi
remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele de rețea; participă la elaborarea
politicilor IT ale institutului, elaborează de proceduri IT, acordă consultanţă în domeniu;
acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul institutului;
avizează toate achizițiile de echipamente şi programe realizate în cadrul institutului.
Inginerul de sistem se ocupã de proiectarea și administrarea infrastructurii de rețea;
proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei, precum și instruirea și asistarea
4

La momentul actualizării prezentei versiuni postul nu era ocupat în intregime, ICIA optând la data de 1
septembrie 2019 pentru transformarea postului de Consilier Juridic, ½ normă în Consilier Juridic cu
Atribuţii de Referent Resurse Umane.
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utilizatorilor; de asigurarea funcționarii rețelei de calculatoare și a echipamentelor de
conectare și de comunicații, administrarea serverelor, interconectarea rețelelor și accesul
la rețeaua globalã Internet; de asigurarea legalității programelor instalate pe
echipamentele Institutului.
Referentul/Responsabilul cu Achiziţii Publice este component al Sectorului
financiar, contabil, personal si administrativ si este subordonat directorilor Institutului si
pune în executare legile şi celelalte acte normative în legãturã cu procedurile de achiziţii
publice prin elaborarea caietelor de sarcini; verificã şi avizeazã conţinutul şi încadrarea în
prevederile legale a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrãrile de reparaţii
curente la mijloace fixe din cadrul Institutului; participã la licitaţiile pentru executarea
lucrãrilor de investiţii şi reparaţii capitale în care este implicat Institutul; face parte din
comisiile pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea ofertelor cãştigãtoare
pentru executarea de reparaţii curente, achiziţia de bunuri şi servicii pentru obiectivele
ICIA.
Referentul/Responsabilul cu Achiziţii Publice este cel care face planul de achiziţii
pentru bunuri, servicii sau lucrãri şi îl prezintã spre aprobare Directorului Institutului şi
urmãreşte actualizarea permanentã a planului de achiziţii; asigurã aprovizionarea
Institutului cu bunurile materiale necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţilor;
asigurã contractarea serviciilor şi a lucrãrilor necesare bunei functionãri a Institutului;
ţine evidenţa contractelor de achiziţii şi urmãreşte derularea lor; elaboreazã, utilizeazã şi
arhiveazã documentaţia de achiziţie publicã şi atribuire a contractelor de achiziţie;
realizeazã şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând
mijloacele electronice la dispoziţie, anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire
cãtre SEAP; participã ca membru desemnat în comisiile de recepţie la terminarea
lucrãrilor sau la recepţiile finale ale învestiţiilor şi reparaţiilor curente , a investiţiilor şi la
reparaţiile de capital; participã la comisiile de inventariere anualã a patrimomiului;
îndeplineşte alte activitãţi prevãzute în Fişa postului şi în Fişa de Sarcini şi Atribuţiuni.
Referentul/Responsabilul cu Resursele Umane5 este component al Sectorului
financiar, contabil, personal si administrativ si este subordonat Directorilor Institutului
impreuna cu care elaboreaza, implementeaza si actualizeaza strategiile si politicile de
resurse umane in conformitate cu politicile si strategia generala ale Institutului; asigura si
mentine un sistem unitar de resurse umane calificate si competente pentru indeplinirea
obiectivelor institutiei.
Referentul/Responsabilul cu Resursele Umane este responsabil pentru respectarea
normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor cu caracter
La momentul actualizării prezentei versiuni postul nu era ocupat şi, pentru încadrarea în fondul de salarii
alocat, s-a renunţat la ½ normă.
5
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personal; exactitatea datelor furnizate; întocmirea şi gestiunea documentelor de evidenţã
a personalului angajat pe contracte bugetare şi/sau extrabugetare; înregistrarea şi
transmiterea corectã şi la termen a datelor în REVISAL; organizarea concursurilor de
ocuparea a posturilor astfel încât sã fie ocupate la timp poziţiile libere din Institut
(anunţuri, calendar, comisii etc.); face parte din comisiile organizate pentru ocuparea
unor posturi şi/sau promovarea personalului, atribuirea de titluri ştiinţifice, de contestaţii,
etc. în calitate de secretar; completeazã documentele specific de selecţie prin concurs şi
le arhiveazã conform legislaţiei în vigoare.
Referentul/Responsabilul cu Resursele Umane se consultã cu Biroul de Resurse
Umane al Academiei Române ori de câte ori este cazul.
Referentul/Responsabilul cu Resursele Umane se ocupă de completarea CIM-urilor
în format electronic şi le printeazã în vederea semnãrii lor de cãtre angajaţi; completeazã
Fişa de Post şi o ataşeazã la CIM; întocmeşte actele adiţionale la CIM; anexeazã Fişele de
Sarcini şi Atribuţiuni la CIM-ul fiecãrui angajat; înregistreazã şi transmite modificãrile
din actele adiţionale în REVISAL; redacteazã decizii de încetare a activitãţii, note de
lichidare şi adeverinţe (de vechime şi/sau şomaj, de salarizare, pentru medical de familie
şi/sau spital, ş.a.); înregistreazã şi transmite încetarea activitãţii angajaţilor în REVISAL.
Referentul/Responsabilul cu Resursele Umane se ocupã de organizarea procesului
de evaluare a performanţelor angajaţilor în funcţie de planul stabilit în instituţie şi
distribuirea pe e-mail cãtre angajaţi a modelelor de autoevaluare; planificarea întãlnirilor
între angajaţi şi evaluator/evaluator în vederea întocmirii Fişei de evaluare; arhivarea
documentelor rezultate în urma evaluãrii performanţelor angajaţilor; întocmirea corectã şi
gestionarea documentelor de angajare a personalului; furnizarea de documente pentru
întocmirea dosarului de pensionare; furnizarea de documente pentru întocmirea dosarului
de promovare/acordare de titluri de cãtre CNATDCU; întocmirea pontajelor şi a statului
de platã pentru personalul încadrat; întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind
contribuţiile la bugetul de stat; gestionarea eficientã a resurselor alocate; îndeplineşte alte
activitãţi prevãzute în Fişa postului şi în Fişa de Sarcini şi Atribuţiuni.
Juristul/Consilierul Juridic este component al Sectorului financiar, contabil,
personal si administrativ si se subordoneazã Directorilor Institutului şi se ocupã de
asigurarea desfãşurãrii activitãţii Institutului, în conformitate cu normele legale şi
consilierea sub aspect juridic a departamentelor si conducerii Institutului; se consultã cu
Serviciul Juridic al Academiei Române ori de câte ori este cazul.
Juristul/Consilierul Juridic întocmeşte regulamente, hotãrâri, ordine şi instrucţiuni
referitoare la desfãşurarea activitãţii în cadrul Institutului în conformitate cu legislaţia în
vigoare; avizeazã şi contrasemneazã actele cu caracter juridic ale Institutului;
____________________________________________
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reprezintã interesele şi aparã drepturile legitime ale Institutului în faţa autoritãţilor
publice, instituţiilor de orice naturã, precum şi în faţa oricãrei persoane juridice sau fizice,
românã ori strãinã; asigurã consultanţa şi informarea permanentã a conducerii Institutului
cu privire la modificãrile legislative.
La acestea se adugã şi urmãtoarele funcţii de execuţie: economist responsabil cu
control financiar preventiv propriu, analist/programator principal, secretarã,
casierã.
• Economist responsabil cu controlul preventiv propriu este component al
Sectorului financiar, contabil, personal si administrativ si se subordoneazã Directorilor
Institutului şi urmăreşte, aplică şi impune realitatea, regularitatea, legalitatea cheltuielilor
angajate, acordă viza de control financiar preventiv pe totalitatea documentelor primare şi
finale de execuţie în conformitate cu cele specificate în Legea finanţelor publice nr.
500/2002; urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile
clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare; întocmeşte documentaţiile
pentru deschiderea creditelor bugetare şi urmăreşte repartizarea acestora; participă la
elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi propunerile de
rectificare a acestuia; participă la întocmirea lunară a situaţiei execuţiei bugetare şi la
urmărirea încadrării acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi
cheltuieli; întocmeşte lista obiectelor de inventar în folosinţă, fişa mijlocului fix,
urmăreşte şi înregistrează amortizarea mijloacelor fixe, în conformitate cu înregistrările
contabile; colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile,
precum şi la salvarea datelor informatice; îndeplineşte atribuţii în cadrul comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemelor proprii de control
managerial intern precum şi alte sarcini menţionate în Fişa/Fişele de sarcini şi atribuţiuni.
▪ Analistul/programator principal este component al Sectorului financiar,
contabil, personal si administrativ si proiectează, implementează, gestionează, împreună
cu cercetătorii, baza de date a Institutului, realizează banca de date integrată a Institutului,
asigurând totodată cuplarea informatică a Institutului la Internet; se preocupă de
asigurarea întreţinerii dotării tehnice, în domeniul informatic a Institutului; participă în
domeniul său de specialitate, la realizarea lucrărilor de cercetare;
▪ Analistul/programatorul realizează colectarea şi prelucrarea datelor şi
informaţiilor necesare elaborării lucrărilor de cercetare; procesează pe calculator
capitolele şi subcapitolele elaborate de cercetători; realizează orice sarcini necesare
desfăşurării activităţii de cercetare conform pregătirii sale.
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▪ Secretarã6 este componentă a Sectorului financiar, contabil, personal şi
administrativ şi asigură realizarea lucrărilor de secretariat necesare desfăşurării activităţii
de Conducere a Institutului; asigură transmiterea tuturor informaţiilor generate de
director către personalul Institutului, editeazã şi procesează materiale necesare
administrării Institutului cât şi lucrări de cercetare. Este subordonată directorului
Institutului.
▪ Casiera este componenat al Sectorului financiar, contabil, personal şi
administrativ şi asigură realizarea activităţii de casierie a Institutului, ţine evidenţa
tuturor operaţiunilor în relaţiile cu banca şi în numerar ale Institutului. Este subordonată
contabilului şef.
In felul acesta Sectorul financiar, contabil, personal şi administrativ menţionat în
Hotãrârea de Guvern privind înfiinţarea Institutului publicatã în Monitorul Oficial, partea
întâi, Nr. 507/15.07.2002 va conţine: Contabilul Şef, Economistul responsabil cu
controlul preventiv propriu, Economist, Referentul responsabil cu Achiziţiile Publice,
Referentul responsabil cu Resursele Umane, Juristul, Inginerul de Sistem,
Analistul/programator principal, Casiera şi Secretara care sunt subordonaţi directorilor
Institutului.

Pentru ocuparea posturilor, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor din Hotãrârea
nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, consolidată la zi, iar încadrarea în funcţia respectivã se face conform Legii
153/2017- privind salarizarea personalului din fonduri publice numai în condiţiile
existenţei bugetului aferent şi/sau încadrãrii strict în limita sumelor alocate în buget la
capitolul „Cheltuieli de personal”, astfel încât sã se asigure plata integralã a drepturilor de
naturã salarialã corespunzãtoare funcţiei ocupate.
Art. 25. În afara acestor funcţii, în cadrul contractelor de la nivel naţional şi
internaţional, pot fi finanţate din veniturile proprii Institutului provenite din contracte,
următoarele funcţii:
▪
▪
▪
▪

Director de proiect;
Manager de proiect;
Executant,
Tehnician/secretar.

6

La momentul actualizării prezentei versiuni postul nu era ocupat atribuţiile fiind în sarcina
Programatorului Ajutor cu atribuţii de casier
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Aceste funcţii sunt valabile numai pe durata şi în cadrul
contractului/contractelor pe care au fost finanţate. Utilizarea lor în afara acestor
limite se pedepseşte conform legilor în vigoare.

1. Directorul de proiect
• Directorul de proiect se subordoneazã Directorilor Institutului şi autoritãţii
contractante şi elaboreză: plan de management financiar şi administrativ
corespunzător activităţii care se desfăşoară în cadrul contractului/proiectului pe care îl
coordonează; rapoarte tehnice, rapoarte de cercetare, studii, sinteze, strategii,
comunicări, articole, prezentări, cărţi/capitole de carte, programe software, stabileşte
parteneriate ş.a. în conformitate cu Planul de Activitate specific fiecărui Contract de
Cercetare pe care îl coordonează, în funcţie de competenţa sa şi de exigenţele impuse
de Institut şi/sau de instituţia coordonatoare/finanţatoare a Contractului de Cercetare;
• face propuneri de proiecte pentru competiţii de la nivelul naţional şi/sau internaţional
numai cu înştiinţarea şi aprobarea conducerii Institutului şi a specialiştilor ce vor fi/se
estimează că vor fi implicaţi;
• reprezintă Institutul în ţără şi în străinătate numai după înştiinţarea conducerii şi
numai cu acordul acesteia;
• efectuează deplasări în ţară şi străinătate cu suport financiar asigurat din fondurile
Institutului (bugetare şi/sau venituri proprii), numai cu acordul conducerii
Institutului şi conform procedurilor Academiei Române (Anexa 1, Anexa 2, Anexa
3);
• angajează cheltuieli numai cu aprobarea contabilului şef şi directorului/directorului
adjunct/ştiinţific al Institutului (Anexa 3);
• pune la dispoziţia compartimentelor funcţionale şi administrative ale Institutului, în
timp util, toate informaţiile necesare desfăşurării activităţilor în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi sarcinile şi atribuţiile sale;
• în cazul în care pe contractul pe care îl coordonează sunt alocate fonduri pentru
achiziţii publice (materiale, servicii, echipamente ş.a.), transmite în ultima parte a
trimestrului IV al anului precedent anului în care se va face achiziţia, către Referentul
responsabil cu achiziţiile publice, un referat de necesitate care cuprinde o listă a
acestora, cu valorile asociate (estimate în contract), cu termenele la care trebuie făcută
achiziţia, listă pe care o va actualiza şi detalia în momentul semnării
contractului/actului adiţional care constituie sursa de finanţare a achiziţiilor publice
din listă. Această listă constituie baza elaborării Planului anual de achiziţii al
Institutului. De asemenea, după semnarea contractului (sursă de finanţare) şi
actualizarea listei, transmite Referentului responsabil cu achiziţiile publice caietul de
sarcini cu informaţii cât se poate de detaliate şi fără ambiguităţi, în timp util, astfel
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încât să se poată stabili şi derula procedura/procedurile de achiziţie publică, conform
legislaţiei în vigoare.
Directorul de proiect are acces la resursele comune ale Institutului şi a celor puse la
dispoziţie prin contractul pe care îl coordonează (provenite din achiziţii).
Directorul de proiect raportează realizarea/nerealizarea obiectivelor contractuale
precum şi neregulile apărute în derularea contractului, după cum urmează:
▪ conducerii Institutului: director, Director adjunct, Contabil şef;
▪ 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 desfăşurarea
legală a procedurii/procedurilor de achiziţie publică;
▪ compartimentului financiar contabil cu care are sarcina să colaboreze permanent în
vederea respectării tuturor normelor în vigoare aferente plăţii veniturilor anagajaţilor
pe contractul pe care îl coordonează;
▪ instituţiei coordonatoare şi/sau finanţatoare, respectiv:
▪ la nivel naţional: instituţiei coordonatoare a contractului/proiectului şi/sau
direct Academiei Române, MECI7 – ANCS8/UEFISCDI9/CNCSIS10 ş.a. şi
▪ la nivel internaţional: partenerului coordonator al contractului/proiectului
şi/sau direct Comisiei Europene ş.a.
conform prevederilor contractuale.
Directorul de proiect este direct responsabil de respectarea regulilor de confidenţialitate
impuse de Institut şi/sau de instituţia coordonatoare/finanţatoare a Contractului de
Cercetare pe care îl coordonează.
Nerespectarea/neînsuşirea celor menţionate mai sus precum şi constatarea altor nereguli
apărute în procesul de cercetare-dezvoltare nereclamate la timp şi imputabile directorului
de proiect atrage după sine penalizarea angajatului care îndeplineşte această funcţie în
conformitate cu prevederile legale în vigoare la data constatării.
Funcţia de Director de proiect poate fi ocupată de orice Cercetător ştiinţific (gradul) I, II
sau III.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
9
Unitatea Executivã pentru Finanţarea Invãţãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltarii şi
Inovãrii
10
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invãtãmântul Superior
7
8
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Orice proiect/contract are o instituţie coordonatoare şi un Director de proiect
nominalizat de respectiva instituţie. Instituţiile partenere îşi desemneazã fiecare câte un
Responsabil de proiect/contract care are aceleaşi atribuţii, sarcini, îndatoriri şi
responsabilitãţi ca şi Directorul de proiect dar care se aplicã la activitatea partenerului
care l-a desemnat.
2. Managerul de proiect
• asistă Directorul de proiect la elaborarea de: rapoarte tehnice, rapoarte financiare,
procese verbale de avizare şi recepţie, rapoarte de cercetare, studii, sinteze în
conformitate cu Planul de Activitate specific fiecărui Contract de Cercetare în a cărui
listă de personal se află, în funcţie de exigenţele impuse de Institut şi/sau de instituţia
coordonatoare/finanţatoare a Contractului de Cercetare;
• de comun acord cu Directorul de proiect, asigură resursele necesare bunei desfăşurări
a Contractului pe a cărui listă de personal se află, organizează activităţile suport
(ateliere de lucru, seminarii, conferinţe ş.a.) în funcţie de prevederile Contractuale şi
de sumele alocate prin Contract.
• nu angajează nici o cheltuială fără aprobarea directorului de proiect, a contabilului şef
şi directorului/directorului adjunct/ştiinţific al Institutului (Anexa 3);
• se subordoneazã Directorului de proiect.
Managerul de proiect are acces la resursele comune ale Institutului şi a celor puse la
dispoziţie de contractul în a cărui listă de personal se află (provenite din achiziţii).
Funcţia de Manager de proiect poate fi ocupată de orice Cercetător ştiinţific( gradul) I,
II, III sau Cercetător ştiinţific care are atestat de Manager de proiect eliberat de orice
instituţie competentă acreditată să elibereze astfel de atestate.
Managerul de proiect raportează realizarea/nerealizarea obiectivelor contractuale
precum şi neregulile apărute în derularea contractului, după cum urmează:
▪ directorului de proiect;
▪ compartimentului financiar contabil - cu care are sarcina să colaboreze permanent în
vederea respectării tuturor normelor în vigoare aferente întocmirii documentelor
necesare bunei desfăşurării a activităţii şi plăţii resurselor aferente Contractului al
cărui manager este.
Managerul de proiect respectă regulile de confidenţialitate impuse de Institut şi/sau de
instituţia coordonatoare/finanţatoare a Contractului de Cercetare pe care îl coordonează.
Nerespectarea/neînsuşirea celor menţionate mai sus precum şi constatarea altor nereguli
apărute în procesul de cercetare-dezvoltare nereclamate la timp şi imputabile managerului
____________________________________________
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de proiect atrage după sine penalizarea angajatului care îndeplineşte această funcţie în
conformitate cu prevederile legale în vigoare la data constatării.

3. Executant
▪

Funcţia de Executant în cadrul unui Contract poate fi ocupată de orice cercetător
ştiinţific, asistent de cercetare sau debutant, Cercetător ştiinţific (gradul) I, Cercetător
ştiinţific (gradul) II, Cercetător ştiinţific (gradul) III, potrivit competenţelor sale şi
sarcinilor asumate de el însuşi în cadrul echipei de realizarea a obiectivelor
Contractului din lista căruia face parte.

