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CAPITOLUL I 

 Dispoziții generale 
 

 Art. 1.   
 Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-
Caius Iacob” al Academiei Române (prescurtat ISMMA) a fost înfiinţat în baza HG 1366 
din  27 decembrie 2001, art.1 al b),  publicatǎ în M.Of. nr. 55/25 ianuarie 2002, prin care s-a 
dispus fuzionarea Institutului de Matematică Aplicată  si a Centrului de Statistică Matematică  
„Gheorghe Mihoc” - unități de cercetare aflate în subordinea Academiei Române. 

 
Art. 2.  
În baza  HG 1366 din 2001, ISMMA este instituţie publică în subordinea Academiei 

Române, cu sediul în municipiul București, calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5. 
 
Art. 3.   
Institutul 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 potrivit reglementărilor proprii, adoptate în limitele autorităţii şi 
autonomiei sale, conferite prin lege. 

 
Art. 4.  
ISMMA administrează și utilizează fondurile primite prin finanțare de la bugetul de 

stat, prin Academia Română, în condiţiile legii, veniturile realizate din contracte (cu finanţare 
bugetară sau/şi extrabugetară) pentru lucrări suplimentare celor din programele de cercetare, 
precum şi sumele obţinute din alte activităţi extrabugetare. Aceste fonduri sunt administrate 
autonom, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 
CAPITOLUL II 

 Obiectul de activitate 
 

Art. 5.  
ISMMA are ca scop efectuarea de activitǎţi  de cercetare ştiinţifică fundamentală,    

organizarea de seminarii ştiinţifice, organizarea de manifestări ştiinţifice, organizarea activitǎţii 
de doctorat,  diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor efectuate (prin publicaţii, 
sesiuni ştiinţifice, etc.) în domeniul matematicii aplicate, probabilităţilor şi statisticii 
matematice, alte activitǎţi conexe, activitǎţi financiar-contabile. 
 

Art. 6.  
(1) Activitatea de cercetare din ISMMA se desfășoară  în  cadrul temelor de cercetare 

 înscrise în planul anual al  Institutului și se efectuează pe bază de programe şi proiecte 
 proprii, avizate de Consiliul Științific şi aprobate de Secţia de Ştiinţe Matematice a 
 Academiei Române, precum şi pe bază de contracte cu parteneri publici şi privaţi 
 interesaţi în cercetarea circumscrisă în obiectul de activitate a Institutului. 
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(2) Activitatea Institutului se desfăşoară sub îndrumarea Secţiei de Ştiinţe Matematice 

 în conformitate cu prevederile capitolului V, privind unităţile subordonate Academiei 
 Române, din Statutul Academiei Române. 

 
Art. 7.  
În conformitate cu art. 75 din Ordonanţa de Guvern nr. 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, rezultatele cercetărilor obţinute din fonduri publice sunt 
proprietatea ISMMA  şi a Academiei Române, în calitate de ordonator principal de credite, în 
egală măsură. 

 
CAPITOLUL III 
Structura organizatorică 
 

 Art. 8.   
ISMMA este alcătuit din ansamblul diviziunilor instituţionale constituite şi a 

persoanelor încadrate în vederea asigurării condiţiilor organizatorice şi materiale pentru 
realizarea în mod corespunzător a obiectivelor şi activităţilor specifice. 
 

Art. 9. Structura organizatorică a ISMMA  cuprinde structura profesională de bază (de 
cercetare) şi structura funcţională (de conducere şi de execuţie), asamblate astfel încât să 
confere angajaţilor Institutului atribuţii, responsabilităţi şi competenţe adecvate cerinţelor 
impuse de proiectele şi programele de cercetare, funcţiei (postului) acestora, gradului ştiinţific 
şi pregătirii lor profesionale, respectiv condiţiile valorificării eficiente a rezultatelor cercetării 
în interesul Institutului şi al Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale privind 
dreptul de proprietate intelectuală. 

 
 Art. 10.  
 Principalele componente ale structurii organizatorice ale Institutului sunt: 
 a) funcţia (postul); 
 b) norma de conducere; 
 c) colectivele de de cercetare; 
 d) nivelurile ierarhice. 
 
