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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în 
cadrul procedurii operaționale:   
 
 Elemente privind 

responsabilii/ 
operațiunea 

Nume și prenume Funcția Data  Semnătura 

1.1 Elaborat Stelian Ion CS II 01.10.2015  

1.2 Verificat Ioan Stancu Dir. Adj. Științific 01.10.2015  

1.3 Aprobat Acad. Marius Iosifescu Director 06.10.2015  

 
 
 
Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale:  
 

 Ediția/ revizia în 
cadrul procedurii 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei Data de la care se aplică 
prevederile ediției sau reviziei 

2.1 Ediția 1 x x 06.10.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 
 
 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia în cadrul procedurii 
operaționale:  
 
 Scopul 

Difuzării 
Exem-

plar nr. 
Compartiment Funcția Nume și Prenume Data 

primirii 
Semnăt

3.1 Aplicare 2  Dir.Adj. Stancu Minasian 07.10.2015  

3.6 Arhivare 1 Contabilitate Contabil Elena Stoian 07.10.2015  
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

4.1. Prezenta procedura documentează desfăşurarea activităţii Consiliului Ştiinţific al ISMMA. 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

5.1. Procedura se aplica de către Conducerea ISMMA, Directorul Adjunct Ştiinţific.  
5.2. La Procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate. 

 
6. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE 

 
6.1. ROF şi ROI ISMMA aprobate ỉn septembrie 2009  
6.2. Statutul Academiei Române şi Regulamentul lui de aplicare 

 

 
7. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ỈN PROCEDURA  
OPERAŢIONALĂ 

 
7.1. DEFINIŢII 

 
7.1.1. Consiliu științific - colectiv însărcinat cu îndrumarea muncii științifice într-o instituție de învățământ 
superior sau într-un institut de cercetare 

 
7.1.2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare - instrument de organizare folosit pentru descrierea 
detaliata a structurii organizatorice a unui sistem economico-social, in vederea cunoasterii si analizei sale 
aprofundate. 

 
7.1.3. Regulamentul de Ordine Interioară - stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea si disciplina 
muncii în cadrul ISMMA, în conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003 consolidat la zi 
şi cele ale legislaţiei în domeniu. 

 
 

 
7.2. PRESCURTĂRI 

 
7.2.1. ISMMA – Institutul  de Cercetări pentru Inteligenţă ArtifISMMAlă  
7.2.2. ROF - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  
7.2.3. ROI - Regulamentul de Ordine Interioară 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. ISMMA 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. 

 
8.2. Consiliului Ştiinţific al ISMMA 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;  

Consiliului Ştiinţific al ISMMA analizează conform criteriilor de exigenţă stabilite şi avizează lucrările de 
cercetare efectuate în ISMMA, cu participarea colectivului de elaborare a lucrării, formulând, când este cazul, 
măsuri de îmbunătăţire;  

Consiliului Ştiinţific al ISMMA stabileşte tematica şi bibliografia şi aprobă scoaterea la concurs a unor 
posturi, ca urmare a rezultatelor obţinute de angajaţi, în vederea promovării, a completării schemei de funcţiuni 
şi/sau apariţiei unor noi surse de finanţare (contracte naţionale şi/sau europene/internaţionale);  

Consiliului Ştiinţific al ISMMA stabileşte tematica şi bibliografia şi aprobă numărul de locuri pentru 
activitatea de doctorat care se desfăşoară în ISMMA, în baza cererilor formulate de către Conducătorii de 
doctorat din ISMMA;  

Consiliului Ştiinţific al ISMMA aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul 
ISMMA, pe care le înaintează spre confirmare Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul 
Academiei  
Române;  

Consiliului Ştiinţific al ISMMA aprobă 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 Biroului de Doctorate al Academiei Române;  

Consiliului Ştiinţific al ISMMA stabileşte tematica şi aprobă data sesiunilor şi simpozioanelor 
ştiinţifice organizate de către ISMMA;  

a. aprobă structura publicaţiilor şi lucrărilor elaborate şi editate sub egida ISMMA;  
b. Îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea ştiinţifică a ISMMA; 

 
8.2. Date de intrare ale procesului:  



Institutul de Statistică Matematică 
și Matematică Aplicată 

 

Procedură Operațională 
 

privind desfășurarea activității 
Consiliului Științific al ISMMA 

 