Executantul are acces la resursele comune ale Institutului şi a celor puse la dispoziţie de
contractul în a cărui listă de personal se află (provenite din achiziţii).
Executantul raportează realizarea/nerealizarea obiectivelor contractuale precum şi
neregulile apărute în derularea contractului, după cum urmează:
▪ directorului de proiect;
▪ managerului de proiect.
Executantul nu angajează nici o cheltuială fără aprobarea Directorului de
proiect/managerului de proiect şi Contabilului şef şi directorului/directorului adjunct/
ştiinţific al Institutului (Anexa 3);
Executantul respectă regulile de confidenţialitate impuse de Institut şi/sau de instituţia
coordonatoare/finanţatoare a Contractului de Cercetare în a cărui listă de personal se
află.
În cazul în care din motive obiective11, deşi este în lista de personal a unui Contract,
executantul nu a efectuat activităţi potrivit planificărilor din respectivul Contract şi a
anunţat din timp imposibilitatea de participare la derularea contractului, executantul 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.
4. Tehnicianul/Secretarul
Tehnicianul/secretarul se subordoneazã Managerului de proiect şi se ocupă de
redactarea documentelor elaborate în cadrul echipei de realizare a Contractului, de
efectuarea corespondenţei şi de asigurarea altor activităţi suport, potrivit profilului său

Concediu Medical, Concediu de Odihnă, alocarea pe alt Program/Subprogram/Contract
de Cercetare, limitarea normei de timp etc.
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profesional şi a sarcinilor asumate în cadrul echipei de realizare a obiectivelor
Contractului.
Tehnicianul/secretarul are acces la resursele comune ale Institutului şi a celor puse la
dispoziţie de contractul în a cărui listă de personal se află (provenite din achiziţii).
Tehnicianul/secretarul nu angajează nici o cheltuială fără aprobarea Directorului de
proiect/managerului de proiect şi Contabilului şef şi directorului/directorului adjunct/
ştiinţific al Institutului (Anexa 3).
Funcţia de tehnician/secretar poate fi ocupată de personal cu studii medii şi/sau de studii
universitare de scurtă durată.
Executantul, indiferent de funcţia pe care o ocupã în cadrul Contractului/Contractelor
din echipa cãruia/cãrora face parte, are obligaţia de a prezenta Directorului/
Managerului de proiect un Raport intermediar de activitate în formatul anexat
prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare (Anexa 7), la data de 5 ale lunii
urmãtoare lunii pentru care se face raportarea.
Art. 26. Angajarea în Institut a personalului pe funcţiile enumerate mai sus se
face prin concurs, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor din Legea 319 din 8 iulie 2003
privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în Monitorul Oficial nr.
530/23 iulie 2003, consolidată la zi, a Statutului Academiei Române şi Regulamentului de
aplicare a Statutului Academiei Române,
cu îndeplinirea condiţiilor autoritãţii
finanţatoare şi a legislaţiei în vigoare privind salarizarea12 precum şi în limita sumelor şi
locurilor menţionate explicit şi bugetate în Contractul pe care se face anagajarea.
In cazul angajãrii în cadrul Contractelor a unor executanţi pe posturi vacante de
Cercetãtor ştiinţific I sau II se va cere candidaţilor sã aibã titlul respectiv acordat prin
Ordinul Ministrului.
Art. 27. La semnarea Contractului de către instituţia finanţatoare, conducerea
va elabora pentru fiecare angajat din lista de personal a respectivului Contract
(inclusiv pentru Directorul de proiect), o Fişă de sarcini şi atribuţiuni, valabilă pe
durata de desfăşurare a respectivului Contract sau pe durata uneia sau mai multor/unuia
sau mai multor activităţi/pachete de lucru/faze pentru care anagajatul şi-a dat acordul.
Fişa de sarcini şi atribuţiuni devine anexă a Contractului de muncă al anagajatului, pe
durata menţionată (Anexa 4).
Institutului

12

La momentul actualizarii prezentei versiuni era în vigoare Hotărârea 8/2018.
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Art. 28. In cursul unui an, un anagajat poate avea o Fişă de sarcini şi atribuţiuni,
mai multe astfel de Fişe sau nici o astfel de Fişă, în funcţie de implicarea sa în Contracte
care aduc venituri proprii Institutului sau în activitãţi care ajutã la buna funcţionare a
Institutului.
Art. 29. Nerespectarea/neînsuşirea celor menţionate în Fişa de sarcini şi
atribuţiuni precum şi constatarea altor nereguli apărute în procesul de cercetaredezvoltare nereclamate la timp şi imputabile angajatului pe proiect/contract, indiferent de
funcţia pe care o ocupă, atrage după sine penalizarea angajatului care îndeplineşte această
funcţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data constatării.
Art. 30. Salarizarea personalului angajat pe Contracte se face potrivit legislaţiei în
vigoare şi/sau a prevederilor contractuale şi deciziei Directorului institutului privind
numãrul maxim de ore/lunã pe care îl poate presta un angajat care lucreazã pe unul sau
mai multe contracte extrabugetare.

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE
Art. 31. Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliul Ştiinţific va elabora un Regulament de Ordine Interioară, în care
vor fi stipulate obligaţiile personalului privind:
a. respectarea programului de lucru;
b. îndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu, de către personalul Institutului,
în conformitate cu fişele de post şi/sau fişele de sarcini şi atribuţiuni, elaborate de
conducere Institutului în baza Codului Muncii, consolidată la zi; a legii 319 din 8
iulie 2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare publicată în
Monitorul Oficial nr. 530/23 iulie 2003, cu modificările ulterioare, a Statututului
Academiei Române şi Regulamentului lui de aplicare şi, acolo unde este cazul,
respectând prevederile legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29.05. 2007, consolidată la zi şi ale
Ordonanţei de Urgenţă nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a
activitătii administraţeiei publice, publicate în Monitorul Oficial nr. 264 din
22.04.2009 precum şi potrivit Legii nr. 7/2004 publicată în Monitorul Oficial nr.
157 din 23.02.2004 - Codul de conduită a funcţionarilor publici;
c. menţinerea ordinii şi curăţeniei în spaţiul destinat activităţilor Institutului;
d. înştiinţarea conducerii Institutului cu privire la acţiuni ale personalului propriu,
care afectează desfăşurarea activităţilor Institutului.
Institutului,

Art. 32. Încălcarea obligaţiilor de serviciu, care constituie abatere disciplinară,
conform legislaţiei în vigoare şi a normelor interne ale institutului, se sancţionează în
____________________________________________
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raport cu gravitatea abaterii, conform art. 264. din Codul muncii şi prevederilor
Capitolului XI din Regulamentul de Ordine Interioară al Institutului.
Art. 33. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se
vor completa cu fişele de post şi, ori de câte ori este cazul, cu fişe de sarcini şi
atribuţiuni.
Art. 34. Regulament de Organizare şi Funcţionare, împreună cu fişele de post
şi fişele de sarcini şi atribuţiuni stau la baza întocmirii şi modificării structurii
organizatorice.
Art. 35. Urmărirea aplicării şi respectării acestui regulament se realizează de către
Conducerea Institutului, precum şi de Compartimentul Resurse Umane dacă exista sau
sub îndrumarea referentului de specialitate.
Art. 36. Modificarea prezentului regulament se poate realiza din iniţiativa
Directorului sau a 2/3 din anagajaţi, în cazul în care necesităţile de organizare şi
conducere o impun.
Art. 37. În cazul în care Comitetul de Direcţie şi Consiliul Ştiinţific decid
organizarea activităţii de cercetare pe bază de programe şi proiecte de cercetare,
prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare vor fi aplicate şi/sau
adaptate corespunzător prevederilor capitolului V din prezentul regulament de organizare
şi funcţionare.
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ANEXA 1

Domnule Director,

Domnul/Doamna ________________________________________ cercetător
ştiinţific la ICIA, se deplasează în perioada ______________________ la
__________________, în ______________________________, pentru a participa la
______________________________,
în
calitate
de
_______________________________________ (cf. invitaţiei anexate).
Vă rugăm să aprobaţi toate demersurile necesare pentru realizarea acestei
deplasări în perioada ___________________________.
Menţionăm că cheltuielile (transport, cazare, taxă de participare, asigurare
medicală şi diurnă) sunt suportate din ______________________________ după cum
urmează13:
•
•
•
•
•

transport _____________________________
cazare _______________________________
diurnă _______________________________
asigurare medicală _____________________
taxă de participare ______________________

NU14/SE aprobă,
Director de proiect,
NU10/SE aprobă,
DIRECTOR ICIA,

NU10/SE aprobă,
Contabil sef ICIA,

În cazul în care cheltuielile de deplasare se suportă în întregime sau parţial dintr-un contract, este necesar acordul
directorului/responsabilului de contract.
14 Se specifică motivul pentru care nu se aprobă: nu se încadrează în articolele din Devizul de (ante)calcul al
contractului din care se face decontarea; nu s-a iniţiat procedura de achiziţie; cheltuielile menţionate exced sumele
prevăzute în Devizul de (ante)calcul al contractului din care se face decontare ş.a.
13
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ANEXA 2
D E C I Z I A nr.
În temeiul Deciziei nr. 658/20.07.2007 a Preşedintelui Academiei Române şi
conform H.G. nr. 518/1995, coroborată cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 16 alin. 5 din Legea nr. 752/2001
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române şi a art. 34 din Statutul
Academiei Române, se emite următoarea
DECIZIE
1. Se aprobă deplasarea în ___________________________________________ a
domnului/doamnei ______________________________________________________ ,
cercetător ştiinţific
la Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială
al Academiei Române pentru a participa la ____________________________________
Durata manifestării va fi de ______________ zile, în perioda ________________,
iar durata efectivă a deplasării va fi de ____________ zile, în perioada ______________,
pe ruta ____________________________________, cu avion/tren/auto, conform
propunerii institutului.
2. Cheltuielile de deplasare vor fi suportate astfel:
- diurna pe durata deplasării de către ______________ din ______________
- cazare pe durata deplasării de către ______________ din ______________
- transportul internaţional de către ______________ din ______________
- alte cheltuieli (asigurare medicală, taxa de viză, etc.) de către ______________
din ______________
3. Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de către serviciile de specialitate din
aparatul propriu al Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, cu
respectarea HG nr. 518/1995 consolidată la zi.
4. Decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasării se va face de către
compartimentul financiar-contabil al institutului, conform documentelor prezentate de
delegat, cu respecatrea tuturor prevederilor legale şi a normelor în vigoare.
5. Persoana care efectuează deplasarea este obligată ca, în termen de 5 zile de la
întoarcerea în ţară, să depună raportul privind activitatea ştiinţifică în timpul misiunii
sale.
Localitatea _________________________ Data _______________
DIRECTOR ICIA,
____________________________________________
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ANEXA 3
NU15/SE APROBĂ,
Director/Director adjunct ICIA
NU11/SE APROBĂ,
Contabil sef ICIA
NU11/SE APROBĂ,
Director de proiect/Manager de proiect

REFERAT
Vă rugăm să aprobaţi efectuarea plăţii următoarelor cheltuieli din Contractul nr.
______________ încheiat la data ______________ cu ______________.
Menţionăm că aceste cheltuieli sunt prevăzute în Devizul de antecalcul al contractului
menţionat, la capitolul/capitolele: ______________
MATERIALE, MATERII PRIME:
Nr.
crt

Denumire

Document
justificativ
Denumire/ nr./
data

UM

Cant

Valoare
totala
(lei)

Valoare
decontata de la
buget (lei)

Valoare totala
(lei)

Valoare decontata
de la buget (lei)

1.
…
TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, MATERII PRIME:
OBIECTE DE INVENTAR :
Nr. Crt.

Denumire

Document justificativ
Denumire/ nr./ data

1.
...
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR :

Se specifică motivul pentru care nu se aprobă: nu se încadrează în articolele din Devizul de (ante)calcul
al contractului din care se face decontarea; nu s-a iniţiat procedura de achiziţie; cheltuielile menţionate
exced sumele prevăzute în Devizul de (ante)calcul al contractului din care se face decontarea ş.a.
15
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SERVICII EXECUTATE DE TERTI
Nr.
Crt.

Denumirea
serviciului

Justificarea achizitionarii

Factura
Nr./ data

Valoare totala
(lei)

Valoare decontata de
la buget (lei)

TOTAL SERVICII :

DOTARI INDEPENDENTE
Nr.
Crt.

Document justificativ
Denumire/ nr./ data

Denumire

Valoare totala
(lei)

Valoare decontata
de la buget (lei)

1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE
TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:
2. MOBILIER, APARATURA, BIROTICA
TOTAL MOBILIER, APARATURA, BIROTICA:
3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE
TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE :
TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3):
In cazul in care, in conformitate cu documentul de justificare a cheltuielilor sunt folosite abrevieri, coduri,
se va trece in paranteza denumirea uzuala.

ALTE CHELTUIELI SPECIFICE PROIECTULUI
Nr.
Crt.

Denumirea

Factura
Nr./ data

Justificarea
achizitionarii

Valoare totala
(lei)

Valoare
decontata de la
buget (lei)

1
…
TOTAL ALTE CHELTUIELI SPECIFICE :

Data:
Semnătura:
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ANEXA 4
NU16/SE APROBĂ,
PREŞEDINTE CONSILIU ŞTIINŢIFIC ICIA
NU12/SE APROBĂ,
DIRECTOR ICIA
NU12/SE APROBĂ,
DIRECTOR DE PROIECT

Referat de necesitate pentru plata taxelor la evenimente
(conferinţe, workshop-uri, etc)
Valoarea
Denumire
Articol

Denumire eveniment

Cant/UM

Pret/UM f.
comisioane
bancare

Valuta

Total f.
comisioane
bancare

Taxă eveniment
TOTAL

Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi
poziţia bugetară a acestora
Fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii
Sursa de finantare şi, după caz, poziţia în buget/propunerea
de buget

Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016)
NECESAR ACHIZITIE

Descriere

Se menţionează motivul pentru care nu se aprobă prevederile menţionate în Fişa de
sarcini şi atribuţiuni
____________________________________________
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Subsemnatul/a, ……………., angajat/ă în ICIA/pe Contractul nr.
iau la cunoștință
faptul că, urmare a viramentului pentru taxa de participare la eveniment (conferință, workshop,
etc.) am obligația de a depune la decont, o factură eliberata de organizatori în vederea justificării
plății după participarea la eveniment (conferinta, workshop, etc.). În caz contrar, îmi iau
angajamentul de a plăti contravaloarea în favoarea instituției, astfel :
- în cazul nerespectării termenului de mai sus, de îndată, cu plata sumei la casierie ;
- în caz de neplată voluntară, sunt de acord să mi se rețină din salariu suma datorată.
Prezentul angajament constituie titlu executoriu.
În cazul nerespectării angajamentului de plată, se va proceda la executarea silită, conform legii.

Solicitant,
Nume, prenume :
Funcția:
Data:
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ANEXA 5
NU17/SE APROBĂ,
PREŞEDINTE CONSILIU ŞTIINŢIFIC ICIA
NU12/SE APROBĂ,
DIRECTOR ICIA
NU12/SE APROBĂ,
DIRECTOR DE PROIECT

FIŞĂ DE SARCINI ŞI ATRIBUŢIUNI
Numele:
Prenumele:
Funcţia18:
Sarcini şi atribuţiuni:
sarcinile şi atribuţiile corespunzătoare anului … sunt în conformitate cu:
• Fişa postului de19 :
• Conţinutul Subprogramului de
Subprogramul:
cercetare pe care s-a angajat să
lucreze:
având calitatea de:
Coordonator program/Coordonator subprogram/
Director de proiect/Manager de proiect/Execu
tant
Conţinutul sarcinilor şi activităţilor
prevăzute în Planul de Activitate
de la contractele şi fazele din
contractele în a căror listă de
Se menţionează motivul pentru care nu se aprobă prevederile menţionate în Fişa de
sarcini şi atribuţiuni
18
Director, Director adjunct, Contabil şef, CS I, CS II, CS III, CS, Asistent cercetare
debutant/Inginer de sistem/Referent Achizitii Publice/Referent Resurse Umane/
Economist/ Contabil Sef/Programator ajutor cu atributii de casier
19
CS I/CS II/CS III/CS/Asistent cercetare/Asistent cercetare debutant/Inginer de
sistem/Referent Achizitii Publice/Referent Resurse Umane/ Economist/ Contabil
Sef/Programator ajutor cu atributii de casier
____________________________________________
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personal se află şi funcţia:
• Legislaţia şi normele deontologice în vigoare la data semnării prezentei fişe.
Resurse
Angajatul are acces la resursele Institutului 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 Institutului şi a
specialiştilor ce vor fi/se estimează că vor fi implicaţi.
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 Institutului şi
cf. procedurilor AR (Anexa 1 şi Anexa 2).
Angajează cheltuieli specifice proiectelor derulate în Institutului numai cu acordul
conducerii Institutului (pe bază de referat semnat de conducerea Institutului,
Anexa 3)
____________________________________________
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Angajează cheltuieli numai cu aprobarea directorului/managerului de proiect,
contabilului şef şi directorului/directorului adjunct/ştiinţific al Institutului.
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
Institutului (Director, Director adjunct 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 financiarcontabil, 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
Institutului. De asemenea, după semnarea contractului şi actualizarea listei,
transmite aceluiaşi compartiment caietul/caietele de sarcini cu informaţii cât se
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 Institutului 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
Institutului 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
____________________________________________
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la sarcinile/pachetul/pachetele de lucru în care este implicat anagjatul şi durata implicării,
ierarhia de raportare a îndeplinirii/neîndeplinirii sarcinilor asumate.
Raportare
Verificare

Confidenţiali
Tate

/ 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 după cum urmează:
1. coordonator subprogram: coordonatorului de program – conducerii
Institutului şi Academiei Române, Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei;
2. director de proiect:
1. conducerii Institutului (director, director adjunct/
ştiinţific, Contabil sef);
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,
CE, conform prevederilor contractuale.
▪ Manager de proiect:
1. directorului de proiect;
2. compartimentului financiar contabil şi compartimentului
de achiziţii publice al Institutului;
▪ 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
____________________________________________
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şi Academiei Române
director de proiect: conducerii Institutului şi, în cazul nerezolvării,
insituţiei coordonatoare şi/sau finanţatoare, respectiv: MECI –
ANCS/CNMP/CNCSIS, CE etc.
Manager de proiect: directorului de proiect şi compartimentului
financiar contabil şi compartimentului de achiziţii publice al
Institutului;
Excutant: coordonatorului de program/subprogram, directorului de
proiect şi managerului de proiect.
Institutului
•

▪

▪

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 obiective20 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
20
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ANEXA 6

FIŞE DE POST
Fişele de post al căror conţinut face obiectul ROI al ICIA dar
şi al prezentei anexe vor fi completate cu: numele şi prenumele
angajatului, Ordinul Ministrului MECTS de atribuire a titlului (în
cazul CS I şi CS II), codul COR corespunzator şi vor fi adăugate la
CIM la dosarul angajatului.
FIŞA POSTULUI CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC I (CSI)
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului:
Cercetător Ştiinţific I (CSI)
Numele şi prenumele angajatului:
Ordinul Ministrului MECTS de atribuire a titlului:
Cod COR:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: cercetare
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Postul de Cercetător Ştiinţific I (CSI) presupune activitate de cercetare şi
coordonare la cel mai înalt nivel în domeniile de activitate ale ICIA. În
conformitate cu prevederile legale, pentru postul de Cercetător Ştiinţific I
(CSI) doctoratul în specialitate (profilul instituţiei) este obligatoriu.
Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) poate conduce şi este obligat sã participe
nemijlocit la cel puţin un program/subprogram al ICIA, fiind direct responsabil
de îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor din planul de cercetare al
ICIA.
Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) poate face parte din Consiliul Ştiinţific al
ICIA.
Relaţii Raportare/Verificare:
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Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) în calitate de:
• coordonator program/subprogram raportează conducerii ICIA şi
coordonatorului de program: Academia Română
• coordonator/director/responsabil de proiect/contract raportează
conducerii ICIA şi finanţatorului
• executant în cadrul unui program/subprogram/proiect/
contract de cercetare raportează coordonatorului/ directorului/
responsabilului de program/ subprogram/ proiect/ contract de cercetare
Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) anual prezintă conducerii ICIA raportul
său de autoevaluare.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) desfăşoară activitate ştiinţifică, evaluată după
criterii academice specifice (a se vedea Anexa cuprinzând criteriile de evaluare a
activităţii ştiinţifice) şi participă nemijlocit la realizarea în cele mai bune condiţii
a obiectivelor ICIA, a obiectivelor asumate în cadrul proiectelor/contractelor
derulate în cadrul ICIA.
În calitate de coordonator de program/subprogram de cercetare, asigură
realizarea tuturor obiectivelor programului/subprogramului respectiv, se
preocupã de atragerea de fonduri extrabugetare.
In calitate de executant în programe/subprograme/proiecte/contracte de
cercetare se implică în realizarea obiectivelor asumate şi participă efectiv la
raportarea rezultatelor obţinute potrivit regulilor finanţatorului.
Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) va aborda direcţii de cercetare de interes
actual sau cu perspective pe termen lung, eventual generatoare de “şcoală” şi va
sprijini politica ICIA de motivare a tuturor angajaţilor şi a colaboratorilor
instituţiei. Lucrările elaborate de Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) sau sub
coordonarea acestuia vor fi diseminate prin mijloacele tradiţionale dar şi prin
publicare electronică.
Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) care a obţinut drept de conducere de doctorat,
are obligaţia de a conduce doctorate.
Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de Cercetător Ştiinţific I (CSI).
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Evaluarea activitãţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Cercetătorul Ştiinţific I (CSI) se face în
baza Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei
Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/aboutus/proceduri-regulamente-comisii/) precum şi a criteriilor din metodologia de
acreditare/atestare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare.
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
Ocuparea postului de Cercetãtor ştiinţific I (CSI) se face prin concurs,
potrivit legislaţiei în vigoare
Promovarea/angajare pe postul de Cercetãtor ştiinţific I (CSI) – se face
potrivit art. 15, alin (1) din Legea 319/2003 şi a Ordinului MECTS 6560/2012
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior şi a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare precum şi a altor reglementãri care le actualizeazã şi/sau
completeazã pe acestea.
Angajarea efectivã pe postul de Cercetãtor ştiinţific I (CSI) se va face la întâi
ale lunii urmãtoare datei de obţinere a Ordinului MECTS/CNATDCU care
menţioneazã acordarea titlului.
1.
2.
3.