 (1) Funcţia (postul) este cea mai simplă subdiviziune a structurii organizatorice a 
 Institutului şi reprezintă totalitatea atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu ale unui 
 angajat. 
 (a) Funcţia este delimitată prin competenţe, atibuţii şi responsabilităţi, toate acestea 
 fiind cuprinse în fişa postului.  
  
 (2) Norma de conducere reprezintă numărul de angajaţi (permanenţi sau colaboratori), 
 precum şi numărul de proiecte/programe coordonate nemijlocit de către o funcţie de 
 conducere.  
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 (3) Colectivul este subdiviziunea organizatorică formală de cercetare, constituită pe 
 baza unor criterii exclusiv ştiinţifice, din care se selectează cercetătorii pentru realizarea 
 proiectelor şi programelor aprobate de Secţia de specialitate a Academiei Române. 
  
 (4) Realizarea proiectelor şi programelor de cercetare aprobate de Academia Română 
 sau angajate prin contracte dimensionează departamentele şi determină flexibilitatea 
 necesară adaptării acestora la cerinţele planului aprobat. 
 
 (5) Structura internă a colectivului  nu presupune niveluri ierarhice de conducere sau 
 subordonare, ci numai grade ştiinţifice profesionale (cercetător ştiinţific (CS) I, CS II, 
 CS III, cercetător ştiinţific, asistent de cercetare). 
 
 Art. 11.  
 (1) Structura organizatorică a ISMMA cuprinde urmatoarele entitati de conducere: 
 a)  Consiliul Științific 
 b)  Director 
 c)  Director-adjunct 
 d)  Contabil şef 
 
 (2) Structura ştiinţifică a ISMMA  cuprinde: 
 a) Colectivul de Probabilităţi şi Procese Stochastice 
 b) Colectivul de Inferenţă Statistică şi Optimizare 
 c) Colectivul de Mecanica Teoretică a Fluidelor 
 d) Colectivul de Ecuaţii cu Derivate Parţiale şi Aplicații în Ştiinţele Vieţii şi Mediului. 
 
 (3) Colectivele structurii de cercetare includ urmatoarele categorii de personal: 
 a) Personalul de cercetare-dezvoltare  cu studii superioare prevazut la  art. 6 lit. a) si b) 
 din  art. 9 din  legea 319/2003; 
 b) Personal auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, preva
 zut de art. 6 lit. c) si art. 9 din  legea 319/2003; 
 c) Personalul auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare-dezvoltare prevazut de  
 art. 6 lit. c) si art. 10 din  legea 319/2003. 
 
  (4)  Structura funcţională a Institutului cuprinde: 
   Compartimentul financiar, contabilitate și secretariat. 
     
            (5) În cadrul Compartimentului financiar, contabilitate și secretariat își desfășoară activi 
 tatea: 
    a) personal cu studii superioare specializat in activitati administrative, financiare, conta
 bile;  
 b) personal cu studii medii. 

 
 (6) Structura organizatorică şi ordinea ierarhică a Institutului se prezintă sintetic în 
organigrama aprobată anual, care este parte integrantă din prezentul Regulament. 
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 (7) Posturile sunt finanţate de la Bugetul de stat prin Academia Română.  
 
(8) Pentru flexibilitatea activităţilor de cercetare, organigrama şi numărul de posturi se propun 
anual de către Institut, se avizează de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române şi se 
aprobă de Prezidiul Academiei Române, în funcţie de performanţele ştiinţifice ale Institutului, 
realizate şi evaluate de Academia Română pentru anii precedenţi. 
 

CAPITOLUL IV 
Structura de conducere 
 
Art. 12.  
Conducerea ISMMA este asigurată de Director, ajutat de Directorul adjunct şi de 

Contabilul şef. 
Pentru probleme ştiinţifice, conducerea este asiguratǎ împreunǎ cu Consiliul Științific.  
 
 

 Art. 13.  
(1) Consiliul Ştiinţific se compune din membri de drept și membri aleși. De drept, din 

Consiliul Ştiinţific fac parte: Directorul Institutului, Directorul-adjunct şi membrii Secţiei de 
Stiinţe Matematice propuşi de aceasta.  