Cod: P.O. 38 
 

Ediția: 1 
Nr. de ex.: 
Revizia: 
Nr. de ex.: 
Pagina: 4 din 8 
Exemplar nr.: 

 

 

Consiliul ştiinţific al ISMMA ia ỉn discuţie şi (re)formulează dacă este cazul:  
 Propunerile pentru programele de cercetare proprii ISMMA, de consultanţă şi de relaţii cu străinătatea; 
 Propunerile pentru Planul Anual de cercetare al ISMMA; 
 Lucrări de cercetare din cadrul programelor şi programele prioritarede cercetare ale Academiei 

Române; 
 Lucrări de cercetare efectuate ỉn baza contractelor naţionale şi internaţionale ỉn care este implicat 

ISMMA; 
 Propunerea pentru Strategia de cercetare-dezvoltare a ISMMA propusă de director; 
 Propunerea pentru Planul general de management; 
 Propunerea directorului/directorilor/responsabililor de contracte privind Planul de management al 

contractului/contractelor; 
 Propuneri de modificare/actualizare a Regulamentului de Ordine Interioară; 
 Propuneri/cerereri/referate de necesitate privind anagajarea de personal ỉn ISMMA; 
 Propuneri de Criterii de angajare/promovare personal; 
 Propuneri de Comisii de angajare/promovare personal; 
 Propuneri de Comisii pentru susţinerea examenelor şi/sau referatelor din cadrul activităţii de doctorat; 
 Procese Verbale ale comisiilor de anagajare/promovare personal; 
 Procese Verbale ale comisiilor provenite de la susţinere examene şi/sau referate din cadrul activităţii de 

doctorat; 
 Cereri adresate aparatului administrativ al Academiei Române; 
 Cereri de organizarea a unor manifestări ştiinţifice ỉn/de către ISMMA; 
 Alte cereri ale Conducerii şi anagajaţilor ỉn vederea bunei desfăşurări a activităţii de cercetare a 

ISMMA. 
 
 
 
 
8.3. Date de ieşire ale procesului: 
Consiliul Ştiinţific al ISMMA aprobă:  

 Componenţa Comitetului de Direcţie al ISMMA; 
 Strategia de cercetare-dezvoltarea a ISMMA; 
 Planul anual de cercetare al ISMMA: 
 Planul anual de cercetare pe baza contractelor naţionale şi internaţionale ỉn care este implicat ISMMA; 
 Lucrările de cercetare realizate ỉn cadrul Planului Anual de cercetare al ISMMA; 
 Lucrările de cercetare realizate ỉn cadrul contractelor naţionale şi internaţionale ỉn care este implicat 

ISMMA; 
 Planul general de management; 
 Planul/planurile de management al contractului/contractelor al/ale directorului/directorilor/ 

responsabililor de contracte; 
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 modificări/actualizări ale Regulamentului de Ordine Interioară; 
 Listă de Criterii de angajare/promovare personal; 
 Lista de Comisii de angajare/promovare personal; 
 Lista Comisii pentru susţinerea examenelor şi/sau referatelor din cadrul activităţii de doctorat; 
 Procese Verbale ale comisiilor de anagajare/promovare personal şi susţinere examene şi/sau referate 

din cadrul activităţii de doctorat; 
 Cereri adresate aparatului administrativ al Academiei Române; 
 Cereri de organizarea a unor manifestări ştiinţifice ỉn/de către ISMMA; 
 Alte cereri ale Conducerii şi anagajaţilor ỉn vederea bunei desfăşurări a activităţii de cercetare a 

ISMMA.  
Toate aceste documente discutate/(re)formulate şi aprobate de către Consiliul Ştiinţific al ISMMA sunt 
ỉnaintate Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din Academia Română şi/sau altor compartimente ale 
Academiei Române (după caz). 

 
8.4. Organizarea Consiliului Ştiinţific al ISMMA 

 
Consiliul Ştiinţific este format din 7-11 membri, din care 2 sunt desemnaţi de către Academia 

Română.  
Consiliul Ştiinţific este format din membrii de drept şi membrii aleşi.  
Directorul, directorul adjunct ştiinţific şi membrii Academiei Române, desemnaţi de Prezidiul 

Academiei Române la propunerea Secţiei de Ştiinţe Matematice, sunt de drept membri ai Consiliului Ştiinţific. 
 
Membrii aleşi vor fi desemnaţi de Adunarea Generală constituită statutar în prezenţa a 2/3 din numărul total al 
cercetătorilor atestaţi.  