Obiective de performanţă
Punctaj
Coordonarea
unui
program 30 puncte
prioritar/program/subprogram de cercetare şi
realizarea obiectivelor sale
Participare
la
program 25 puncte
prioritar/program/subprogram/ contract de
cercetare şi realizarea obiectivelor sale
Publicarea ca singur autor sau în colaborare a
1-2 articole în reviste de specialitate sau 1
Σ
capitol de carte într-o editură din străinătate Cf. ANEXEI 1
sau din ţară
sau
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4.
5.

Obiective de performanţă
Punctaj
1 - 2 comunicări orale prezentate la o
manifestare
ştiinţifică
internaţională/naţională
Coordonarea unui proiect căştigat la o 5 puncte/ 7 puncte
competiţie naţională sau international
Redactarea parţială sau totală a unei 10 puncte
propuneri de proiect21

Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind respectarea
normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006 modificată
și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii, precum
și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;

Acest criteriu se contorizează numai şi numai în anii în care sunt deschise apeluri
pentru finanţarea din diverse fonduri naţionale sau internaţionale, acolo unde
specializarea ocupantului acestui post precum şi profilul şi specificul instituţiei sunt
adecvate.
____________________________________________
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f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
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FIŞA POSTULUI CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC II (CSII)
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului: Cercetător Ştiinţific II (CSII)
Numele şi prenumele angajatului:
Ordinul Ministrului MECTS de atribuire a titlului:
Cod COR:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: cercetare
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Postul de Cercetător Ştiinţific II (CSII) presupune activitate de cercetare şi
coordonare la nivel înalt în domeniile de activitate ale ICIA.
În conformitate cu prevederile legale, pentru postul de Cercetător Ştiinţific II
(CSII) doctoratul în specialitate (profilul instituţiei) este obligatoriu.
Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) poate conduce şi este obligat sã participe
nemijlocit la cel puţin un program/subprogram/proiect/contract al Institutului,
fiind direct responsabil de îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor din
planul de cercetare al Institutului.
Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) poate face parte din Consiliul Ştiinţific al
ICIA.
Relaţii Raportare/Verificare:
Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) în calitate de:
• coordonator program/subprogram raportează conducerii ICIA şi
coordonatorului de program: Academia Română
• coordonator/director/responsabil de proiect/contract raportează
conducerii ICIA şi finanţatorului
• executant în cadrul unui program/subprogram/proiect/
contract de cercetare raportează coordonatorului/ directorului/
responsabilului de program/ subprogram/ proiect/contract de cercetare
Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) anual prezintă conducerii ICIA
raportul său de autoevaluare.
____________________________________________
REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

45

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) desfăşoară activitate ştiinţifică, evaluată
după criterii academice specifice (a se vedea Anexa cuprinzând criteriile de
evaluare a activităţii ştiinţifice) şi participă nemijlocit la realizarea în cele mai
bune condiţii a obiectivelor ICIA, a obiectivelor asumate în cadrul
proiectelor/contractelor derulate în cadrul ICIA.
În calitate de coordonator de program/subprogram de cercetare, asigură
realizarea tuturor obiectivelor programului/subprogramului respectiv, se
preocupã de atragerea de fonduri extrabugetare.
In calitate de executant în programe/subprograme/proiecte/contracte de
cercetare se implică în realizarea obiectivelor asumate şi participă efectiv la
raportarea rezultatelor obţinute potrivit regulilor finanţatorului.
Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) va aborda direcţii de cercetare de interes
actual sau cu perspective pe termen lung, eventual generatoare de “şcoală” şi va
sprijini politica ICIA de motivare a tuturor angajaţilor şi a colaboratorilor
instituţiei. Lucrările elaborate de Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) sau sub
coordonarea acestuia vor fi diseminate prin mijloacele tradiţionale dar şi prin
publicare electronică pe server-ul ICIA.
Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de Cercetător Ştiinţific II (CSII).
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Cercetătorul Ştiinţific II (CSII) se face în
baza Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei
Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie. Calificativul de evaluare se
stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a Regulamentului cu
privire la evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor din
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai
Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6 – funcţii de
execuţie.
Ocuparea postului de Cercetãtor ştiinţific II (CSII) se face prin concurs,
potrivit legislaţiei în vigoare
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Angajarea efectivã pe postul de Cercetãtor ştiinţific II (CSII) se va face dupã
obţinerea Ordinului MECTS/CNATDCU care menţioneazã acordarea titlului.
Promovarea/angajarea pe un post superior – Cercetãtor ştiinţific I(CSI) – se
face potrivit art. 15, alin (1) din Legea 319/2003 şi a Ordinului MECTS
6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare precum şi a altor reglementãri care le
actualizeazã şi/sau completeazã pe acestea.
1.
2.
3.

4.
5.

Obiective de performanţă
Coordonarea
unui
program
prioritar/program/subprogram de cercetare şi
realizarea obiectivelor sale
Participare
la
program
prioritar/program/subprogram/ contract de
cercetare şi realizarea obiectivelor sale
Publicarea ca singur autor sau în colaborare a
1-2 articole în reviste de specialitate sau 1
capitol de carte într-o editură din străinătate
sau din ţară
sau
1 - 2 comunicări orale prezentate la o
manifestare ştiinţifică internaţională/naţională
Coordonarea unui proiect căştigat la o
competiţie naţională sau international
Redactarea parţială sau totală a unei propuneri
de proiect22

Punctaj
30 puncte
25 puncte

Σ
Cf. ANEXEI 1

5 puncte/ 7 puncte
10 puncte

Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
Acest criteriu se contorizează numai şi numai în anii în care sunt deschise apeluri
pentru finanţarea din diverse fonduri naţionale sau internaţionale, acolo unde
specializarea ocupantului acestui post precum şi profilul şi specificul instituţiei sunt
adecvate.
____________________________________________
47
22

REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
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n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnatura angajat:
FIŞA POSTULUI CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC III (CSIII)
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului: Cercetător Ştiinţific III (CSIII)
Numele şi prenumele angajatului:
Cod COR:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: cercetare
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Postul de Cercetător Ştiinţific III (CSIII), presupune activitate de cercetare
în domeniile de activitate ale ICIA. Cercetătorul Ştiinţific III (CSIII) este
obligat sã participe nemijlocit la cel puţin un program/subprogram/
proiect/contract de cercetare al ICIA, fiind direct responsabil de îndeplinirea în
bune condiţii şi la timp a sarcinilor ce îi revin din fişa de sarcini şi atribuţiuni şi
planul de cercetare a ICIA.
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Cercetătorul Ştiinţific III (CSIII) în calitate de:
• director/responsabil de proiect/contract raportează conducerii
ICIA şi finanţatorului
• executant în cadrul unui program/subprogram/proiect/
contract de cercetare raportează coordonatorului/ directorului/
responsabilului de program/ subprogram/ proiect/ contract de cercetare
Cercetătorul Ştiinţific III (CSIII) anual prezintă conducerii ICIA
raportul său de autoevaluare.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
Cercetătorul Ştiinţific III (CSIII) desfăşoară activitate ştiinţifică, evaluată
după criterii academice specifice şi participă nemijlocit la realizarea în cele mai
bune condiţii a obiectivelor ICIA.
În calitate de coordonator de proiect/contract de cercetare,
Cercetătorul Ştiinţific III (CSIII) asigură realizarea tuturor obiectivelor
proiectului/contractului respectiv, se preocupã de atragerea de fonduri
extrabugetare.
In calitate de executant în /proiecte/contracte de cercetare Cercetătorul
Ştiinţific III (CSIII) se implică în realizarea obiectivelor asumate şi participă
efectiv la raportarea rezultatelor obţinute potrivit regulilor finanţatorului.
Cercetător Ştiinţific III (CSIII) va aborda direcţii de cercetare de interes
actual sau cu perspectivă pe termen lung şi va sprijini politica ICIA de motivare a
tuturor angajaţilor şi colaboratorilor instituţiei. Lucrările elaborate de
Cercetător Ştiinţific III (CSIII) vor fi diseminate prin mijloacele tradiţionale
şi moderne.
Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de Cercetător Ştiinţific III (CSIII).
Evaluarea activitãţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Cercetătorul Ştiinţific III (CSIII) se
face în baza Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei
Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/about____________________________________________
REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

50

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
us/proceduri-regulamente-comisii/) precum şi a criteriilor din metodologia de
acreditare/atestare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare.
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie.
Ocuparea postului de Cercetãtor ştiinţific III (CSIII) se face prin concurs,
potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Cercetãtor ştiinţific III (CSIII) se va face
la recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi
prin decizie a Directorului ICIA.
Promovarea/angajare pe un post superior – Cercetãtor ştiinţific II
(CSII) – se face potrivit art. 15, alin (1) din Legea 319/2003 şi a Ordinului
MECTS 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare precum şi a altor reglementãri care
le actualizeazã şi/sau completeazã pe acestea.
1.
2.

3.
4.

Obiective de performanţă
Participarea în cadrul unui program
prioritar/ program/ subprogram de cercetare
Publicarea ca singur autor sau în colaborare a
1-2 articole în reviste de specialitate sau 1
capitol de carte într-o editură din străinătate
sau din ţară
sau
O comunicare orală prezentată la o
manifestare
ştiinţifică
internaţională/
naţională
Coordonarea unui proiect căştigat la o
competiţie naţională sau Coordonarea unui
proiect căştigat la o competiţie international
Redactarea parţială sau totală a unei
propuneri de proiect23

Punctaj
25 puncte
Σ
Cf. ANEXEI 1

5 puncte/ 7 puncte
10 puncte

Acest criteriu se contorizează numai şi numai în anii în care sunt deschise apeluri
pentru finanţarea din diverse fonduri naţionale sau internaţionale, acolo unde
____________________________________________
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5.

Obiective de performanţă
Punctaj
Coordonarea unui proiect căştigat la o 5 puncte/ 7 puncte
competiţie naţională sau international

Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.

specializarea ocupantului acestui post precum şi profilul şi specificul instituţiei sunt
adecvate.
____________________________________________
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h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnatura angajat:
FIŞA POSTULUI CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC (CS)
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului: Cercetător Ştiinţific (CS)
____________________________________________
REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

53

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
Numele şi prenumele angajatului:
Cod COR:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: cercetare
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Postul de Cercetător Ştiinţific (CS), presupune activitate de cercetare în
domeniile de activitate ale ICIA. Cercetătorul Ştiinţific (CS) este obligat sã
participe nemijlocit la cel puţin un program/ subprogram/proiect/contract de
cercetare al ICIA, fiind direct responsabil de îndeplinirea în bune condiţii şi la
timp a sarcinilor ce îi revin din fişa de sarcini şi atribuţiuni şi planul de cercetare
al ICIA.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
Cercetătorul Ştiinţific (CS) desfăşoară activitate ştiinţifică, evaluată după
criterii academice specifice şi participă nemijlocit la realizarea în cele mai bune
condiţii a obiectivelor ICIA.
Cercetătorul Ştiinţific (CS) va aborda direcţii de cercetare de interes actual
sau cu perspective pe termen lung şi se va preocupa continuu de perfecţionarea
profesională, înscrierea într-un program de doctorat fiind unul dintre obiectivele
acestei preocupări.
Cercetătorul Ştiinţific (CS) va participa pe lângă un program de cercetare
coordonat de unul din cercetătorii ICIA şi la activitatea de întreţinere paginii de
web a ICIA, sub directa coordonare a administratorului de sistem/angajatului
responsabil de întreţinerea paginii web.
Relaţii Raportare/Verificare:
Cercetătorul Ştiinţific (CS) în calitate de:
• executant în cadrul unui program/subprogram/proiect/
contract de cercetare raportează coordonatorului/directorului/
responsabilului de program/ subprogram /proiect/ contract de cercetare;
• doctorand urmăreşte toate etapele în îndeplinirea planului individual de
pregătire stabilit co coordonatorul de doctorat.
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Cercetătorul Ştiinţific (CS) prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de
activitate
In calitate de executant în /proiecte/contracte de cercetare Cercetătorul
Ştiinţific III (CSIII) se implică în realizarea obiectivelor asumate şi participă
efectiv la raportarea rezultatelor obţinute potrivit regulilor finanţatorului.
Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de Cercetător Ştiinţific (CS).
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Cercetătorul Ştiinţific (CS) se face în baza
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/ about-us/proceduri-regulamentecomisii/) precum şi a criteriilor din metodologia de acreditare/atestare a
instituţiilor de cercetare-dezvoltare.
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
Ocuparea postului de Cercetãtor ştiinţific (CS) se face prin concurs,
potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Cercetãtor ştiinţific (CS) se va face la
recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi prin
decizie a Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior – Cercetãtor ştiinţific III
(CSIII) – se face potrivit art. 15, alin (1) din Legea 319/2003 şi a Ordinului
MECTS 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare precum şi a altor reglementãri care
le actualizeazã şi/ sau completeazã pe acestea.
Obiective de performanţă
1.
Participare
la
____________________________________________
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2.

3.

Obiective de performanţă
Punctaj
prioritar/program/subprogram/contract de cercetare şi
realizarea obiectivelor sale
Publicarea ca singur autor sau în colaborare a 1-2
Σ
articole în reviste de specialitate
Cf. ANEXEI 1
sau
1 capitol de carte într-o editură din străinătate sau din
ţară
sau
1 - 2 comunicări orale prezentate la o manifestare
ştiinţifică internaţională/naţională
Înscrierea la doctorat sau participarea la un program
10 puncte
doctoral

Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
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g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnatura angajat:
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FIŞA POSTULUI ASISTENT CERCETARE (ASC)
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului: Asistent Cercetare (ASC)
Numele şi prenumele angajatului:
Cod COR:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: cercetare
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Postul de Asistent Cercetare (ASC), presupune activitate de cercetare în
domeniile de activitate ale ICIA. Asistentul de Cercetare (ASC) este obligat
sã participe nemijlocit la cel puţin un program/subprogram/contract de cercetare
al ICIA, fiind direct responsabil de îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a
sarcinilor ce îi revin din fişa de sarcini şi atribuţiuni şi planul de cercetare a ICIA.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
Asistentul de Cercetare (ASC) desfăşoară activitate ştiinţifică, evaluată după
criterii academice specifice şi participă nemijlocit la realizarea în cele mai bune
condiţii a obiectivelor ICIA.
Asistentul de Cercetare (ASC) se va preocupa continuu de perfecţionarea
profesională, înscrierea într-un program de doctorat fiind unul dintre obiectivele
acestei preocupări.
Asistentul de Cercetare (ASC) va participa pe lângă un program de cercetare
coordonat de unul din angajaţii ICIA şi la activitatea de întreţinere a paginii de
web a ICIA, sub directa coordonare a administratorului de sistem/angajatului
responsabil de întreţinerea paginii web.
Relaţii Raportare/Verificare:
Aistentul de Cercetare (ACS) în calitate de:
• executant în cadrul unui program/subprogram/proiect/
contract de cercetare raportează coordonatorului/directorului/
responsabilului de program/ subprogram/ proiect/ contract de cercetare;
• doctorand urmăreşte toate etapele în îndeplinirea planului individual de
pregătire stabilit co coordonatorul de doctorat.
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Asistentul de Cercetare (ASC) prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de
activitate
In calitate de executant în /proiecte/contracte de cercetare Asistentul
de Cercetare (ASC) se implică în realizarea obiectivelor asumate şi participă
efectiv la raportarea rezultatelor obţinute potrivit regulilor finanţatorului.
Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de Asistentul de Cercetare (ASC).
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Asistentul de Cercetare (ASC) se face în
baza Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei
Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/ aboutus/proceduri-regulamente-comisii/) precum şi a criteriilor din metodologia de
acreditare/atestare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare.
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie.
Ocuparea postului de Asistent de Cercetare (ASC) se face prin concurs,
potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Asistent de Cercetare (ASC) se va face la
recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi prin
decizie a Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior – Cercetãtor ştiinţific (CS) – se
face potrivit art. 15, alin (1) din Legea 319/2003 şi a Ordinului MECTS
6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare precum şi a altor reglementãri care le
actualizeazã şi/sau completeazã pe acestea.
Obiective de performanţă
Punctaj
Participarea în cadrul unui program prioritar/ 25 puncte
program/subprogram/contract de cercetare şi
____________________________________________
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2.

3.

Obiective de performanţă
realizarea obiectivelor sale
Publicarea ca singur autor sau în colaborare a
unui articol în reviste de specialitate sau 1
capitol de carte într-o editură din străinătate
sau din ţară
Înscrierea la doctorat sau participarea la un
program doctoral

Punctaj
Σ
Cf. ANEXEI 1
10 puncte

Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
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h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnatura Angajat:
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FIŞA POSTULUI REFERENT ACHIZIŢII PUBLICE
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Angajat:
Denumirea postului:
Referent Achiziţii Publice
Normă: întreagă
Numele şi prenumele angajatului:
Cod COR:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: execuţie
Cerinţe specifice: specializãri şi experienţã în domeniul Achiziţiilor
Publice
Limbi strãine: o limbã strãinã de circulaţie (englezã, germanã)
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Word,
Excel – nivel avansat
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
consolidatã la zi
Descrierea postului:
•
•

elaboreaza strategia de achizitii publice impreuna cu Directorul institutiei;
organizeaza si planifica activitatile de achizitii publice in cadrul institutiei.