(2) Numărul impar al membrilor Consiliului Ştiinţific se stabileşte de Adunarea 
generală a cercetătorilor, în conformitate cu art. 46, alin. 3 din Statutul Academiei Române. 

(3) Alegerea membrilor Consiliului Ştiinţific se face în conformitate cu art. 46 din 
Statutul Academiei Române. 

(4) Membrii aleşi vor fi desemnati de Adunarea generalǎ constituitǎ statutar în prezenţa 
a 2/3 din numǎrul total al cercetǎtorilor atestaţi. Alegerea se face prin vot secret, fiecare dintre 
candidaţi fiind necesar sǎ obţinǎ rnajoritatea de 2/3 din numărul cercetǎtorilor prezenţi. Pot fi 
aleşi şi membri supleanţi. Preşedintele Consiliului Științific este directorul institutului. 

(5) Consiliul Ştiinţific îşi alege prin vot deschis un secretar, care trebuie să întrunească 
pentru a fi ales o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Ştiinţific. 

(6) Membrii Consiliului Ştiinţific, care în timpul mandatului suferă una dintre 
sancţiunile administrative prevăzute de Codul Muncii, sunt suspendaţi de drept din acest 
organism pe o perioadă de 6 luni de la aplicarea sancţiunii. 
 
 

(7) Consiliul Ştiinţific al Institutului are următoarele atribuţii: 
a) Avizează programele de cercetare, dările de seamă, programele de relaţii cu 

străinătatea ale Institutului pentru a fi înaintate Secţiei de Ştiinţe Matematice; 
b) Analizează activitatea ştiinţificǎ a cercetǎtorilor şi propune mǎsurile care se 

impun în cazul unei activitǎţi necorespunzǎtoare;                                                                                                                                                                                          
c) Stabileşte tematica şi data manifestărilor ştiinţifice organizate de către Institut;                                                                                                                                        
d) Validează, în baza referatelor comisiilor de concurs, rezultatele  concursurilor  

pentru ocuparea posturilor din institut, şi avizeazǎ unele documente referitoare la activitatea de 
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doctorat în cadrul Institutului, conform regulamentului SCOSSAR; 
e) Avizează structura publicaţiilor şi lucrărilor elaborate şi editate sub egida 

Institutului; 
f) Analizeazǎ respectarea normelor de etică ştiinţifică de către cercetătorii 

ştiinţifici; 
g) Avizează participarea cercetătorilor la manifestări ştiinţifice în ţară şi 

străinătate,  în cazul în care suportul financiar este asigurat de institut; 
h) Asigură îndeplinirea sarcinilor trasate de Academia Română şi de secţia de 

specialitate; 
i)            Avizează documentele şi regulamentele legate de activitatea ştiinţifică 

Institutului;  
j)             Îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea ştiinţifică a Institutului; 
k) Dezbaterile şi hotărârile luate de către Consiliul Științific sunt consemnate în 

procese-verbale, semnate de preşedinte, de Directorul-adjunct şi de membrii Consiliului  
Stiinţific prezenţi. 

 
Art. 14.  

(1) Directorul este conducătorul executiv al Institutului, exercitându-şi atribuţiile în 
conformitate cu legile în vigoare, cu statutul Academiei Române, cu statutul şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, cu hotărârile Consiliul Științific. 

(2) Directorul este desemnat prin concurs organizat de Secţia de Stiinţe Matematice a 
Academiei Române pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 din 
Statutul Academiei Române.  

(3)  La concursul pentru ocuparea postului de Director nu se pot prezenta cercetători care 
au fost sancţionaţi administrativ conform Codului Muncii. 

(4)  În cazul în care candidatul care a câştigat prin concurs postul de Director este din afara 
Institutului, se va transfera cu norma de bază în Institut. 