Din Consiliul Ştiinţific pot face parte cercetători ştiinţifici I, II şi III. Alegerea se face prin vot secret, 
fiecare dintre candidaţi fiind necesar să obţină majoritatea de 2/3 din voturi.  

Sunt declaraţi aleşi acei candidaţi înscrişi pe lista reuşiţilor în ordinea numărului de voturi exprimate. 
În cazul în care unul dintre cele 2 posturi de conducere executivă a Institutului (director, director 
adjunct/ştiinţific) nu este ocupat temporar, în Consiliul Ştiinţific va fi ales suplimentar un şef de sector/program 
sau proiect de cercetare, pentru completarea componenţei Consiliului Ştiinţific.  

La fiecare şedinţă, Consiliul Ştiinţific îşi poate alege un secretar din membri prezenţi, prin vot deschis 
cu majoritate de 2/3.  

Membrii  Consiliului  Ştiinţific  sunt  aleşi  pentru  o  perioadă  de  4  ani.  Consiliul  Ştiinţific  se  
întruneşte trimestrial şi în cazuri extraordinare, la cererea a cel puţin 4 din cei 7-11 membri sau la cererea 
directorului sau directorului adjunct/ştiinţific. 

 
 

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ỈN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
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9.2. Director/Director Adj Ştiinţific al ISMMA  
9.1.1. Propune strategia de cercetare-dezvoltarea a ISMMA;  
9.1.2. Propune planul anual de cercetare al ISMMA;  
9.1.3. Planul general de management;  
9.1.4. Propune modificări/actualizări la ROI al ISMMA;  
9.1.5. Alte propuneri pentru ỉmbunătăţirea activităţii de cercetare-dezvoltare a ISMMA;  
9.1.6. Este membru al Consiliului ştiinţific al ISMMA.  
9.1.7. Directorul ISMMA este Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al ISMMA. 

 
9.2. Director Adj Economic al ISMMA  
9.2.1. Colaborează cu Consiliul Ştiinţific al ISMMA ỉn vederea asigurării cadrului economico-financiar potrivit 
desfăşurării activităţii de cercetarea a ISMMA şi la soluţionarea spezelor apărute. 

 
9.3. Angajaţii ISMMA  
9.3.1. Se pot adresa Consiliului Ştiinţific direct sau prin intermediul Comitetului de Direcţie, ỉn calitatea pe care 
o au şi/sau ỉn baza atribuţiilor şi sarcinilor care le revin ỉn baza fişei postului şi a fişei de sarcini şi atribuţiuni, 
anexe la contractul individual de muncă, ỉn vederea ỉnaintării unor propuneri/sesizări privind buna desfăşurarea 
a activităţii ISMMA. 

 
 

 
10. ANEXE, ỈNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 

 
Nr. Denumirea Elaborator Aprobat Nr.de Difuzare  Arhivare Alte 
ane anexei   exempl      

xa    are  loc  perioa-da  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Proces Verbal Secretarul Preşedintele  Secţia de     

 al şedinţei Consiliului Consiliului  
Şţiinţe 

Matematice      
 Consiliului Ştiinţific Ştiinţific  din     
 Ştiinţific al    Academia     
 ISMMA    Română     
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11. Cuprins 
 

Numarul   
componentei   

in cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 
procedurii   

operationale   
 Coperta  

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 1.
 dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale  

2. Situatia  editiilor  si  a  reviziilor  in  cadrul  editiilor  procedurii 1.
 operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 1.
 revizia din cadrul editiei procedurii operationale  

4. Scopul procedurii operationale 2.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 2.
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 2.
7. Definiţii   si   prescurtări   ale   termenilor   utilizaţi   ỉn   procedura 2.

 operaţională  
8. Descrierea procedurii operationale 3.
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 5.
10. Anexe, inregistrari, arhivari 8.
11. Cuprins 7.
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  Anexa 1  

Aprobat Preşedinte Secţie, 
 

------------------------------------- 
 

Nr. … din … 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţei Consiliului Ştiinţific al ISMMA din … 

 
În data de …. a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific al ISMMA cu următoarea ordine de zi:  

 
 
.... 

 
Concluzie 
 

Consiliul Ştiinţific al ISMMA:  
 a discutat ....; 
 a propus ...  . 

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific al ISMMA: 
 
 
Membri:  
 
 
 