Responsabilitatile Referentului de Achiziţii Publice
• pune în executare legile şi celelalte acte normative în legãturã cu
procedurile de achiziţii publice prin elaborarea caietelor de sarcini;
• verificã şi avizeazã conţinutul şi încadrarea în prevederile legale a
documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrãrile de reparaţii curente la
mijloace fixe din cadrul ICIA;
• asigurã confidenţialitatea în ceea ce priveşte soluţiile şi valorile unor
documentaţii prevãzute în acte normative;
• organizeazã la procedurilor de achiziţii în care este implicat ICIA;
• face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea
ofertelor cãştigãtoare pentru executarea de reparaţii curente, la care nu
este obligatorie licitaţia;
• face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea şi adjudecarea
ofertelor pentru achiziţii de bunuri şi servicii pentru obiectivele ICIA;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

centralizeazã referatele de necesitate realizând astfel identificarea
necesitãţilor obiective;
întocmeşte planul de achiziţii pentru bunuri, servicii sau lucrãri şi îl
prezintã spre aprobare conducerii ICIA (Contabilului Sef şi Directorului
ICIA);
urmãreşte actualizarea permanentă a planului de achiziţii;
asigurã aprovizionarea ICIA cu bunurile materiale necesare desfãşurãrii
activitãţilor în baza referatele de necesitate aprobate de conducerea ICIA;
tine evidenţa contractelor de achiziţii şi urmãreşte derularea lor;
îndeplineşte orice alte atribuţiile privitoare la achiziţii, prevãzute de lege
si/sau încredinţate de conducerea ICIA referitoare la achizitiile publice ale
ICIA;
elaboreazã conţinutul documentaţiilor de atribuire (referate, note
justificative, caiet de sarcini etc.);
estimeazã conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de
achiziţii publice, pe baza calculãrii şi însumãrii tuturor sumelor plãtite
pentru îndeplinirea contractului respective;
selecteazã tipul de procedura a achiziţiilor publice,
elaboreazã nota justificativã pentru procedura selectatã;
elaboreazã, utilizeazã şi arhiveazã documentaţia de atribuire a contractelor
de achiziţie: documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul
contractului de achiziţie publicã şi de procedura de atribuire selectatã
pentru acesta;
pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire,
conform modalitãţii stabilite de legislaţia în vigoare;
realizeazã şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale,
utilizând mijloacele electronice la dispoziţie, anunţurile de intenţie, de
participare şi de atribuire cãtre site-ul oficial (SEAP/SICAP);
primeşte de la ANRMAP notificãrile privind invalidarea unor anunţuri,
remediazã lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se bazeazã
notificarea în cauzã, precum şi acceptul sau refuzul de la derogãrile
solicitate;
rãspunde de respectarea întocmai a modalitãţilor de desfãşurare pentru
fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate;
redacteazã raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie
publicã şi îl înainteazã spre verificare, avizare şi semnare Consilierului
Juridic, Conducerii ICIA şi entitãţilor abilitate din cadrul autoritãţii
contractante;
întocmeşte şi pãstreazã dosarul achiziţiei publice cu toate documentele
aferente conţinute dea ceasta, specificate conform legislaţiei în vigoare;
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•
•
•
•

rãspunde de soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea
procedurii de achiziţii publice în cadrul ICIA;
elaboreazã documentele aferente derulãrii procedurii de achiziţie publicã
(calendar, raport de evaluare, comunicãri cãtre ofertanţi, solicitãri de
clarificãri şi rãspunsuri la clarificãri, etc.)
completeazã formularele aferente licitaţiei, redacteazã cererea de oferte;
participã la comisiile de inventariere anualã a patrimomiului.

Relaţii
Relaţii interne:
• Relaţii ierarhice:
o Subordonat faţã de: directorii ICIA
o Superior pentru: nu este cazul.
• Relaţii funcţionale: în conformitate cu prevederile legale şi
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a ICIA, cu
directorii/responsabilii de contracte.
• Relaţii de colaborare: cu Contabil şef, Consilierul Juridic, Inginerul
de Sistem, angajaţii ICIA
• Relaţii de control: nu are.
• Relaţii de reprezentare: nu este cazul.
Relaţii externe:
• Cu autoritãţi şi instituţii publice: în exercitarea atribuţiilor atunci
când este cazul;
• Cu organizaţii internationale: atunci când este cazul şi primeşte
împuternicirea conducerii ICIA.
• Cu persoane juridice private: în limitele atribuţiilor postului.
Limite de competenţã: libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile
specifice postului.
Delegarea de atribuţii şi competenţe: în limita legii şi a ROI/ROF al ICIA,
poate delega atribuţiile unei alte persoane cu funcţie similarã în structura
organizatoricã.
Referentul pentru Achiziţii Publice prezintă anual conducerii ICIA raportul
sãu de activitate
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Ocuparea postului de Referentul pentru Achiziţii Publice se face prin
concurs, potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Referentul pentru Achiziţii Publice se va
face la recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului
şi prin decizie a Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior se face conform legislaţiei în
vigoare.
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Referentul pentru Achiziţii Publice se
face în baza Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei
Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/aboutus/proceduri-regulamente-comisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
Prezenta Fişă de Post este însoţită obligatoriu, în cursul unui an, de una
sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni.
Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
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c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
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p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
FIŞA POSTULUI INGINER DE SISTEM
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Angajat:
Denumirea postului:
Inginer de Sistem
Numele şi prenumele angajatului:
Cod COR: 251203
Normă: întreagă
Gradul profesional al ocupantului postului:
studii superioare
tehnice, specializare în domeniul IT;
Nivelul postului: execuţie
Cerinţe specifice: specializãri şi experienţã în domeniul ingineriei de
sistem IT
Limbi strãine: o limbã strãinã de circulaţie (englezã, germanã)
Cunoştinţe avansate de instalare, configurare și operare a sistemelor
Linux și Windows Server; cunoaşterea la nivel avansat a principiilor,
arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţele de calculatoare (LAN,
WAN); experienţă cu tehnologiile: VLAN, routare, VPN, PKI, SNMP,
SMTP, IMAP, ldap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS,
RAID; experienţă în monitorizare de servere şi reţele de mari
dimensiuni; cunoașterea unor limbaje scriptice: bash, perl, python;
deținerea unor certificări Linux, Cisco, Microsoft; experiență cu
echipamente
de
rețea
Cisco,
Watchguard,
Fortinet,
HP;
administrarea rețelelor de calculatoare si a bazelor de date;
funcționarea si securizarea rețelelor; configurarea hard si soft a
calculatoarelor si a echipamentelor periferice; sisteme de operare
WINDOWS (95, 98, 2000, XP, WINDOWS 7,
WINDOWS 8,
WINDOWS 10), LINUX; cunoștințe SQL.
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Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
− monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT (email, DNS,
router, switch, access point, stocare, backup, upgrade) ale institutului;
− identifică şi remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele de rețea;
− participă la elaborarea politicilor IT ale institutului, elaborează proceduri IT,
acordă consultanţă în domeniu;
− acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul
institutului;
− colaborează cu personalul din cadrul institutului;
− răspunde de asigurarea calităţii la lucrările executate în cadrul biroului şi
respectă procedurile de lucru;
− face parte din Comisia de Inventariere a obiectelor de inventar si mijloacelor
fixe ale ICIA;
− redacteaza procese verbale/note privind ne/functionalitatea/receptia
obiectelor de inventar si mijloacelor fixe achizitionate de ICIA;
− execută alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu
precizate în Fişa/Fişele de Sarcini şi Atribuţiuni;
− păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin
exercitarea atribuţiilor.
− Face parte din comisiile de achiziţie publicã de echipamente hardware şi
software ale institutului şi avizează toate achizițiile de echipamente şi
programe realizate în cadrul institutului
− Proiecteazã/reproiecteazã rețeaua de calculatoare
a) proiecteaazã și administreazã infrastructura de rețea;
b) proiecteazã și aplicã strategia de securitate a rețelei,
c) instruieşte și asistã utilizatorii.
− Asigurã funcționarea rețelei
a) asigurã funcționarea rețelei de calculatoare și a echipamentelor de
conectare și de comunicații, administreazã serverele, interconectarea
rețelelor și accesul la rețeaua globalã Internet.
− Asigurã legalitatea programelor instalate.
a) verifica periodic toate echipamentele (calculatoare, servere,
imprimante etc.) institutului şi face o listă a programelor instalate.
b) întocmește o fişă pentru fiecare echipament (server, calculator etc), cu
programele instalate,
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− în cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate (telefon, fax, centrala
telefonicã, tv, etc), se ocupa de rezolvarea problemelor luând legătura și
cooperând cu firmele prestatoare de servicii;
− ţine legătura cu firma furnizoare de Internet pentru a asigura buna
desfășurare a activității în institut;
− asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de echipament tehnic,
recomandând soluții adecvate activității institutului;
− întreține rețeaua, sistemul de Internet, dezvoltă infrastructura rețelei;
− controlează/supraveghează traficul de date;
− protejează informația în rețea, precum și securitatea traficului pe internet;
− creează strategia de backup-up a tuturor datelor/informațiilor din
calculatoare și/sau de pe servere;
− oferă suport în mentenanța software/hardware a tuturor echipamentelor din
cadrul intitutului;
− în cazul constatării unor defecțiuni, atât a echipamentelor de
rețea/telefonie/TV cât și a serverelor și a calculatoarelor folosite de angajații
institului, este responsabil pentru:
▪ identificarea problemei software/hardware;
▪ întocmirea referatelor de necesitate în cazul în care este
necesară achiziția de resurse software/hardware în vederea
remedierii problemei;
▪ efectuarea demersurilor necesare pentru a împiedica
răspândirea/ generalizarea defecțiunii, în măsura în care aceasta
poate afecta și alte calculatoare/echipamente aflate în dotarea
institutului;
▪ verifică periodic existența la fiecare post a software-urilor
aprobate de conducere, precum și accesul la Internet.
Relaţii
Relaţii interne:
• Relaţii ierarhice:
o Subordonat faţã de: directorii ICIA
o Superior pentru: nu este cazul
o Relaţii funcţionale: în conformitate cu prevederile legale şi
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a ICIA; colaboreazã cu
toţi angajaţii institutului.
• Relatii de colaborare: cu Contabilul Sef, Responsabilul cu Achizitiile
Publice, Gestionarul ICIA
• Relaţii de control: nu are.
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•

Relaţii de reprezentare: nu este cazul.

Relaţii externe:
•
•
•

Cu autoritãţi şi instituţii publice: în exercitarea atribuţiilor atunci
când este cazul;
Cu organizaţii internaţionale: atunci când este cazul şi primeşte
împuternicirea conducerii ICIA.
Cu persoane juridice private: în limitele atribuţiilor postului.

Limite de competenţã: libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile
specifice postului.
Delegarea de atribuţii şi competenţe: în limita legii şi a ROI/ROF al ICIA,
poate delega atribuţiile unei alte persoane cu funcţie similarã în structura
organizatoricã.
Inginerul de sistem prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de activitate
Ocuparea postului de Inginer de Sistem se face prin concurs, potrivit
legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Inginerul de Sistem se va face la
recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi prin
decizie a Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior se face conform legislaţiei în
vigoare.
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Inginerul de Sistem se face în baza
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/about-us/proceduri-regulamentecomisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie.
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CRITERII DE EVALUARE

Punctaj
maxim
3,16
1.Competenţa profesională
1,00
1.1.Gradul de îndeplinire a cerinţelor necesare postului din punct de vedere al 0,40
pregătirii profesionale de specialitate, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia
specifică, reglementările PSI, protecţia muncii, precum şi capacitatea de
documentare şi aplicare în lucrările efectuate a noutăţilor apărute
1.2.Experienţa profesională de specialitate utilizată în beneficiul institutului
0,20
1.3.Depunerea în folosul unității a unor activităţi care necesită o pregătire 0,10
suplimentară faţă de pregătirea sa de bază
1.4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 0,20
1.5.Alte cunoştinţe utilizate în sprijinul profesiei de bază ca: limbi străine, alte 0,10
specializări profesionale.
2. Activitatea profesională
1,80
2.1.Calitatea lucrărilor executate (corectitudine, claritate, concizie etc.)
0,35
2.2.Complexitatea lucrărilor executate
0,10
2.3.Productivitatea realizată în profesie
0,10
2.4.Nivelul de independentă în rezolvarea problemelor (capacitatea de 0,40
înţelegere a problemelor, independenţa în gândire şi acţiune, capacitatea de
decizie, spiritul de iniţiativă etc.)
2.5.Capacitatea de coordonare a lucrărilor, precum şi a persoanelor implicate 0,05
în elaborarea acestora
2.6.Disponibilitatea pentru eforturi suplimentare (asumarea de competenţe 0,30
suplimentare, înlocuiri temporare de personal etc.)
2.7.Promptitudinea în execuţia lucrărilor
0,40
2.8.Ordinea și organizarea la locul de muncă, gestionarea materialelor şi a 0,10
informaţiilor
3.Caracterizarea activității în serviciu
0,36
3.1.Disciplina și punctualitatea la serviciu
3.2.Comportament social la locul de muncă, ținuta și aspectul salariatului

0,20
0,16

Prezenta Fişă de Post este însoţită obligatoriu, în cursul unui an, de una
sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni.
Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
____________________________________________
REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

71

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
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m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnătură angajat

FIŞA POSTULUI ECONOMIST cu atribuţii de CONTROL
PREVENTIV PROPRIU
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului: ECONOMIST cu atribuţii de CONTROL
PREVENTIV PROPRIU
Numele şi prenumele angajatului:
Cod COR:
Normă: 1/2
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: studii superioare economice
Cunoştinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei
în vigoare,experienţă în
domeniu; cunoştinţe economice; cunoaşterea OMFP 923/2014 – Normele
privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme
profesionale; operarea cu baze de date, software de gestiune economicã şi
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salarizare, alte programe informatice în funcţie de reglementarile legale;
cunoştinţe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje): cunoştinţe de
utilizarea calculatorului personal, a telefonului, fax-ului şi a copiatorului
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
ECONOMISTUL cu atribuţii de CONTROL PREVENTIV PROPRIU
urmăreşte, aplică şi impune realitatea, regularitatea, legalitatea cheltuielilor
angajate, acordă viza de control financiar preventiv pe totalitatea documentelor
primare şi finale de execuţie în conformitate cu cele specificate în Legea
finanţelor publice nr. 500/2002; urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în
capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare conform actelor normative în
vigoare; întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea creditelor bugetare şi
urmăreşte repartizarea acestora; participă la elaborarea proiectului bugetului de
venituri şi cheltuieli al instituţiei şi propunerile de rectificare a acestuia; participă
la întocmirea lunară a situaţiei execuţiei bugetare şi la urmărirea încadrării
acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli,
colaborează la ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, precum şi
la salvarea datelor informatice; îndeplineşte atribuţii în cadrul comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemelor proprii de
control managerial intern precum şi alte sarcini menţionate în Fişa/Fişele de
sarcini şi atribuţiuni.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
ECONOMISTUL cu atribuţii de CONTROL PREVENTIV PROPRIU se
ocupã cu:
• verificarea aplicării şi impunerii realității, regularității și legalității
cheltuielilor angajate, acordând viza de control financiar preventiv pe
totalitatea documentelor primare şi finale de execuţie în conformitate cu
cele specificate în Legea finanţelor publice nr. 500/2002 şi ordinul de
numire în funcţie;
• verificarea încadrării legale a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile
clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare;
• participã la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiei şi propunerile de rectificare a acestuia;
• urmărirea documentaţiilor pentru deschiderea creditelor bugetare şi
repartizarea acestora
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•
•

participã la întocmirea lunară a situaţiei execuţiei bugetare şi la urmărirea
încadrării acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de
venituri şi cheltuieli;
verificarea ţinerii corecte şi la zi a evidenţei financiare şi contabile, în
conformitate cu legislația în vigoare.

Relaţii Raportare/Verificare:
Relaţii interne:
• Relaţii ierarhice:
o Subordonat faţã de: directorii ICIA
o Superior pentru: nu este cazul.
• Relaţii funcţionale: cu angajaţii ICIA
• Relaţii de colaborare: cu Contabilul şef, Economistul, angajaţii ICIA
• Relaţii de reprezentare: nu este cazul.
Relaţii externe:
• Cu autoritãţi şi instituţii publice: în limita responsabilitãţii impuse
de post;
• Cu organizaţii internaţionale: atunci când este cazul şi primeşte
împuternicirea conducerii ICIA.
• Cu persoane juridice private: nu este cazul.
Limite de competenţã: libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile
specifice postului.
Delegarea de atribuţii şi competenţe: în limita legii şi a ROI/ROF al ICIA,
poate delega atribuţiile unei alte persoane cu funcţie similarã în structura
organizatoricã.
ECONOMISTUL cu atribuţii de CONTROL PREVENTIV PROPRIU
prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de activitate
Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de ECONOMIST cu atribuţii de
CONTROL PREVENTIV PROPRIU
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de ECONOMISTUL cu atribuţii de
CONTROL PREVENTIV PROPRIU se face în baza Regulamentului cu
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privire la evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor din
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai
Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6 – funcţii de
execuţie (http://www.racai.ro/about-us/proceduri-regulamente-comisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
Ocuparea postului de ECONOMIST cu atribuţii de CONTROL
PREVENTIV PROPRIU se face prin concurs, potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de ECONOMIST cu atribuţii de CONTROL
PREVENTIV PROPRIU se va face la recomadarea Consiliului Ştiinţific după
validarea rezultatelor concursului şi prin decizie a Directorului ICIA
Prezenta Fişă de Post este însoţită obligatoriu, în cursul unui an, de una
sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni.
Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
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e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
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s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnătură angajat
FIŞA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC CU ATRIBUŢII DE
REFERENT DE RESURSE UMANE
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului: CONSILIER JURIDIC CU ATRIBUŢII DE
REFERENT RESURSE UMANE
Numele şi prenumele angajatului: VERBIER GEANINA MONICA
Cod COR: 261103
Normă: 8 ore/zi (intreagă)
Gradul profesional al ocupantului postului: studii superioare
Nivelul postului: studii superioare juridice, cursuri de specialitate
(legislaţia muncii, contractuale ş.a.)
Cunoştinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în vigoare: Codul Muncii
consolidat la zi, Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Române, Statutul Academiei Române, Regulamentul pentru ocuparea
funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, legea
153/2017 consolidatã la zi, reglementãri ale salarizãrii pe contractele
extrabugetare naţionale şi internaţionale, legea 319/2003, legea Achiziţiilor
Publice consolidatã la zi, ROI, ROF, proceduri ale ICIA, experienţă în domeniu
legată de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje): cunoştinţe de utilizarea
calculatorului personal, a telefonului, fax-ului şi a copiatorului
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Consilierul juridic se ocupã de asigurarea desfãşurãrii activitãţii
Institutului, în conformitate cu normele legale şi consilierea sub aspect juridic a
departamentelor si conducerii Institutului.
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Atribuții Consilier Juridic:
• întocmeşte regulamente (ROI/ROF, etc.), hotãrâri, ordine şi instrucţiuni
referitoare la desfãşurarea activitãţii în cadrul Institutului în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
• validează/vizează contracte individuale de muncã, acte adiţionale la
contractele individuale de muncã, fişe de post ale angajaţilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
• avizeazã şi contrasemneazã actele cu caracter juridic ale Institutului;
• asigurã consultanţa şi informarea permanentã a conducerii Institutului cu
privire la modificãrile legislative;
• analizeazã şi adapteazã conform legislaţiei comerciale şi civile şi
intereselor Institutului şi apoi avizează contractele existente între Institut
si furnizori/clienţi;
• analizeazã contractele individuale de muncã, posturile vacan(ta)te
împreună cu condiţiile specifice de ocupare şi propune soluţii pentru buna
desfãşurare a activitãţii;
• analizeazã şi aprobã toate documentele furnizate de celelalte
departamente şi oferã consultanţã juridicã cu privire la subiectele expuse;
• actualizeazã permanent informaţiile referitoare la noile modificãri de
legislaţie şi pune la dispoziţia angajaţilor Institutului noile informaţii şi
implicaţii pentru activitatea acestora;
• soluţioneazã problemele apãrute în activitatea Institutului din punct de
vedere legal;
• apeleazã la specialişti din domeniu, în cazul în care problemele apãrute
sunt mai presus de cunoştinţele sale şi experienţa sa;
• se consultã cu Serviciul Juridic al Academiei Române ori de câte ori este
cazul;
• consiliazã directorii Institutului cu privire la corectitudinea şi modul de
realizare a planurilor şi strategiei elaborate de aceştia, din punct de vedere
legal;
• rãspunde de evidenţa, corespondenţa şi arhivarea actelor Institutului;
• verifică din punct de vedere al legii şi vizează adresele primite şi/sau
trimise de Institut;
• participã la audienţe împreuna cu directorii Institutului.
Atribuţii Referent Resurse Umane :
•
•

respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea datelor şi
a informaţiilor cu caracter personal;
exactitatea datelor furnizate;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