 
(6) Directorul are următoarele atribuţii: 

 
(a) definitivează, în colaborare cu Directorul-adjunct  şi cu şefii de colective, planurile de 
cercetare şi de relaţii cu străinătatea ale Institutului şi le supune analizei Consiliului Ştiinţific, 
în vederea înaintării lor spre aprobare Secţiei de Ştiinţe Matematice a Academiei Române; 
(b)  elaborează, cu consultarea Consiliului Stiinţific, organigrama Institutului și o propune 
spre aprobare  Secţiei de Ştiinţe Matematice a Academiei Române; 
 coordonează, cu sprijinul Directorului-adjunct şi a şefilor de programe sau de proiecte 
realizarea programelor de cercetare aprobate; 
(c )asigurǎ individualizarea cercetǎrilor în cadrul Institutului, promovând iniţiativa, angajarea şi 
responsabilitatea fiecǎrui cercetǎtor în activitatea proprie de cercetare a acestuia; 
(d) sprijinǎ cercetǎtorii pentru publicarea şi valorificarea, prin toate formele convenabile, a 

rezultatelor cercetǎrii ştiinţifice realizate in interesul Institutului şi al Academiei Române; 
(e) elaborează, în colaborare cu Consiliul Științific fişele posturilor care cuprind criteriile 
minime pentru ocuparea unei funcţii şi stabilesc competenţele şi responsabilităţile postului;  
(f)  elaborează, în colaborare cu Consiliul Științific criteriile de evaluare anuală a 
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performanţelor ştiinţifice ale cercetătorilor; 
(g) aprobă fişele de apreciere anuală a cercetătorilor; 
(h) urmăreşte participarea cercetătorilor la realizarea veniturilor extrabugetare (prin 
concursurile de granturi ale Academiei Române şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
concursurile de granturi internaţionale sau contractele cu parteneri din ţară sau străinătate); 
(i) coordonează colectivele de redacţie ale publicaţiilor Institutului, delegând colectivelor 
redacţionale responsabilitatea referitoare la structura, conţinutul şi adecvarea teoretică a 
lucrărilor publicate sub egida Institutului; 
(j)  aprobă participarea cercetătorilor la manifestări ştiinţifice, atunci când această 
participare angajează Institutul; 
(k) iniţiază şi organizează, direct sau prin delegare de responsabilităţi,  manifestările 
ştiinţifice ale Institutului; 
(l) reprezintă Institutul în relaţiile acestuia cu terţi; 
(m) prezintă dări de seamă anuale Secţiei de Ştiinţe Matematice a Academiei Române şi 
conducerii Academiei Române; 
(n) numeşte comisiile de concurs, la propunerea Directorului adjunct,  pentru ocuparea 
posturilor din Institut, comisiile pentru susţinerea examenelor şi referatelor din cadrul 
perfecţionărilor prin doctorat în cadrul Institutului şi comisia de susţinere a doctoratului. 
Comisiile de concurs sunt înaintate spre  aprobare Secţiei de Ştiinţe Matematice a Academiei 
Române; 
(o) depune diligenţele necesare pentru asigurarea şi realizarea formelor de finanţare în 
vederea atragerii de venituri extrabugetare; 
(p) îndeplineşte alte atribuţii care îi revin potrivit cadrului legal în vigoare şi Statutului 
Academiei Române, fiind răspunzător pentru întreaga activitate pe care o conduce. 
(q) sancţionează personalul pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa 
postului, pentru abateri disciplinare sau pentru alte abateri prevăzute de Codul Muncii,  
Contractul Individual de Muncă şi regulamentele interioare, conform procedurilor legale. 
Aplicarea sancţiunii se face prin decizie. 
 

 
Art. 15.  
(1) Directorul-adjunct este desemnat prin concurs organizat de Institut, conform art. 2 

din Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale 
Academiei Române; 

(a) Comisia de concurs este avizată de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei 
Române, iar preşedintele ei este un membru al acestei Secţii; 

(b) Pentru a se putea înscrie la concurs, candidaţii trebuie să aibă cel puţin gradul de 
cercetător stiintific II sau o poziţie echivalentă în învăţământul superior; 

(c) Numirea Directorului-adjunct se face pentru o perioadă de 4 ani, de către Directorul 
Institutului. 