întocmirea şi gestiunea documentelor de evidenţã a personalului angajat
pe contracte bugetare şi/sau extrabugetare;
înregistrarea şi transmiterea corectã şi la termen a datelor în REVISAL;
organizarea concursurilor de ocuparea a posturilor astfel încât sã fie
ocupate la timp poziţiile libere din ICIA (anunţuri, calendar, comisii etc.);
face parte din comisiile organizate pentru ocuparea unor posturi şi/sau
promovarea personalului, atribuirea de titluri ştiinţifice, de contestaţii, etc.
în calitate de secretar24;
completeazã documentele specifice de selecţie prin concurs şi le arhiveazã
conform legislaţiei în vigoare;
comunicã telefonic şi/sau prin e-mail cu candidaţii admişi/respinşi la
selecţie;
verificarea documentelor originale şi acordarea vizei de conformitate cu
originalul;
completarea CIM-urilor în format electronic şi printarea acestora în
vederea semnãrii lor de cãtre angajaţi si avizării de către Consilierul
Juridic;
completarea Fişei de Post şi ataşarea ei la CIM;
întocmirea actelor adiţionale la CIM;
anexarea Fişelor de Sarcini şi Atribuţiuni la CIM-ul fiecãrui angajat;
înregistrarea şi transmiterea modificãrilor din actele adiţionale în
REVISAL;
redactarea deciziilor de încetare a activitãţii, a notelor de lichidare şi a
adeverinţelor de vechime şi/sau şomaj;
înregistrarea şi transmiterea încetãrii activitãţii angajaţilor în REVISAL;
organizarea procesului de evaluare a performanţelor angajaţilor în funcţie
de planul stabilit în instituţie şi distribuirea pe e-mail cãtre angajaţi a
modelelor de autoevaluare;
planificarea întãlnirilor între angajaţi şi evaluator/evaluatori în vederea
întocmirii Fişei de evaluare;

Conform HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31
martie 2011 Data intrării în vigoare : 31 martie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 5
aprilie 2019 Ultima forma actualizata este valabila de la 20 aprilie 2016 pana la 5 aprilie 2019,
ART. 8 (5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse
umane ale autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea
de membri.
24
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arhivarea documentelor rezultate în urma evaluãrii performanţelor
angajaţilor;
participã la procesele de analizã şi revizie a Fişelor de post şi a Fişelor de
Sarcini şi Atribuţiuni;
întocmirea corectã şi gestionarea documentelor de angajare a
personalului;
furnizarea de documente pentru întocmirea dosarului de pensionare;
furnizarea
de
documente
pentru
întocmirea
dosarului
de
promovare/acordare de titluri de cãtre CNATDCU;
colaboreaza la întocmirea dosarului de promovare/acordare de titluri de
cãtre CNATDCU;
gestionarea eficientã a resurselor alocate;
gestionarea eficientã a aparaturii din dotare;
comunicarea eficientã cu toţi angajaţii ICIA şi eliberarea la termen a
tuturor documentelor solicitate de aceştia;
comunicarea eficientã cu instituţiile competente (ITM, etc.) în funcţie de
solicitãri;
respectã reglementãrile ROI, ROF, Codul de conduită, Codul de eticã,
procedurile etc. ICIA;
se ocupã de relaţia cu responsabilii SSM (interni şi/sau externi) şi
PSI/ISU;
comunicã permanent cu furnizorul de servicii medicale în vederea
obţinerii la timp a documentelor aferente (certificare “Apt de muncã”);
planificarea controlului periodic şi instruirii periodice a furnizorului de
servicii PSI.

Are atribuţii zilnice/sãptãmânale:
• redactarea şi eliberarea adeverinţelor pentru medicul de familie sau spital;
• redactarea şi eliberarea adeverinţelor de venit;
• redactarea şi eliberarea adeverinţelor de şomaj;
• primirea de la Secretariatul ICIA, trimiterea către Sectorul Financiar
Administrativ (Contabilitate) şi arhivarea cererilor înregistrate de
concediu: de odihnã, pentru evenimente speciale, fãrã platã, de formare
profesionalã;
• primeşte, analizeazã, trimite către Sectorul Financiar Administrativ
(Contabilitate) şi arhiveazã formularele pentru concedii medicale;
• comunică Secretariatului ICIA situaţia angajaţilor aflaţi în
recuperare/concediu de odihnã/medical/pentru evenimente speciale/fãrã
platã/de formare profesionalã
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Are atribuţii lunare:
• primirea, evidenţa şi arhivarea oricãror tipuri de declaraţii ale angajaţilor
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi specificul ICIA;
• întocmirea şi arhivarea documentelor specifice activitãţii de evidenţã a
resurselor umane.
Relaţii Raportare/Verificare:
Relaţii interne:
•
•
•
•

Relaţii ierarhice:
o Subordonat faţã de: directorii Institutului
o Superior pentru: nu este cazul.
Relaţii funcţionale: cu serviciul de specialitate din Academia Română,
cu angajaţii Institutului;
Relaţii de colaborare: cu Contabilul şef, referentul/Responsabilul cu
achiziţii publice, angajaţii Institutului;
Relaţii de reprezentare: reprezintã interesele şi apãrã drepturile
legitime ale Institutului în faţa autoritãţilor publice, instituţiilor de orice
naturã, precum şi în faţa oricãrei persoane juridice sau fizice, românã ori
strãinã;

Relaţii externe:
•
•
•

Cu autoritãţi şi instituţii publice: în limita responsabilitãţii impuse
de post;
Cu organizaţii internaţionale: atunci când este cazul şi primeşte
împuternicirea conducerii Institutului.
Cu persoane juridice private: în limita responsabilitãţii impuse de
post.

Limite de competenţã: libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile
specifice postului.
Delegarea de atribuţii şi competenţe: în limita legii şi a ROI/ROF al
Institutului, poate delega atribuţiile unei alte persoane cu funcţie similarã în
structura organizatoricã.
Consilierul Juridic cu atribuţii de Referent Resurse Umane prezintă
anual conducerii Institutului raportul sãu de activitate
____________________________________________
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Cunoşterea cel puţin a unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã este
obligatorie pentru ocupantul postului de Consilierul Juridic cu atribuţii de
Referent Resurse Umane .
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Consilierul Juridic cu atribuţii de
Referent Resurse Umane se face în baza Regulamentului cu privire la
evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor din Institutul
de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA)
al Academiei Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie
(http://www.racai.ro/about-us/proceduri-regulamente-comisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
Ocuparea postului de Consilier juridic cu atribuţii de Referent Resurse
Umane se face prin concurs, potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul Consilierul Juridic cu atribuţii de Referent
Resurse Umane se va face la recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea
rezultatelor concursului şi prin decizie a Directorului ICIA
Prezenta Fişă de Post este însoţită obligatoriu, în cursul unui an, de una
sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni.
Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
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b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
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p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnătură angajat
FIŞA POSTULUI DE DIRECTOR ADJUNCT
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Angajat (nume şi prenume):
Denumirea postului:
Director adjunct
Normă: întreagă
Cod COR: 112007
Gradul profesional al ocupantului postului: gradul ll, Cercetător
Ştiinţific I/II
Nivelul postului: conducere
Cerinţe specifice: doctorat în domeniul de activitate al institutului,
experienţă de management: conducere laborator/ department/
instituţie de cercetare; atestat în managementul de programe/
proiecte; vechime în muncă de minim 15 ani în profilul postului
Limbi strãine: cel puţin o limbã strãinã de circulaţie
(engleză/franceză/ germană)
Descrierea postului:
1. Scopul general al postului:
•

Coordonarea eficientă a activităţilor institutului, în vederea atingerii
obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate, sub
îndrumarea Consiliului Ştiinţific si împreună cu Directorul institutului;
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2. Obiectivele postului:
• Coordonarea şi supervizarea activităţilor de cercetare desfăşurate de
Departamentele instituţiei, potrivit Hotărârii de Guvern 695/2002 privind
înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială în
Academia Română;
Responsabilitati:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

evaluează permanent nivelul de pregătire prin comparaţie cu noutăţile din
domeniu;
asigură buna desfăşurare a activităţilor ce duc la ȋndeplinirea obiectivelor
stabilite de Consiliul Ştiintific şi Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
din Academia Română;
propune şi implementează strategii de dezvoltare a institutului;
supervizează şi oferă consultanţă echipei fiecărui proiect/contract aflat în
desfăşurare cu excepţia situaţiei în care directorul/responsabilul acestora
este Directorul institutului;
coordonează activitatea cercetătorilor ştiinţifici atestaţi şi a personalului
de cercetare;
evaluează activitatea institutului împreună cu Directorul pe baza criteriilor
menţionate ţn metodologiile si/sau reglementările în vigoare;
se consultă cu Directorul privind aprobarea bugetului şi implicarea
institutului în alte proiecte/contracte decât cele aflate în derulare;
monitorizează şi administrează bugetul în conformitate cu procedurile
interne aplicabile;
monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse;
pregăteşte şi organizează planurile de cercetare ale institutului;
initiază şi stabileşte relaţii de colaborare pe termen mediu şi lung cu
potenţialii parteneri, beneficiari şi finanţatori;
asigură analizarea mediului academic şi pe cel de afaceri, intern si extern,
în vederea identificării de tendinţe şi noi oportunităţi;
propune şi implementează schimbări în institut ori de câte ori este cazul şi
legislaţia şi regulamentele în vigoare permit;
verifică împreună cu directorul/responsabilul de contract, Contabilul Şef
şi Directorul institutului bugetul pentru contractele finale în conformitate
cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului/contractorului/
auditorului şi cu activităţile prevăzute a se desfăşura, asigurând resursele
necesare bunei desfăşurări a acestuia;
avizează rapoarte redactate ȋn numele institutului;
asigură circulatia informaţiei;
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17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

asigură resursele necesare pentru atingerea obiectivelor;
identifică surse de instruire şi autoinstruire;
asigură comunicarea cu partenerii şi contractorii precum şi respectarea
obligaţiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
asigură rezolvarea problemelor apărute în ceea ce priveşte activitatea de
cercetare;
iniţiază şi pregăteşte noi proiecte care valorifică expertiza existentă la
nivelul institutului şi rezultatele anterioare şi stabileşte buget pentru
fiecare activitate în parte, pe care le înaintează spre aprobare Contabilului
Şef şi Directorului;
verifică gradul de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza
eficienţa atingerii obiectivelor propuse;
evaluează impactul activităţii asupra obiectivelor propuse şi asupra
resurselor umane;
exercită permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, acele
atribuţii specifice specialităţii sale, stabilite prin actul constitutiv al
institutului sau de către Consiliul Ştiinţific şi/sau Secţia de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei din Academia Romană;
organizează manifestări ştiinţifice sub patronajul institutului;
este membru în comitete de organizare şi/sau de program al diferitelor
manifestări ştiinţifice organizate de institut şi/sau alte instituţii;
execută activităţi de evaluare şi/sau audit în nume propriu sau în numele
institutului;
execută orice alte dispoziţii date de Directorul institutului în realizarea
strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului
legal;
răspunde la solicitările venite din partea Directorului pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fişei postului;
refuză întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta contravine
legislaţiei în vigoare;
nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât dacă
ea vine de la persoanele autorizate si dacă vine pe cale ierarhică şi se
încadrează în prevederile legale;
asigură păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se
desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru;
acordă ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat, aflat într-o
situaţie dificilă şi/sau de pericol;
propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de (1) cercetător
ştiinţific - cf. Legii 319/2003 consolidată la zi, Art 16 (2a), (2) cercetător
ştiinţific III - cf. Legii 319/2003 consolidată la zi, Art 16 (2b), (3)
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cercetător ştiinţific II şi cercetător ştiinţific I - cf. Legii 319/2003
consolidată la zi Art 16 (2c);
35. este Preşedintele comisiilor pentru ocuparea posturilor de cercetători
ştiinţifici I, II şi III - cf. Legii 319/2003 consolidată la zi;
36. întocmeşte dosarele de cercetător ştiinţific II şi I ȋn conformitate cu
cerinţele metodologiei şi reglementărilor CNATDCU si le pune la dispoziţia
Serviciului de specialitate din Academia Română;
37. este membru al Consiliului Ştiinţific al institutului;
38. participă la elaborarea şi actualizarea fişelor de post ale anagajaţilor şi le
vizează;
39. întocmeşte Raportul anual de activitate al institutului;
40. evaluează cercetătorii atestaţi angajaţi ai institutului în baza legisaţiei în
vigoare şi a ROF/ROI-ului si procedurilor instituţiei;
41. monitorizeză şi avizează actualizarea/modificarea ROI, ROF şi a
procedurilor interne ale institutului precum şi regulamentele specifice
Consiliului Ştiintific şi diferitelor comisii stabilite prin Decizia Directorului
ori de câte ori este cazul şi/sau la iniţiativa proprie sau a altor angajaţi:
Contabilul Şef, Consilierul Juridic cu atribuţii de Referent Resurse Umane
etc.;
42. execută rapoarte referitoare la activitatea de cercetare a instituţiei la
cererea Secţiei de specialitate din Academia Română şi a altor organisme
de specialitate;
43. execută Registrul de evidenţă a rezultatelor cercetării desfăşurate în
institut pe baza informaţiilor furnizate de către responsabilii/directorii de
proiecte/contracte de cercetare în derulare, în formatul stabilit şi aprobat
prin ROF;
44. de două ori pe an (în iunie şi în noiembrie) transmite Secţiei de
specialitate din Academia Română rezultatele cercetărilor desfăşurate în
ICIA, în fomatul cerut (Rapoarte de Cercetare, Sinteze, Procese Verbale de
recepţie);
45. salvează pe CD/DVD rezultatele cercetărilor desfăşurate în ICIA în fomatul
depus la Secţia de specialitate din Academia Română (Rapoarte de
Cercetare, Sinteze, Procese Verbale de recepţie) şi le pune la dispoziţia
administratorului de arhivă din institut;
46. comunică Contabilului Şef informaţiile referitoare la rezultatele
cercetărilor din institut în vederea evidenţierii lor în documentele
contabile;
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47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.

întocmeşte rapoartele privind desfăşurarea activităţii de doctorat în
institut la cererea şi în formatul cerut de SCOSAAR;
urmăreşte buna desfăşurare a activităţilor specifice Planurilor individuale
anexate Contractelor pentru desfăşurarea doctoratului;
întocmeşte şi păstrează în bune condiţii documentele specifice dosarului
fiecărui doctorand;
participă la toate sesiunile de examene, prezentări de proiecte şi rapoarte
de cercetare din cadrul Planului individual de desfăşurare a doctoratului
pentru fiecare doctorand în parte, atât în calitate de membru în comisie
cât şi pentru întocmirea Proceselor Verbale şi a Cataloagelor care vor fi
trimise la semnat la Directorul Departamentului şi la SCOSAAR spre a fi
semnate de catre Vicepreşedintele coordonator;
în cazul în care Directorul/adjunct de Department din SCOSAAR este
coordonatorul de doctorat, Directorul Adjunct/Ştiinţific al institutului care
are calitatea de ICA (Instituţie Coordonatoare Acreditată) este
Preşedintele Comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat şi în
acest context, desfăşoară procedura de susţinere publică şi întocmeşte
Procesul Verbal al susţinerii publice, în formatul cerut de metodologia
SCOSAAR şi CNATDCU;
întocmeşte şi pune la dispoziţia SCOSAAR dosarul de doctorat în formatul
cerut de reglementările şi legislaţia în vigoare;
în absenţa Directorului institutului, preia parţial/integral25 unele sarcini şi
atribuţii ale acestuia, inclusiv cele legate de Sectorul financiar, contabil,
personal şi administrativ şi de disciplina în muncă a angajaţilor:
respectarea programului de lucru, efectuarea deplasărilor ȋn cadrul/ȋn
afara localităţii/ȋn afara ţării, aprobarea de învoiri/ recuperări, program de
lucru flexibil, telelucru, absenţe nemotivate ş.a.;
monitorizează împreună cu directorii/şefii de departamente (în cazul în
care aceştia există) activităţile desfăşurate de angajaţii aflaţi în perioada de
probă si raporteaza Directorului si/sau Comitetului de Direcţie situaţiile
constatate, propunând soluţii potrivit reglemntărilor interne şi legislaţiei
în vigoare;
întocmeşte şi adresează referate interne către Director şi/sau Comitetul de
Direcţie în care semnalează/evidenţiază abateri/nereguli pe care le-a
constatat, atât ȋn domeniul de activitate al institutului cât şi în domeniul
disciplinar şi de comportament etic al tuturor angajaţilor şi propune

Potrivit delegaţiei primite în conformitate cu procedura de delegare a
institutului şi legislaţia în vigoare
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soluţii la problemele apărute/ generate care vor fi discutate şi soluţionate
în regim de urgenţă, conform reglementărilor şi legislaţiei ȋn vigoare;
56. îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora;
57. aduce la cunoştinţă de îndată administratorului clădirii în care
funcţionează institutul accidentele de muncă suferite de propria persoană
sau de alţi angajaţi;
58. cooperează cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii si
sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei
sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea
accidentelor şi bolilor profesionale;
59. refuză întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a
celorlalţi colegi
60. informează de îndată administratorul clădirii în care funcţionează
institutul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut.
Are atribuţii zilnice/sãptãmânale:
•

•
•

•
•
•

exercită acele atribuţii specifice specialităţii sale şi gradului ştiinţific
avut la încadrarea pe funcţie, stabilite prin actul constitutiv al
institutului sau de către Consiliul Ştiinţific şi/sau Secţia de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei din Academia Romană;
coordonează si execută lucrări specifice unui Program/Sub-program de
cercetare;
exercită activitate de cercetare potrivit Fişei postului de cercetător
ştiinţific I/II atât în cadrul Programului/Sub-programului de cercetare
pe care îl coordonează cât şi în cadrul contractelor din a căror echipă
face parte în calitate de director/responsabil/executant, potrivit
Fişei/Fişelor de Sarcini şi Atribuţiuni;
execută studii de interes în baza unor contracte cu alte instituţii sau la
cererea Secţiei de specialitate din Academia Română;
asigură rezolvarea problemelor apărute în ceea ce priveşte activitatea
de cercetare;
răspunde la solicitările venite din partea Directorului pentru
îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului.