 
(2) Directorul adjunct are următoarele atribuţii: 

 (a) coordonează din punct de vedere ştiinţific activitatea tuturor departamentelor care 
nu sunt sub directa coordonare a Directorului; 
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 (b) sprijină Directorul Institutului în îndeplinirea tuturor atribuţiilor sale, înlocuindu-l 
ori de câte ori acesta lipseşte; 
 (c) coordonează elaborarea proiectelor şi a programelor de cercetare, urmărind modul 
de realizare a acestora; 
 (e) îndrumă şi supraveghează realizarea manifestărilor ştiinţifice ale Institutului, 
sprijinindu-l pe Director în asigurarea relaţiilor Institutului cu alte instituţii din ţară şi 
străinătate; 
 (g) urmăreşte valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi 
colaborarea cu alte institute; 
 (h) urmăreşte executarea corespunzătoare a contractelor de cercetare ale Institutului, 
precum şi respectarea termenelor scadente; 
 (i) execută şi alte activităţi de conducere pe baza delegării de atribuţii, competenţe şi 
responsabilităţi din partea Directorului Institutului; 
 (j) coordonează activitatea de documentare, bibliotecă, analiză, consultanţă şi 
pregătire profesională; 
 (k) îndrumă tinerii cercetători pentru specializare prin doctorat şi administrează 
întreaga activitate privind evidenţa la doctorate; menţine legătura cu serviciul Doctorate al 
Academiei Române;  
 (o) răspunde de realizarea efectivă a manifestărilor ştiinţifice organizate de Institut; 
 (p) participă împreună cu Directorul şi Consiliul Stiinţific la elaborarea strategiei, 
programelor şi proiectelor de cercetare ale Institutului şi elaborează rapoartele de activitate ale 
Institutului;  
  (r) sprijină Directorul în coordonarea colectivelor de redacţie ale publicaţiilor 
Institutului; 

  (q) urmăreşte valorificarea  rezultatelor cercetării ştiinţifice; 
   (s) asigură şi coordonează realizarea bazei de date şi de informaţii a Institutului; 
   (t) realizează, în limita de competenţă, orice sarcini delegate de către Directorul 
Institutului. 

 
Art. 16.  
(1) Șeful de colectiv/program/proiect de cercetare este acea persoană care are 

responsabilitatea executării în condiţii optime şi la un nivel de maximă exigenţă a 
programelor/proiectelor de cercetare ale Institutului. Șeful de colectiv este numit de către 
Director, pe baza activitǎţii ştiinţifice şi a aptitudinilor organizatorice. Șeful de program/proiect 
de cercetare este numit de către Director împreunǎ cu Consiliul Științific. 

a) Pot ocupa poziţia de şef de colectiv/program/proiect de cercetare cercetătorii care au 
gradul profesional I sau II sau echivalent, precum şi  CS III doctori, în cazuri excepţionale, prin 
delegare; 

b) Nu pot ocupa această funcţie cercetătorii care au fost sancţionaţi administrativ în 
cursul ultimelor 12 luni anterioare numirii; 

c)  Șeful de colectiv/program/proiect de cercetare care suferă una dintre sancţiunile 
administrative prevăzute de Codul Muncii este eliberat automat din această funcţie.  

 
(2) Șeful de colectiv/program/proiect de cercetare au următoarele atribuţii: 
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a)  asigură şi răspund de buna desfăşurare a activităţii de cercetare  a colectivelor lor;  
b) iniţiază,  întocmesc  şi  susţin  în  faţa  Consiliul Științific  programe  şi proiecte  de  

cercetare,  fac  propuneri  privind  componenţa  colectivelor  şi  colaborările cu specialişti din 
afara ISMMA, din ţară şi de peste hotare; 

c)  urmăresc realizarea lucrărilor de cercetare înscrise în planul anual, asigurând 
coordonarea de ansamblu a conţinutului întregului program de cercetare; 

d)  întocmesc şi prezintă periodic rapoarte de activitate ale colectivelor, pe care le 
prezintă Directorului Institutului; 

e) întocmesc fişele de apreciere anuală a membrilor colectivilor  pe care le conduc și 
propun calificative; 

f) realizează, în limitele de competenţă, orice alte sarcini delegate de către Directorul 
Institutului.  

g) Șeful de colectiv/program/proiect de cercetare este responsabil de programul 
personalului şi de evidenţa lui. 
 