Are atribuţii lunare:
• supervizează şi oferă consultanţă echipei fiecărui proiect/contract aflat în
desfăşurare cu excepţia situaţiei în care directorul/responsabilul acestora
este Directorul institutului;
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•
•
•
•
•
•

•

coordonează activitatea cercetătorilor ştiinţifici atestaţi şi a personalului
de cercetare;
avizează rapoarte redactate ȋn numele institutului;
asigură circulatia informaţiei;
asigură resursele necesare pentru atingerea obiectivelor;
asigură comunicarea cu partenerii şi contractorii precum şi respectarea
obligaţiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
execută orice alte dispoziţii date de Directorul institutului în realizarea
strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului
legal;
întocmeşte şi adresează referate interne către Director şi/sau Comitetul de
Direcţie în care semnalează/evidenţiază abateri/nereguli pe care le-a
constatat, atât ȋn domeniul de activitate al institutului cât şi în domeniul
disciplinar şi de comportament etic al tuturor angajaţilor şi propune
soluţii la problemele apărute/ generate care vor fi discutate şi soluţionate
în regim de urgenţă, conform reglementărilor şi legislaţiei ȋn vigoare;

Are atribuţii semestriale/anuale:
•

•

•

•
•
•
•

de două ori pe an (în iunie şi în noiembrie) transmite Secţiei de
specialitate din Academia Română rezultatele cercetărilor desfăşurate în
ICIA, în fomatul cerut (Rapoarte de Cercetare, Sinteze, Procese Verbale de
recepţie);
salvează pe CD/DVD rezultatele cercetărilor desfăşurate în ICIA în fomatul
depus la Secţia de specialitate din Academia Română (Rapoarte de
Cercetare, Sinteze, Procese Verbale de recepţie) şi le pune la dispoziţia
administratorului de arhivă din institut;
comunică Contabilului Şef informaţiile referitoare la rezultatele
cercetărilor din institut în vederea evidenţierii lor în documentele
contabile;
întocmeşte rapoartele privind desfăşurarea activităţii de doctorat în
institut la cererea şi în formatul cerut de SCOSAAR;
pregăteşte şi organizează planurile de acercetare în cadrul institutului;
întocmeşte Raportul anual de activitate al institutului;
evaluează cercetătorii atestaţi angajaţi ai instituţiei în baza legisaţiei în
vigoare şi a ROF/ROI-ului si procedurilor instituţiei.

Relaţii
Relaţii interne:
Relaţii ierarhice:
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Subordonat faţã de:
▪ Consiliul Stiintific
▪ Sectia de Stiinta si Tehnologia Informatiei din Academia
Română,
▪ Directorul ICIA;
Superior pentru:
▪ cercetatorii atestaţi angajaţi în institute;
▪ toţi angajaţii institutului în situaţia şi pe durata în care
Directorul institutului nu este disponibil pentru că: participă
la conferinţe/şedinţe ale Academiei Române; este în
deplasare în legătură cu şi în cadrul contractelor care se
desfăşoară în institut, este în Concediu de Odihnă/Concediu
Medical, cu excepţia situaţiilor în care este necesară
împuternicirea
notarială
(la
nivelul
contractelor);
Relaţii funcţionale cu:
• Directorii departamentelor institutului (dacă există26),
• Responsabilii de Programe/Sub-programe de cercetare,
• Directorii/responsabilii de contracte,
• Contabilul Şef,
• Preşedintele şi Secretarul Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei din Academia Română,
• Secretarul General al Academiei Române,
• Servicii de specialitate ale Academiei Române.
Relaţii de colaborare: cu
• Consilierul Juridic cu atributii de Referent Resurse Umane,
• directorii/responsabilii de contracte,
• Referentul cu Achiziţii Publice;
• angajaţii institutului.
Relaţii de control: controleaza activitatea
o Directorilor departamentelor institutului (dacă există2);
De la înfiinţarea sa (2002) şi până la momentul redactării acestei Fişe de Post,
institutul nu avea un număr de personal de cercetare care să permită completarea
Schemei Funcţionale prin angajarea de directori de departamente.
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o Responsabililor de Programe/Sub-programe de cercetare;
o Personalului de cercetare din institut;
o În funcţie de delegaţia primită (în scris şi/sau telefonic/prin e-mail) şi
numai în situaţia şi pe durata în care Directorul institutului nu este
disponibil: participă la conferinţe/şedinţe ale Academiei Române; este
în deplasare în legătură cu şi în cadrul contractelor care se desfăşoară
în institut, este în Concediu de Odihnă/Concediu Medical, cu excepţia
situaţiilor în care este necesară împuternicirea notarială (la nivelul
contractelor):
▪ activitatea
directorilor/responsabililor(/înlocuitorilor
acestora) de contracte;
▪ activitatea Sectorului financiar, contabil, personal şi
administrativ, respectiv a:
• Contabilului Şef,
• Consilierului Juridic cu atribuţii de Referent
Resurse Umane,
• Referentului responsabil cu Achizitii publice,
• Inginerului de Sistem,
• Programatorului ajutor cu atribuţii de casier.
Relaţii de reprezentare:
•

•

reprezintă instituţia prin semnătură alături de Contabilul Şef în
documentele oficiale numai în situaţia şi pe durata în care Directorul
institutului nu este disponibil pentru că: participă la conferinţe/şedinţe
ale Academiei Române; este în deplasare în legătură cu şi în cadrul
contractelor care se desfăşoară în institut, este în Concediu de
Odihnă/Concediu Medical, cu excepţia situaţiilor în care este necesară
împuternicirea notarială (la nivelul contractelor);
reprezinta instituţia în raporturile cu:
▪ serviciul/serviciile de specialitate ale Academiei Române;
▪ alte autorităţi, în limita responsabilitãţii impuse de post.

Relaţii externe: reprezintă institutul la întâlniri protocolare
a) Cu organizaţii internaţionale: atunci când este cazul şi primeşte
mandat/e de la Directorul institutului;
b) Cu persoane juridice private: atunci când este cazul stabilirii unui
parteneriat în baza unui apel de programe lansat fie de către un contractor
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de la nivel European şi/sau internaţional şi primeşte mandate/e de la
Directorul institutului.
Limite de competenţã:
•
•

•
•
•
•

libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile specifice postului;
chiar dacă are competenţa necesară:
▪ refuză întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta
contravine legislaţiei în vigoare;
▪ nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât
dacă ea vine de la persoanele autorizate si dacă vine pe cale
ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
▪ nu întocmeşte pontajul decât pentru contractul/contractele în a
cărui/căror echipă este director/responsabil;
▪ nu întocmeşte Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni decât pentru membrii
echipei/echipelor
contractului/contractelor
al
cărui/căror
director/responsabil este;
▪ nu se ocupă de: condică, planificarea concediilor de odihnă,
casierie, contabilitate, administrare de arhive/arhivare, PSI, SSM;
funcţionarea reţelei şi serverelor institutului;
nu este preşedinte/membru al comisiei de inventariere sau achiziţii
publice;
nu este gestionarul mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din instituţie;
nu este preşedinte/membru în nici o comisie internă (conduită etică, etică
şi deontologie profesională, evaluarea şi managementul riscului,
implementarea standardelor de control intern managerial s.a.)
nu semnează nici un document oficial în calitate de împuternicit legal al
institutului decât în situaţia în care există o astfel de împuternicire emisă
legal şi i-a fost adusă la cunoştinţă în timp util.

Delegarea/preluarea de atribuţii şi competenţe:
•

în limita legii şi a ROI/ROF al ICIA, poate delega atribuţiile sale doar
Directorului institutului;
• preia parţial/total sarcinile şi atribuţiile Directorului în funcţie de
delegaţia primită (în scris şi/sau telefonic/prin e-mail) şi numai în
situaţia şi pe durata în care acesta nu este disponibil: este în deplasare
în legătură cu şi în cadrul contractelor care se desfăşoară în ICIA, este
în Concediu de Odihnă/Concediu Medical cu exceptia situaţiilor în care
este necesară împuternicirea notarială (la nivelul contractelor), alte
situaţii prevăzute în regulamentele şi legislaţia în vigoare.
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Directorul Adjunct/Ştiinţific prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de
activitate
Ocuparea postului de Director Adjunct se face prin concurs, potrivit
Regulamentului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare
ale Academiei Române (https://acad.ro/acteNormative/doc2017/a1219-Regula
mentConcursDirectori.pdf) şi legislaţiei în vigoare (Legea 319 din 2003
consolidată la zi)
Angajarea efectivã pe postul de Director Adjunct se va face la recomadarea
Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi prin decizie a
Directorului institutului.
Promovarea/angajare pe un post superior se face conform legislaţiei în
vigoare.
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Director adjunct se face în baza
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 2
Secţiunea 1 (http://www.racai.ro/about-us/proceduri-regulamente-comisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de conducere.
Prezenta Fişă de Post a fost stabilitã conform prevederilor legislaţiei
muncii în vigoare – respective Legea nr. 53/2003 consolidatã la zi şi este însoţită
obligatoriu, în cursul unui an, de una sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni,
în funcţie de diversificarea activitãţii cerute de instituţie şi/sau legislaţia în
vigoare.
Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
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a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi
afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special ale
mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze
corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol
pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a
sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului
accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de
către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția sănătății și
securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă
și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și sănătate în
domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității
și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, masuri
stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe
care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta situatie
care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
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p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Semnătură angajat:
FIŞA POSTULUI PROGRAMATOR AJUTOR CU ATRIBUŢII DE
CASIER
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Denumirea postului:
Programator Ajutor cu Atribuţii de Casier
Numele şi prenumele angajatului:
Gradul profesional al ocupantului postului: studii medii
Cod COR:
Nivelul postului: execuţie
Standardul de performanţă asociat postului: conform legislaţiei în
vigoare: legea 153/2017 consolidatã la zi
Descrierea postului:
Programatorul Ajutor cu Atribuţii de Casier îndeplineşte parţial/integral
mai multe categorii de activitãţi: de programator ajutor, de casierie, de curierat,
de resurse umane, de gestionar al bibliotecii ICIA, de secretariat, de responsabil
cu protecţia muncii şi paza contra incendiilor.
Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
1. Activitate de programator ajutor:
a) introducerea în format electronic şi online a ordinelor de plată,
ordonanţărilor, referatelor;
b) introducerea în format electronic şi online a monitorizărilor
cheltuielilor de personal extrabugetare;
c) introducerea în format electronic şi online a registrului de evidenţă a
salariaţilor;
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d) introducerea în format electronic şi online a bilanţului trimestrial.
2. Activitate de casierie
a) ridicări / depuneri de numerar (lei, valută) din / în conturile de la
Trezoreria sectorului 5, BRD şi BCR constând în diverse cheltuieli
materiale (materiale consumabile şi cheltuieli poştale, avansuri de
deplasare interne şi externe);
b) diverse plăţi prin ordine de plată la Trezoreria sectorului 5, BRD şi BCR;
c) ridicare extrase de cont de la Trezoreria sectorului 5, BRD şi BCR;
d) întocmire registre de casă (lei, valută), dispoziţii de plată şi încasare;
e) plata salariilor cu ordine de plată şi card;
f) punerea la dispoziţia organelor de control şi a comisiei de inventariere a
documentelor privind operaţiunile de casă şi soldul casei;
g) întocmirea declaraţiei anuale pe proprie răspundere privind soldul casei
3. Activitate de curierat:
a) distribuire diverse documente la Academia Română, Casa Oamenilor de
Ştiinţă, Trezoreria sectorului 5, BRD şi BCR, Posta Română.
4. Activitate de resurse umane:
a) întocmirea condicii şi a pontajelor salariaţilor ICIA;
b) distribuirea statelor de plată individuale ale salariaţilor ICIA;
c) evidenţă CO, CFS şi CM;
d) evidenţa foilor de acces ỉn ICIA ỉn afara programului.
5. Activitatea de secretariat:
a) acordare de numere de intrare/ieşire tuturor documentelor care
intră/ies din ICIA;
b) scanare, printare, îndosariere şi arhivare electronică documente;
c) introducerea în format electronic şi online a adreselor de
corespondenţă dintre institut şi Academia Română, Casa Oamenilor de
Ştiinţă, Trezoreria sectorului 5, BRD şi BCR;
d) secretar tehnic cu studii medii în cadrul proiectelor de cercetare
extrabugetare, remunerarea fãcându-se în acest caz în conformitate cu
prevederile contractuale şi legislaţia în vigoare..
6. Activitatea de gestionar al bibliotecii ICIA:
a) acordarea numerelor de inventar tuturor cărţilor, revistelor ş.a. care
compun biblioteca ICIA;
b) punerea la dispoziţia organelor de control şi a comisiei de inventariere
a inventarului bibliotecii;
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c) întocmirea declaraţiei anuale pe proprie răspundere privind conţinutul
bibliotecii.
7. Activitate de responsabil cu protecţia muncii şi paza contra
incendiilor:
- instruirea angajaţilor;
- întocmirea fişelor de protecţia muncii pentru angajaţii ICIA.
Relaţii Raportare/Verificare
Programator Ajutor cu Atribuţii de Casier pentru:
•
•
•
•
•

activitatea 1 se subordonează oricărui angajat al ICIA care îi solicit
prestarea acestei activităţi
activităţile 2 şi 4 se subordonează Contabilului şef al ICIA
activitătile 3 şi 6 se subordonează Conducerii ICIA
activitatea 5 se subordonează Contabilului Sef şi Conducerii ICIA
activitatea 7 se subordonează responsabilului stbilit conform legislaţiei în
vigoare

Programator Ajutor cu Atribuţii de Casier prezintă anual conducerii ICIA
raportul sãu de activitate
Ocuparea postului de Programator Ajutor cu Atribuţii de Casier se face
prin concurs, potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Programator Ajutor cu Atribuţii de
Casier se va face la recomadarea Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor
concursului şi prin decizie a Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior se face conform legislaţiei în
vigoare.
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Programatorul Ajutor cu Atribuţii de
Casier se face în baza Regulamentului cu privire la evaluarea
performanţelor profesionale ale salariaţilor din Institutul de
Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al
Academiei
Române,
Anexa
6
–
funcţii
de
execuţie
(http://www.racai.ro/about-us/proceduri-regulamente-comisii)..
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Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obiective de performanţă
Activitate de programator ajutor

Punctaj
Căte 0,25 puncte pentru
fiecare
subactivitate
enumerate mai sus
Activitate de casierie
Câte 0,15 puncte pentru
fiecare
subactivitate
enumerate mai sus
Activitate de curierat
0,10 puncte
Activitate de resurse umane
Câte 0,25 puncte pentru
fiecare
subactivitate
enumerate mai sus
Activitatea de secretariat
Câte 0,25 puncte pentru
fiecare
subactivitate
enumerate mai sus
Activitatea de gestionar al bibliotecii Câte 0,30 puncte pentru
ICIA
fiecare
subactivitate
enumerate mai sus
Activitate de responsabil cu protecţia Câte 0,50 puncte pentru
muncii şi paza contra incendiilor
fiecare
subactivitate
enumerate mai sus

Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
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c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special
ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse
de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția
sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și
sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
masuri stabilite in instructiunile specific;
l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor
pe care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
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p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnătură angajat
FIŞA POSTULUI DE ECONOMIST
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române
(ICIA)
Angajat (nume şi prenume):
Denumirea postului:
Economist
Cod COR: 263102
Normă: întreagă
Gradul profesional al ocupantului postului: grad l
Nivelul postului: execuţie
Cerinţe specifice: cel putin un an vechime in institutii publice.
Limbi strãine: o limbã strãinã de circulaţie, nivel avansat - englezã,
mediu-francezã, mediu-turca
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Word,
Excel – nivel avansat, REVISAL, program
salarii, utilizare acces/soft legislaţia muncii,
alte cunostinte de contabilitate computerizata.
Standardul de performanţă asociat postului: Cresterea corectitudinii
inregistrarilor contabile ale institutiei.
Descrierea postului:
- Organizarea si efectuarea activitatii de gestiune contabila si
activitate contabila a institutiei.
- Studierea permanenta a legislatiei in domeniul financiarcontabil si aplicarea ei in cadrul institutiei.
Economistul este responsabil pentru:
____________________________________________
REGULAMENT DE ORDINE ŞI FUNCŢIONARE

102

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială « Mihai Drăgănescu »
________________________________________________________
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Înregistrarea în contabilitate, în mod cronologic și sistematic, a tuturor
documentelor justificative în care sunt consemnate operațiuni specifice,
patrimoniale;
Verifică dacă documentele justificative, primite spre înregistrare, poartă viza
de control financiar preventiv, semnătura persoanelor care răspund pentru
legalitatea și necesitatea operațiunilor înscrise în documente și dacă toate
actele și formularele sunt completate, potrivit legii;
Urmărește și înregistrează în conturi, în afara bilanțului, activitățile specifice
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
Întocmeşte lunar și la timp balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi
analitice şi urmăreşte concordanţa dintre ele;
Întocmește confirmările de sold la închiderea exercițiului, pentru soldurile
din balanța care necesită această situație;
Întocmeşte situţia ordonanţărilor la plată, a cheltuielior și angajamentelor
bugetare pe categorii;
Colaborează la întocmirea bilanţurilor contabile trimestriale şi anuale precum
şi la raportul explicativ, pe baza datelor rezultate din evidenţa contabilă;
Colaboreaza cu Contabilul Sef la calcularea lunara a salariilor atat de la buget
cat si pe veniturile extrabugetare (contracte);
Intocmeşte CIM şi/sau Acte Adiţionale la CIM pe care le dă spre validare
Consilierului Juridic si spre semnare angajatului, Contabilului Sef si
Directorului;
Colaborează cu Contabilul Şef la înregistrarea în timp util a informaţiilor
specifice în REVISAL;
Efectuează defalcarea pe articole de cheltuieli, pe trimestre a indicatorilor
bugetari asigurând încadrarea în prevederile pentru anul în curs;
Întocmeşte şi transmite lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de
personal finanţate de la bugetul statului și din venituri proprii, care se
transmite la termenele stabilite către serviciul de specialitate al Academiei
Române;
Asigură înregistrarea corectă a operaţiunilor în notele contabile, în scopul
reflectării exacte a rezultatelor economico-financiare şi a valorilor
patrimoniale ale institutului;
Înregistrează în evidența contabilă intrările, ieșirile și amortizarea activelor
fixe;
Înregistrează în evidența contabilă rezultatele activităţii de cercetare, a
brevetelor de invenţie şi a înscrisurilor în Registrul de opere de la ORDA;
Ține evidența, întocmește și introduce notele contabile de amortizare;
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•
•
•

Ține evidența activelor fixe pe fiecare loc de dispunere;
Întocmește fișa mijlocului fix și registrul numerelor de inventar;
Urmărește evidenţa gestiunilor: materiale consumabile, bibliotecă, alte valori
şi garanţii confruntând lunar cu soldurile din balanţă şi cu situațiile întocmite
de gestionarii respectivi;

Are atribuţii zilnice/sãptãmânale:
a) elaboreaza OP-uri si alte documente de plata;
b) intocmeste ridicari de numerar;
c) intocmeste dispozitii de plata externa si anexa la acestea.
d) verifica deconturi de deplasare.
Are atribuţii lunare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Intocmeste monitorizarea cheltuieli de personal la buget si la venituri proprii
Intocmeste statele de plata si calculeaza salariile
Intocmeste declaratia D112
Intocmeste anexa 30 si formularul 1118 privnd Platile restante
Intocmeste formularul 1115 Nontrezor
Inregistreaza in evidenta contabila a contractelor, proiectelor de cercetare,
dezvoltare derulate de institute.
g) Inregistrarea in contabilitate in mod cronologic si sistematic a tuturor
documentelor justificative in care sunt consemnate operatiuni specific.
Relaţii
Relaţii interne:
a) Relaţii ierarhice:
a. Subordonat faţã de : Contabil şef, directorii ICIA
b. Superior pentru: nu este cazul.
b) Relaţii funcţionale: cu Referentul de Resurse Umane, cu Referentul de
Achizitii Publice, cu Consilierul Juridic, cu gestionarul, cu angajaţii;
c) Relaţii de colaborare: cu angajaţii ICIA;
d) Relaţii de control: nu are;
e) Relaţii de reprezentare: nu este cazul.
Relaţii externe:
c) Cu autoritãţi şi instituţii publice: în limita responsabilitãţii impuse
de post;
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d) Cu organizaţii internaţionale: atunci când este cazul şi primeşte
împuternicirea conducerii ICIA.
e) Cu persoane juridice private: nu este cazul.
Limite de competenţã: libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile
specifice postului.
Delegarea de atribuţii şi competenţe: în limita legii şi a ROI/ROF al ICIA,
poate delega atribuţiile unei alte persoane cu funcţie similarã în structura
organizatoricã.
Economistul prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de activitate
Ocuparea postului de Economist se face prin concurs, potrivit legislaţiei în
vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Economist se va face la recomadarea
Consiliului Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi prin decizie a
Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior se face conform legislaţiei în
vigoare.
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Economist se face în baza
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/about-us/proceduri-regulamentecomisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale
ale salariaţilor din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei Române, Anexa 6
– funcţii de execuţie..
Prezenta Fişă de Post a fost stabilitã conform prevederilor legislaţiei
muncii în vigoare – respective Legea nr. 53/2003 consolidatã la zi şi este însoţită
obligatoriu, în cursul unui an, de una sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni,
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în funcţie de diversificarea activitãţii cerute de instituţie şi/sau legislaţia în
vigoare.
Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006
modificată și completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a
legii, precum și Codul Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din
partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
și îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane
care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă;
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și
după utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru
păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în
special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și
clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice
deficiență a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau
angajatorului accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, atât timp cat
este necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe
dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru
protecția sănătății și securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu
lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că
mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru
Securitate și sănătate în domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari;
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k) să cunoasca şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor,
masuri stabilite în instrucţiunile specifice;
l) să întreţina şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate,
dotările pentru apărarea împotriva incendiilor existente în cadrul
Institutului;
m) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice
activităţilor pe care le desfăşoară;
n) să aduca la cunostinta Directorului orice defectiune tehnica ori alta
situatie care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele
si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei
situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul Institutului, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
Semnatura angajat:
FIŞA POSTULUI DE CONTABIL SEF
Denumirea instituţiei publice: Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială
„Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române (ICIA)
Angajat (nume şi prenume):
Denumirea postului: Contabil Sef
Cod COR: 121120
Normă: întreagă
Gradul profesional al ocupantului postului: gradul ll
Nivelul postului: conducere
Cerinţe specifice: vechime in munca de minim 10 ani, certificat eliberat de MFP in
SEC (Sistemul European de Conturi)
Limbi strãine: o limbã strãinã de circulaţie, nivel mediu
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Word, Excel – nivel
avansat,
REVISAL,
program
salarii,
utilizare
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acces/software legislaţia muncii, program contabilitate
Expert bugetar, program salarii Expert bugetar,
FOXPRO (loturi bilant), alte cunostinte de contabilitate
computerizata
Standardul de performanţă asociat postului:
• Cresterea corectitudinii inregistrarilor contabile ale institutiei.
• Reducerea cheltuielilor
Descrierea postului:
3. Scopul general al postului
• Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de gestiune contabila si
evidenta contabila a institutiei.
4. Obiectivele postului
• Coordonarea si supervizarea tuturor activitatilor contabile din institutie.
• Studierea permanenta a legislatiei in domeniul financiar-contabil si aplicarea ei
in cadrul institutiei.
• Elaborarea si implementarea sistemului de evidenta contabila a institutiei.
Responsabilitati ale Contabilului Sef :
•
•
•

•
•

organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod
eficient a activității financiar-contabile a institutiei în conformitate cu dispozițiile
legale în vigoare;
asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului
patrimoniu al institutiei în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și
normele sau reglementările interne ale institutiei;
organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea
imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea
trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea
angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în
conformitate cu legislația în vigoare;
urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului
(prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței
exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării);
răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în
documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul institutiei și
de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor
justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
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•

răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor
în cadrul institutiei, pe care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea
datelor trecute în acestea;
• răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului cel puțin odată pe
an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege;
• organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului
financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul
de valorificare a rezultatelor inventarierii;
• răspunde de evidența formularelor cu regim special;
• organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;
• răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă
și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau
prin altă persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinat controlul casieriei, atât
sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești cît și sub aspectul securității
acestora;
• asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor institutiei față de
bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
• supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului
informațic;
• asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de
legislația în vigoare;
• efectuează analiza financiar contabilă pe bază balantei de verificare, pe care o
prezintă directorului institutiei;
• înregistrează în evidența contabilă rezultatele activităţii de cercetare, a brevetelor
de invenţie şi a înscrisurilor în Registrul de opere de la ORDA;
• avizează lucrări pe probleme de evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț,
analize de sistem, tehnică de calcul;
• colaboreaza cu Economistul si Consilierul Juridic pentru intocmirea corecta a
CIM si/sau a Actelor Aditionale;
• colaboreaza cu Economistul la inregistrarea corecta in REVISAL a informatiilor
specifice;
• colaboreaza cu Economistul la calcularea corecta a salariilor angajatilor;
• întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine;
• răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate la termenele stabilite prin
reglementări interne sau prin alte acte normative;
• răspunde de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și propune
măsuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;
• răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității
82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte
reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă;
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•

răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității
prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora

Are atribuţii zilnice/sãptãmânale:
a) elaboreaza OP-uri si alte documente de plata.
b) intocmeste ridicari de numerar;
c) intocmeste dispozitii de plata externa si anexa la acestea;
d) verifica deconturi de deplasare;
e) elibereaza adeverinte (de anagajare, de vechime, pentru medicul de familie
si/sau spital, pentru concedii medicale etc.) la cererea angajatilor
Are atribuţii lunare:
h)
i)
j)
k)
l)

Intocmeste monitorizarea cheltuielilor de personal la buget si la venituri proprii
Intocmeste statele de plata si calculeaza salariile
Intocmeste declaratia D112
Intocmeste formularele specific bilantului
Intocmeste formularele cerute de FOREXEBUG

Relaţii
Relaţii interne:
Relaţii ierarhice:
Subordonat faţã de: directorul ICIA
Superior pentru: Economist, programator ajutor cu atributii de casierie.
Reprezentare (colaborare,consultanta) in raporturile cu Administratia
Financiara, cu furnizorii, cu bancile.
Relaţii funcţionale: cu Referentul Resurse Umane, Referent Achizitii Publice,
Economist cu atributii de Control Financiar Preventiv Propriu, Gestionar.conducerea
ICIA;
Relaţii de colaborare: cu directorii/responsabilii de contracte, angajaţii ICIA;
Relaţii de control: nu are.
Relaţii de reprezentare: reprezinta institutia alaturi de unul dintre directori in
documentele oficiale.
Relaţii externe:
f) Cu autoritãţi şi instituţii publice:
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-

serviciul/serviciile de specialitate ale Academiei Române;
reprezinta institutia in raporturile cu autoritatile si in special cu Administratia
Financiara.în limita responsabilitãţii impuse de post;
g) Cu organizaţii internaţionale: atunci când este cazul şi primeşte împuternicirea
conducerii ICIA.
h) Cu persoane juridice private: nu este cazul.
Limite de competenţã: libertate decizionalã în conformitate cu atribuţiile specifice
postului.
Delegarea de atribuţii şi competenţe: în limita legii şi a ROI/ROF al ICIA, poate delega
atribuţiile unei alte persoane cu funcţie similarã în structura organizatoricã.
Contabilul Sef prezintă anual conducerii ICIA raportul sãu de activitate
Ocuparea postului de Contabil Sef se face prin concurs, potrivit legislaţiei în vigoare
Angajarea efectivã pe postul de Contabil Sef se va face la recomadarea Consiliului
Ştiinţific după validarea rezultatelor concursului şi prin decizie a Directorului ICIA
Promovarea/angajare pe un post superior se face conform legislaţiei în vigoare.
Evaluarea activităţii
Evaluarea activitãţii desfãşurate de Contabilul Sef se face în baza Regulamentului cu
privire la evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor din Institutul de
Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA) al Academiei
Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie (http://www.racai.ro/about-us/proceduriregulamente-comisii/).
Calificativul de evaluare se stabileşte în baza celor menţionate în Secţiunea 5 a
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor
din Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu”
(ICIA) al Academiei Române, Anexa 6 – funcţii de execuţie..
Prezenta Fişă de Post a fost stabilitã conform prevederilor legislaţiei muncii în
vigoare – respective Legea nr. 53/2003 consolidatã la zi şi este însoţită obligatoriu, în
cursul unui an, de una sau mai multe Fişe de Sarcini şi Atribuţiuni, în funcţie de
diversificarea activitãţii cerute de instituţie şi/sau legislaţia în vigoare.
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Potrivit cerințelor legale cu privire la atribuții și obligații privind respectarea
normelor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006 modificată și
completată și HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii, precum și Codul
Muncii:
a) fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare și
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi
afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
b) să utilizeze corect mașinile, tehnologia, aparatura, uneltele, substanțele
periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
c) să utilizeze corect echipamentele individuale de protecție acordat și după
utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de Securitate proprii în special ale
mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze
corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice situație
de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de
protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului
accidentele de muncă suferite de propria persoana.
g) să coopereze cu angajatorul și /sau lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de
către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari pentru protecția sănătății și
securității în muncă.
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și /sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și
condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și sănătate în
domeniul său de lucru;
i) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității
și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
k) să cunoasca si să respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, masuri
stabilite in instructiunile specific;
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l) să intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor existente in cadrul unitatii scolare;
m) să respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe
care le desfasoara;
n) să aduca la cunostinta managerului orice defectiune tehnica ori alta situatie
care constituie pericol de incendiu;
o) să nu participe si sa nu efectueze modificari neautorizate la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
p) să comunice imediat dupa constatare, directorului unitatii orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu;
q) să coopereze cu salariatii desemnati de directorul institutului, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
r) să actioneze, in conformitate cu instructiunile specifice, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
s) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Intocmita de: Ec. Ioana Poponete
Semnătură angajat
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ANEXA 7
(ANEXA 1 LA FIŞELE DE POST)

Nr.
crt.

1.

2
3.
4
5
6.

Nr.
crt.
7.
8.

Criteriu

n27

Participarea la programe fundamentale sau prioritare
ale Academiei Române şi realizarea obiectivelor sale.
Rezultate importante obţinute in cadrul programului
fundamental sau prioritar.
Un tratat apărut într-o editură consacrată din
străinătate30
O carte apărută într-o editură consacrată din
străinătate5
O monografie apărută într-o editură consacrată din
străinătate5
O carte editată într-o editură consacrată din
străinătate5
Un tratat editat într-o editură consacrată din
străinătate5

Criteriu
O monografie editată într-o editură consacrată din
străinătat5
Un tratat apărut în Editura Academiei Române

Punc
taj
Acor
dat29

Punctaj
unitar28

25

n

2

25×(Nic/Na)

Σ

20×(Nic/Na)

Σ

15×(Nic/Na)

Σ

10×(Nic/Na)

Σ

13×(Nic/Na)

Σ

Punctaj
unitar3

Punctaj
acordat
4

8×(Nic/Na)

Σ

13×(Nic/Na)

Σ

n = număr programe, tratate, cărţi, monografii, lucrări, citări, etc.
.Nic = număr autori din institut/centru; Na = număr total de autori; Np = număr pagini
capitol; Ntp = număr total de pagini volum, FI = factor de impact.
29
Punctajul total acordat va fi suma punctajelor unitare rezultate prin calcul.
30
Se vor lua în considerare următoarele edituri străine: Academic Press, Appleton &
Lange, Birkhauser, Blackwell, Cambridge University Press, CRC Press, Elsevier,
Garland Publishing, Kluwer Academic Publishers, McGraw-Hill, Mosby, Nova Science
Publishers, Oxford University Press, QMP, Springer Verlag, Thieme, Willey-Liss,
Williams and Wilkins, World Scientific Publishing, SPIE, Hindawi, IASTED.
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Nr.
crt.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nn
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Criteriu
O carte apărută în Editura Academiei Române
O monografie apărută în Editura Academiei Române
Un tratat editat în Editura Academiei Române
O carte editată în Editura Academiei Române
O monografie editată în Editura Academiei Române
Un articol publicat într-o revistă cotată de Web of
Science (Thomson Reuters)31
O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică
internaţională, publicată integral într-o revistă cotată
de Web of Science (Thomson Reuters)6
O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică
internaţională, publicată integral într-un volum editat
într-o editură consacrată din străinătate, inclusiv
electronic (Conference Proceedings Citation IndexScience, Web of Science, Thomson Reuters) 6
Un capitol într-un tratat, carte sau monografie editate
într-o editură consacrată din străinătate5
Un capitol într-un tratat, carte sau monografie editate
în Editura Academiei Române
Număr de citări conform Web of Science (Thomson
Reuters)
Factor de impact cumulat conform Web of Science
(Thomson Reuters)3
O carte apărută într-o editură consacrată din ţară32
O carte editată într-o editură consacrată din ţară7
Un articol apărut într-o revistă recunoscută de CNCS
(B+) sau indexată într-o bază internaţională de date
(BDI)
O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o
manifestare ştiinţifică internaţională

n

2

Punctaj
acordat

Punctaj
unitar3

4

10×(Nic/Na)
8×(Nic/Na)
7×(Nic/Na)
5×(Nic/Na)
3×(Nic/Na)
(1+FI)×(Nic/N
a)

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

(1+FI)×(Nic/N
a)

Σ

2×(Nic/Na)

Σ

13×(Nic/Na)×(Np/
Ntp)
7×(Nic/Na)×(Np
/Ntp)

Σ

Σ
Σ

0.5

Σ

FI×(Nic/Na)

Σ

7×(Nic/Na)
3×(Nic/Na)

Σ

1×(Nic/Na)

Σ

10

Σ

Pentru fiecare articol se va lua în calcul factorul de impact (FI) al revistei împărţit la
numărul total de autori (Na) şi înmulţit cu numărul de autori din institutul/centrul evaluat
(Nic). Factorul de impact este publicat anual de Web of Knowledge, Journal Citation
Report (Thomson Reuters), iar pentru calcul se va utiliza valoarea corespunzătoare anului
apariţiei articolului.
31

32

Se vor lua în considerare cărţile ştiinţifice de autor ce apar în evidenţa Bibliotecii Naţionale.
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Nr.
crt.

Criteriu

n

2

Punctaj
unitar3

O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o
5
manifestare ştiinţifică naţională
O comunicare orală prezentată la o manifestare
26.
2×(Nic/Na)
ştiinţifică internaţională
O comunicare orală prezentată la o manifestare
27.
1×(Nic/Na)
ştiinţifică naţională
Punctaj total criterii de performanţă in cercetarea ştiinţifică
25.

Punctaj
acordat
4

Σ
Σ
Σ

2. Capacitatea de a atrage fonduri de cercetare
Nr.
crt.

Criteriu

5000 - 10000 EUR
10001 - 50000 EUR
50001 - 200000 EUR
200001-1000000 EUR
peste 1000000 EUR
sub 10000 RON
Un grant câştigat de către
10001 - 100000 RON
2. institut/centru de la organisme
100001-500000 RON
naţionale (în funcţie de valoare)
peste 500000 RON
sub 5000 RON
Un contract extrabugetar
5001 - 10000 RON
câştigat de către institut/centru
3.
de la organizaţii internaţionale
10001 - 100000 RON
sau naţionale
peste 100000 RON
O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, simpozion)
4. sau şcoală de vară internaţională organizată de
institut/centru
O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, simpozion)
5.
sau şcoală de vară naţională organizată de institut/centru
Punctaj total atragere fonduri de cercetare
Un grant câştigat de către
institut/centru de la organizaţii
1.
internaţionale (în funcţie de
valoare)

n2

Punctaj
unitar3

Punc
taj
Acor
dat4

2
4
6
8
10
1
2
3
4
0,5
1
2
3
10
5

3. Capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse
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Nr.
crt.

Criteriu

n2

la nivel internaţional
la nivel naţional
la nivel internaţional
2. Un brevet aplicat
la nivel naţional
Un brevet citat în Web of Science (ISI, Thomson –
3.
Reuters, SCOPUS)
Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare
4. bazate pe omologări sau inovaţii proprii (produse
vândute, sume încasate)6
5 Un laborator de cercetare-dezvoltare acreditat
6 Studii de impact si servicii comandate de un beneficiar
Punctaj total dezvoltare servicii s.a.
1.

Un brevet acordat

Punctaj
Unitar3
10
5
20
10

Punctaj
Acordat4

5
20
20
5

4. Capacitatea de a pregati superior tineri cercetatori (doctorat, post-doctorat, elevi
liceu)
Punc
Nr.
Punctaj
taj
Criteriu
n2
crt.
unitar3 acor
dat4
1. Institutul/centrul are dreptul de a conduce doctorate
20
2. Un conducător de doctorat care activează în institut/centru
20
3. Un doctorand
10
4. Un post-doctorand
10
Un cercetător angajat in institut/centru care a obţinut titlul de
5.
10
doctor
Punctaj total pregatire tineri cercetatori
5. Prestigiu ştiinţific (toată perioada de activitate)

Nr.
crt.

Criteriu

Un membru în colectivul de redacţie al unei reviste
naţionale/internaţionale (cotată de Web of Science, Thomson
1.
Reuters sau indexată într-o BDI) sau în colectivul editorial al
unor edituri internaţionale consacrate2
2. Un membru în conducerea unei organizaţii internaţionale de
____________________________________________
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Nr.
crt.

Criteriu

n2

Punctaj
unitar3

specialitate
3. Un membru al Academiei Române
4. Un cercetător cu un indice Hirsch peste 8
Un membru de onoare (fellow, senior) al unei societăţi
5.
ştiinţifice naţionale/internaţionale
6. Un premiu al Academiei Române
Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice naţionale
7.
obţinut printr-un proces de selecţie
Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice
8
internaţionale obţinut printr-un proces de selecţie
Punctaj total prestigiu ştiinţific

Punct
aj
acord
at4

50
20
20
20
40
20

Punctaj total criterii performanta ştiinţifică, atragere de fonduri,
performanţă dezvoltare, pregătire tineri şi prestigiu ştiinţific
Notă. Comisia de evaluare poate acorda un punctaj suplimentar de până 15% din
valoarea punctajului total pentru realizări deosebite, de exemplu:
- imagini dintr-un articol ştiinţific apărute pe coperta unei reviste cotate de Web of
Science (Thomson Reuters);
- carte de autor apărută într-o editură internaţională consacrată**;
- articol ştiinţific citat de 100 de ori (sau mai mult), după excluderea autocitărilor, în
perioada evaluată;
- premii primite din partea unor organisme/societăţi internaţionale de specialitate
recunoscute.
Eventuala acordare a punctajului suplimentar va fi motivată de către comisia de
evaluare.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA
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ANEXA 8
RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE
NUMELE şi PRENUMELE ANGAJATULUI:
FUNCŢIA OCUPATÃ:  CS I/ CS II/ CS III/ CS/ ACS
NORMA:  întreagã/fracţie:  ½ sau  ¼
DENUMIREA/NR-L CONTRACTULUI/CONTRACTELOR PENTRU
CARE SE FACE RAPORTAREA:
PERIOADA DE RAPORTARE:
Nr Tip activitate
.
crt
.
I.
Cercetare
fundamental
Studii/cercetãri


Cadru de
desfãşurar
e

Responsa
bil

 Program
Prioritar
 Program
de
cercetare

Subprogra
m
de
cercetare

soluţie/ model
conceptual 
model

Dura
ta

Livrabil

OBS.
33

Document
aţie faza I
/ faza a
II-a 
Raport de
cercetare

Studiu 
Altele34 
Raport
Tehnic 
Dezvoltare

Se vor face precizãri succinte legate de faptul cã lucrarea este în termen sau este în întârziere
precum şi legate de faptul cã angajatul a fost în Concediu de Odihnã/Concediu Medical/Concediu
Fãrã Salariu sau a fost implicat în altã lucrare la cererea Conducerii ICIA.
34 Se va face o scurtã descriere a ‘livrabilului” în cazul în care nu se regãseşte printre celelalte
livrabile menţionate în raportul de activitate (de ex.: elaborare/ fundamentare strategie; scenarii
strategice; metodologie; studiu de caz/ scenariu de utilizare ş.a.).
33
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Nr
.
crt
.