Art. 17.  

(1) Contabilul-şef este numit în urma concursului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Pentru ca să poată ocupa funcţia de Contabil-şef, candidatul trebuie să fie cel puţin 
economist specialist II. 

(2) Contabilul-şef este subordonat Directorului Institutului şi are următoarele atribuţii: 

a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl transmite spre avizare 
Directorului Institutului, urmărind aprobarea proiectului de către Academia Română şi 
concurând ulterior la realizarea trimestrială şi anuală a acestuia;  

b) conduce, organizează şi realizează activităţile 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 legislaţiei în vigoare, a veniturilor extrabugetare şi a 

contractelor cu  terţi; 
f)  realizează, în limita sa de competenţă, orice alte sarcini delegate de către Directorul 

Institutului;  
 În realizarea sarcinilor sale, Contabilul-şef are relaţii, în domeniul său de activitate, cu 

organele de conducere ierarhic superioare ale Institutului şi cu organele de control financiar-
contabil. 
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  CAPITOLUL V 
 Colectivul de cercetare și compartimente functionale 

 
Art. 18.  
Personalul colectivelor de cercetare ştiinţifică se va preocupa de: 
(a) perfecţionarea profesională şi va asigura documentarea şi diversificarea 

instrumentelor de cunoaştere necesare pentru elaborarea proiectelor aprobate prin planul de 
cercetare. 

(b) diseminarea rezultatelor obţinute din cercetare în reviste de specialitate, implicarea 
în activităţi didactice din învăţământul superior acreditat, participarea la activităţi de cercetare 
pe plan internaţional, implicarea lor în proiecte de cercetare finanţate de Comunitatea 
Europeană, prin colaborări şi convenţii bilaterale, prin doctorate în cotutelă, prin stimularea 
tinerilor cercetători pentru a obţine burse de studiu şi de lucru în colective similare din 
străinătate. 
(c) In realizarea obiectivului de activitate, personalul colectivelor de cercetare va colabora cu 
toate compartimentele Institutului precum și cu centre de cercetare din ţara şi strǎinǎtate. 
 

     Art. 19.  
 (1) Compartimentul financiar, contabilitate și secretariat este compartimentul 

funcţional al Institutului care: 
(a) asigură, prin activităţile sale, evidenţa fondurilor băneşti, gestionarea activelor 

fizice;  
(b) urmăreşte legalitatea operaţiunilor financiare şi contabile, administrează 

patrimoniul.  
(2) Compartimentul financiar, contabilitate și secretariat este subordonat Contabilului-

şef, care la rândul său este subordonat Directorului. 
 

 
CAPITOLUL VI 
Funcţiile de execuţie 

 
 Art. 20.  
 Structura personalului Institutului cuprinde următoarele funcţii (posturi) de execuţie: 

a) funcţii de cercetare atestate: cercetător ştiinţific gradul I, II, III şi cercetător 
ştiinţific;  

b) funcţii de cercetare neatestate: asistent de cercetare, asistent de cercetare stagiar 
(funcţii cu studii superioare), asistent I, II, III (cu studii medii); 

c) funcţii financiar-contabile şi funcţii administrative şi gospodăreşti: economist 
specialist, contabil. 
 
 Art. 21.  

Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile funcţiilor de cercetare, atestate şi 
neatestate, sunt următoarele: 
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(1) Cercetătorul ştiinţific  gradul I are următoarele atribuţii şi competenţe: 
a)  participă la  elaborarea programelor şi proiectelor de cercetare;  
b) elaborează studii şi articole în cadrul proiectelor şi programelor Institutului aprobate 

de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române; 
c) îşi valorifică rezultatele cercetării în publicistica de specialitate şi la edituri de 

specialitate;  
d) participă la negocierea şi realizarea prevederilor din contractele cu partenerii externi;  
e) participă la simpozioane, sesiuni, conferinţe în ţară şi străinătate susţinând 

comunicări şi intervenţii;  
f) contribuie la realizarea și dezvoltarea bazei de documentare și a bazei informatice, în 

domeniul său de activitate;  
g) sprijină pregătirea profesională a tinerilor cercetători;  
h) poate reprezenta Institutul în relaţiile ştiinţifice externe sau interne; 
i) execută orice sarcină de serviciu primită în ordine ierarhică în domeniul său de 

competenţă, fără a încălca legislaţia în vigoare;  
j) poate desfăşura activităţi didactice, la disciplinele de profil, în învăţământul superior. 