Tip activitate

Cadru de
desfãşurar
e

Responsa
bil

experimental 
prototip 
ỉnregistrare
copyright /
patent 

Diseminare:
articol  /
prezentare /
publicare /
organizare
conferinţã /
workshop /
seminar 
II.

35

Cercetare – Contract
dezvoltare
extrabuget
ar  nr.
Finanţat
din fonduri
Cercetare
extrabuget
fundamentalã
are interne
/
internaţion
Dezvoltare
ale 
experimentalã

Proiectare
şi
elaborare
documentaţie
de analizã şi
tehnicã 

Dura
ta

Livrabil

OBS.
33

software 
Dezvoltare
software 
Elaborare
documenta
ţie 
Cerere
înregistrar
e
Articol 
Prezentare

Program
Conferinţã
/
workshop
/
seminar 
Obiectivul
final
al
contractulu
i
Raport de
cercetare

Studiu 
Altele35 
Elaborare
software 
Raport
Tehnic /
Document
aţie
Tehnicã 

Se va face o scurtã descriere a ‘livrabilului”.
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Nr
.
crt
.

Tip activitate

Cadru de
desfãşurar
e

Responsa
bil

Elaborare
documentaţie
tehnicã/specific
aţie
tehnicã
(definire şi/sau
realizare) 
Elaborare
documentaţie
tehnicã
a
produsului /
metodei36 /
serviciulu3 /
aplicaţiei3 /
sistemului /
interfeţei37 
Dezvoltarea
produsului4 /
metodei4
/
4
serviciului /
aplicaţiei4 /
sistemului /
interfeţei5 
Experimentare
a
şi
verificarea38
produsului /
metodei
/
serviciului /
aplicaţiei
/
sistemului /
interfeţei 
ỉnregistrare
copyright /

Dura
ta

Livrabil

OBS.
33

Raport
Tehnic /
Document
aţie
Tehnicã 
Raport
Tehnic /
Document
aţie
Tehnicã 

Raport
Tehnic 

Raport
Tehnic 

Elaborare
documenta

Se va face o scurtã descriere a metodei/ aplicaţiei/ serviciului la care lucreazã angajatul
Se va preciza şi descrie pe scurt tipul de interfaţã (de ex. interfaţã cu utilizatorul sau internã,
realizare site etc.)
38 Se va face o scurtã descriere a contextului aplicat la experimentare şi verificare
36
37
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Nr
.
crt
.

Tip activitate

Cadru de
desfãşurar
e

Responsa
bil

patent 

Organizare
şedinţã contract

Diseminare:
articol  /
prezentare /
publicare /
organizare
conferinţã /
workshop /
seminar 

Dura
ta

Livrabil

OBS.
33

ţie 
Cerere
înregistrar
e
Elaborare
Agendã 
Moderare

Participare

Participare
cu
intervenţie
39 
Articol 
Prezentare

Program
Conferinţã
/
workshop
/
seminar 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE:
1. Se bifeazã cãsuţele adecvate tipului de activitate/ livrabilului la care a
lucrat angajatul în perioada de raportare
2. Se completeazã sintetic rubricile care se potrivesc tipului de activitate
prestat de cãtre angajat cu informaţii succinte.
3. La capitolul de diseminare se vor da câte detalii va considera angajatul cã
sunt absolut necesare.
In cazul articolelor referirea se va face astfel:

39

Necesitã pregãtire anterioarã şi/sau discutarea/oferirea de soluţii pe baza unor materiale.
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Autorul/autorii, anul, titlul articolului, locul unde a fost trimis
(Journal/Proc/Review/Revistã etc.) menţionând acolo unde existã
informaţii, dacã este ISI/indexat în baze de date internaţionale şi factorul
de impact (la data trimiterii articolului)
In cazul celor care nu au menţionat afilierea la ICIA, nu se vor
menţiona participãri la lucrãri finanţate/efectuate de cãtre/în alte
instituţii decât ICIA, în care mai funcţioneazã angajatul.
Întocmit: Dr. Angela Ioniţã, Director adjunct ICIA

ANEXA 9

Raport Autoevaluare
1 ianuarie 201x – 31 decembrie 201x
Numele şi Prenumele Angajatului:
Funcţia40:  CS I;  CS II;  CS III;  CS;  ACS
Norma:  normã întreagã;  ½ normã;  ¼ normã
Duratã CIM41:  determinatã;  nedeterminatã
(toate criteriile analizează numai perioada de evaluare)
Nr.
crt.

Criteriu

1.

Participarea la programe fundamentale sau prioritare
ale Academiei Române şi realizarea obiectivelor sale.
Rezultate importante obţinute in cadrul programului
fundamental sau prioritar.

n42

Punctaj
unitar43

Punctaj
acordat44
25

Pentru cei care au promovat în cursul anului 2017, se vor marca ambele funcţii cu
menţiunea duratei la fiecare dintre ele (de ex.  CS III 10 luni;  CS II 2 luni)
41
CIM = Contract Individual de Muncã
42
n = număr programe, tratate, cărţi, monografii, lucrări, citări, etc.
43
.Nic = număr autori din institut/centru; Na = număr total de autori; Np = număr pagini
capitol; Ntp = număr total de pagini volum, FI = factor de impact.
44
Punctajul total acordat va fi suma punctajelor unitare rezultate prin calcul.
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Nr.
crt.
2
3.
4
5
6.
Nr.
crt.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Criteriu

n42

Un tratat apărut într-o editură consacrată din
străinătate45
O carte apărută într-o editură consacrată din
străinătate5
O monografie apărută într-o editură consacrată din
străinătate5
O carte editată într-o editură consacrată din
străinătate5
Un tratat editat într-o editură consacrată din
străinătate5
Criteriu
O monografie editată într-o editură consacrată din
străinătat5
Un tratat apărut în Editura Academiei Române
O carte apărută în Editura Academiei Române
O monografie apărută în Editura Academiei Române
Un tratat editat în Editura Academiei Române
O carte editată în Editura Academiei Române
O monografie editată în Editura Academiei Române
Un articol publicat într-o revistă cotată de Web of
Science (Thomson Reuters)46
O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică
internaţională, publicată integral într-o revistă cotată
de Web of Science (Thomson Reuters)6
O lucrare prezentată la o manifestare ştiinţifică

n2

Punctaj
unitar43

Punctaj
acordat44

25×(Nic/Na)

Σ

20×(Nic/Na)

Σ

15×(Nic/Na)

Σ

10×(Nic/Na)

Σ

13×(Nic/Na)

Σ

Punctaj
unitar3

Punctaj
acordat4

8×(Nic/Na)

Σ

13×(Nic/Na)
10×(Nic/Na)
8×(Nic/Na)
7×(Nic/Na)
5×(Nic/Na)
3×(Nic/Na)

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

(1+FI)×(Nic/Na)

Σ

(1+FI)×(Nic/Na)

Σ

2×(Nic/Na)

Σ

Se vor lua în considerare următoarele edituri străine: Academic Press, Appleton &
Lange, Birkhauser, Blackwell, Cambridge University Press, CRC Press, Elsevier,
Garland Publishing, Kluwer Academic Publishers, McGraw-Hill, Mosby, Nova Science
Publishers, Oxford University Press, QMP, Springer Verlag, Thieme, Willey-Liss,
Williams and Wilkins, World Scientific Publishing, SPIE, Hindawi, IASTED.
46
Pentru fiecare articol se va lua în calcul factorul de impact (FI) al revistei împărţit la
numărul total de autori (Na) şi înmulţit cu numărul de autori din institutul/centrul evaluat
(Nic). Factorul de impact este publicat anual de Web of Knowledge, Journal Citation
Report (Thomson Reuters), iar pentru calcul se va utiliza valoarea corespunzătoare anului
apariţiei articolului.
____________________________________________
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Nr.
crt.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Criteriu

n2

Punctaj
acordat4

internaţională, publicată integral într-un volum editat
într-o editură consacrată din străinătate, inclusiv
electronic (Conference Proceedings Citation IndexScience, Web of Science, Thomson Reuters) 6
Un capitol într-un tratat, carte sau monografie editate
13×(Nic/Na)×(Np/Ntp)
într-o editură consacrată din străinătate5
Un capitol într-un tratat, carte sau monografie editate
7×(Nic/Na)×(Np/Ntp)
în Editura Academiei Române
Număr de citări conform Web of Science (Thomson
0.5
Reuters)
Factor de impact cumulat conform Web of Science
FI×(Nic/Na)
(Thomson Reuters)3
O carte apărută într-o editură consacrată din ţară47
7×(Nic/Na)
7
O carte editată într-o editură consacrată din ţară
3×(Nic/Na)
Un articol apărut într-o revistă recunoscută de CNCS
(B+) sau indexată într-o bază internaţională de date
1×(Nic/Na)
(BDI)
O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o
10
manifestare ştiinţifică internaţională
O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o
5
manifestare ştiinţifică naţională
O comunicare orală prezentată la o manifestare
2×(Nic/Na)
ştiinţifică internaţională
O comunicare orală prezentată la o manifestare
1×(Nic/Na)
ştiinţifică naţională
Punctaj total criterii de performanţă in cercetarea ştiinţifică

2. Capacitatea de a atrage fonduri de cercetare
Nr.
Criteriu
crt.
5000 - 10000 EUR
Un grant câştigat de către
10001 - 50000 EUR
institut/centru de la organizaţii
1.
50001 - 200000 EUR
internaţionale (în funcţie de
200001-1000000 EUR
valoare)
peste 1000000 EUR
2. Un grant câştigat de către
sub 10000 RON
47

Punctaj
unitar3

n2

Punctaj
unitar3
2
4
6
8
10
1

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Punctaj
acordat4

Se vor lua în considerare cărţile ştiinţifice de autor ce apar în evidenţa Bibliotecii Naţionale.
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Nr.
crt.

n2

Criteriu
institut/centru de la organisme
naţionale (în funcţie de valoare)

10001 - 100000 RON
100001-500000 RON
peste 500000 RON
sub 5000 RON
Un contract extrabugetar
5001 - 10000 RON
câştigat de către institut/centru
3.
de la organizaţii internaţionale
10001 - 100000 RON
sau naţionale
peste 100000 RON
O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, simpozion) sau
4.
şcoală de vară internaţională organizată de institut/centru
O manifestare ştiinţifică (congres, conferinţă, simpozion) sau
5.
şcoală de vară naţională organizată de institut/centru
Punctaj total atragere fonduri de cercetare

3. Capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse
Nr.
Criteriu
crt.
la nivel internaţional
1. Un brevet acordat
la nivel naţional
la nivel internaţional
2. Un brevet aplicat
la nivel naţional
Un brevet citat în Web of Science (ISI, Thomson –
3.
Reuters, SCOPUS)
Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare
4. bazate pe omologări sau inovaţii proprii (produse
vândute, sume încasate)6
5 Un laborator de cercetare-dezvoltare acreditat
6 Studii de impact si servicii comandate de un beneficiar
Punctaj total dezvoltare servicii s.a.

n2

Punctaj
unitar3
2
3
4
0,5
1
2
3

Punctaj
acordat4

10
5

Punctaj
Unitar3
10
5
20
10

Punctaj
Acordat4

5
20
20
5

4. Capacitatea de a pregati superior tineri cercetatori (doctorat, post-doctorat)
Nr.
Punctaj
Criteriu
n2
crt.
unitar3
1. Institutul/centrul are dreptul de a conduce doctorate
20
2. Un conducător de doctorat care activează în institut/centru
20
3. Un doctorand
10
4. Un post-doctorand
10
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Nr.
crt.

Criteriu

n2

Un cercetător angajat in institut/centru care a obţinut titlul de
doctor
Punctaj total pregatire tineri cercetatori

5.

Punctaj
unitar3

Punctaj
acordat4

10

5. Prestigiu ştiinţific (toată perioada de activitate)
Nr.
crt.

Criteriu

n2

Un membru în colectivul de redacţie al unei reviste
naţionale/internaţionale (cotată de Web of Science,
1. Thomson Reuters sau indexată într-o BDI) sau în
colectivul editorial al unor edituri internaţionale
consacrate2
Un membru în conducerea unei organizaţii internaţionale
2.
de specialitate
3. Un membru al Academiei Române
4. Un cercetător cu un indice Hirsch peste 8
Un membru de onoare (fellow, senior) al unei societăţi
5.
ştiinţifice naţionale/internaţionale
6. Un premiu al Academiei Române
Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice naţionale
7.
obţinut printr-un proces de selecţie
Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice
8
internaţionale obţinut printr-un proces de selecţie
Punctaj total prestigiu ştiinţific

Punctaj
unitar3

20

20
50
20
20
20
40
20

Punctaj total criterii performanta ştiinţifică, atragere de fonduri,
performanţă dezvoltare, pregătire tineri şi prestigiu ştiinţific
Notă. Comisia de evaluare poate acorda un punctaj suplimentar de până 15% din valoarea
punctajului total pentru realizări deosebite, de exemplu:
- imagini dintr-un articol ştiinţific apărute pe coperta unei reviste cotate de Web of Science
(Thomson Reuters);
- carte de autor apărută într-o editură internaţională consacrată**;
- articol ştiinţific citat de 100 de ori (sau mai mult), după excluderea autocitărilor, în perioada
evaluată;
- premii primite din partea unor organisme/societăţi internaţionale de specialitate recunoscute.
Eventuala acordare a punctajului suplimentar va fi motivată de către comisia de
evaluare.
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Modificãrile faţã de versiunea anterioară sunt urmãtoarele:
Cap. 1 b) în loc de:
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
devine:
b) în conformitate cu prevederile PO-01 privind desfăşurarea activităţii de
cercetare conform Planului Anual de cercetare ştiinţifică al ICIA, revizuită în
26.06.2020, art.8, paragraful 1, subparagrafele 14 şi 15, pg 4, 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;
Cap. 2, penultimul paragraf, în loc de:
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
şi votat de jumătate plus unul din membrii Consiliului Ştiinţific.
devine:
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,
indiferent sub ce formă se desfăşoară acestea (online sau nu), atrage dupa sine
retragerea calităţii de membru al Consiliului Ştiinţific al ICIA. Locul rămas
liber va fi ocupat la propunerea Presedintelui Consiliului Ştiinţific şi votat de
jumătate plus unul din membrii Consiliului Ştiinţific.
Cap. 3, paragraful al doilea:
Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi în
şedinţe extraordinare sau ori de cate ori este necesar pentru a lua hotărâri, în
conformitate cu atribuțiile care îi revin
devine:
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Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi în
şedinţe extraordinare, indiferent sub ce formă se desfăşoară acestea (online sau
nu) sau ori de cate ori este necesar pentru a lua hotărâri, în conformitate cu
atribuțiile care îi revin
Cap. 4, paragraful al doilea:
Pentru validitatea deliberărilor Consiliului Ştiinţific este necesară
prezenţa membrilor care să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor Consiliului Ştiinţific.
devine:
Pentru validitatea deliberărilor Consiliului Ştiinţific, indiferent sub ce
formă se desfăşoara şedintele, este necesară prezenţa membrilor care să
reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor
Consiliului Ştiinţific.
Cap. DISPOZIŢII FINLE, paragraful al doilea:
Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare
se pot face la propunerea Conducerii ICIA şi/sau a 4 membri ai Consiliului
Științific.
devine:
Modificările și completările prezentului regulament se pot face la
propunerea Conducerii ICIA şi/sau a 4 membri ai Consiliului Științific, sau în
situaţia în care acestea sunt cerute prin actele normative în vigoare (stare de
urgenţă, stare de alertă ş.a.).
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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. în conformitate cu prevederile PO-01 privind desfăşurarea activităţii de
cercetare conform Planului Anual de cercetare ştiinţifică al ICIA, revizuită în
26.06.2020, art.8, paragraful 1, subparagrafele 14 şi 15, 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 validează
comisiile de concurs propuse conform legislaţiei în vigoare (Legea 319/2003
şi/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 şi aprobate de către
SCOSAAR;
e. validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare
din cadrul Institutului, pe care le înaintează spre confirmare Secţiei de Ştiinţa
şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Academiei Române şi, după caz, Biroului
Prezidiului 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.
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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.
Astfel, din Consiliul Științific al ICIA pot face parte minim 2 personalităţi
din domeniul principal de activitate al institutului, propuşi de conducerea ICIA
(Director şi/sau Directorul Adjuct) şi 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 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 şi/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 ş.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) nu este ocupat temporar, în Consiliul
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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,
indiferent sub ce formă se desfăşoară acestea (online sau nu), atrage dupa sine
retragerea calităţii de membru al Consiliului Ştiinţific al ICIA. Locul rămas liber
va fi ocupat la propunerea Presedintelui Consiliului Ştiinţific şi votat de jumătate
plus unul din membrii Consiliului Ştiinţific.
Membrii Consiliului Ştiinţific sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani.
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, indiferent sub ce formă se desfăşoară acestea (online sau nu) sau
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 puţin 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
Știinţific 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 sau a directorului sau a directorului adjunct,
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 şi 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 ședinţei va fi întocmit de către unul din membrii
prezenți, desemnat prin rotaţie.
Ţinând cont de domeniul de activitate al ICIA şi de faptul că unii membrii
ai Consiliului Ştiinţific solicită şi se constată că îndeplinesc condiţiile pentru a
primi aprobare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telelucru, precum şi de
faptul că utilizând mijloacele TIC din dotare nu este obstrucţionată activitatea
Consiliului Ştiinţific şi ICIA şi nu reclamă costuri suplimentare nici din partea
membrilor, nici a instituţiei, locul de desfăşurare a şedinţei Consiliului Ştiinţific
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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.
In situaţiile curente, care solicită decizia şi/sau punctul de vedere al
Consiliul Ştiinţific al ICIA într-un interval de timp scurt şi pentru a nu depăşi
termenele alocate soluţionării unor probleme urgente, acesta poate să lucreze cu
o procedură simplificată în care se face anunţul agendei şi subiectelor (prin email) pentru care este necesar votul membrilor şi se consemnează votul si/sau
punctul de vedere exprimat primit prin e-mail, deciziile fiind luate cu votul
exprimat de membrii, urmând ca ulterior să se semneze Procesul Verbal care
consemnează decizia/deciziile luate.
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
şi/sau au votat conform regulamentului şi apoi este aprobat de către Preşedintele
Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din Academia Română
Pentru validitatea deliberărilor Consiliului Ştiinţific, indiferent sub ce
formă se desfăşoara şedintele, 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 formalităţilor 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 timpului stabilit nu vor fi luate în considerare, membrii respectivi fiind
consideraţi absenţi de la şedinţă.
Respectarea hotărârilor luate de către Consiliul Ştiinţific, în limitele legii și
ale prezentului regulament, este obligatorie chiar pentru membrii care nu au luat
parte la ședință sau au votat contra.
Hotărârile Consiliului Știintific devin imperative pentru conducerea ICIA
în vederea luării măsurilor necesare punerii acestora în aplicare.
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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 prezentului regulament se pot face la
propunerea Conducerii ICIA şi/sau a 4 membri ai Consiliului Științific sau în
situaţia în care acestea sunt cerute prin actele normative în vigoare (stare de
urgenţă, stare de alertă ş.a.).
Regulamentul Consiliului Științific ICIA nu face obiectul vreunei negocieri
între Conducerea ICIA şi 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 la Regulamentul de constituire şi funcţionare a
Consiliului Ştiinţific al ICIA
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
48
a convocarii 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
contra49 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

…

Se ataseaza continutul convocarii facute si acordurile de participare ale membrilor (in
formatul in care au fost primite).
49 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)
48
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