 Pentru ocuparea postului este necesar titlul de doctor în ştiinţe. 
 Cercetătorul ştiinţific gradul I poate ocupa funcţia de Director, Director-adjunct, si/sau 
poate fi numit şef de colectiv/program/proiect. 
 

(2) Cercetătorul ştiinţific  gradul II are următoarele atribuţii şi competenţe: 
a) coordonează individual sau împreună cu cercetătorul ştiinţific gradul I programe de  

cercetare; 
b) elaborează studii şi articole în cadrul proiectelor şi programelor Institutului 

aprobate de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române; 
c) contribuie la formarea şi perfecţionarea profesională a  cercetătorilor; 
d) contribuie la realizarea și dezvoltarea bazei de documentare și a bazei informatice,  

în domeniul său de activitate;  
e) participă la manifestări ştiinţifice interne sau din afara Institutului;  
f) poate reprezenta Institutul în relaţiile contractuale de colaborare sau ierarhice cu 

alte instituţii sau institute de specialitate;  
g) poate participa la activităţi didactice, la disciplinele de profil, în învăţământul 

superior; 
h) execută orice sarcină de serviciu primită în ordine ierarhică în domeniul său de 

competenţă, fără a încălca legislaţia în vigoare;  
 Pentru ocuparea postului este necesar titlul de doctor în ştiinţe. 
 Cercetătorul ştiinţific gradul II poate ocupa funcţia de Director adjunct si/sau poate fi 
numit  şef de colectiv/program/proiect. 

 
(3) Cercetătorul stiintific  gradul III are următoarele atribuţii şi competenţe: 
a) elaborează studii şi articole în cadrul proiectelor şi programelor Institutului, aprobate 

de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române; 
b) contribuie la formarea şi perfecţionarea profesională a  cercetătorilor; 
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c)  contribuie  la  dezvoltarea  bazei  de documentare şi informare,  în domeniul său de 
activitate;  

d) participă la manifestări ştiinţifice interne sau din afara Institutului;  
e) poate reprezenta Institutul în relaţiile contractuale de colaborare sau ierarhice cu alte 

instituţii sau institute de specialitate;  
f) poate participa la activităţi didactice în învăţământul superior; 
g) execută orice sarcină de serviciu primită în ordine ierarhică în domeniul său de 

competenţă, fără a încălca legislaţia în vigoare;  
Pentru ocuparea postului este necesar titlul de doctor în ştiinţe. 
Cercetătorul ştiinţific  gradul III poate ocupa temporar, prin delegare, funcţia de şef de 

colectiv/program/proiect de cercetare.  
 

(4) Cercetătorul ştiinţific are următoarele atribuţii şi competenţe: 
a) elaborează studii şi articole în cadrul proiectelor şi programelor Institutului, aprobate 

de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române; 
b) contribuie  la  dezvoltarea  bazei  documentare şi informatice, în domeniul său de 

activitate;  
c) participă la manifestări ştiinţifice interne sau din afara Institutului;  
d) poate reprezenta Institutul în relaţiile contractuale de colaborare sau ierarhice cu alte 

instituţii sau institute de specialitate;  
e) poate participa la activităţi didactice în învăţământul superior; 
f) execută orice sarcină de serviciu primită în ordine ierarhică în domeniul său de 

competenţă, fără a încălca legislaţia în vigoare. 
 Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific, candidatul trebuie să fie absolvent de 
facultate în specialitatea postului, cu examen de licenţă şi să aibă o diplomă de masterat în 
specialitate. 
 

(5) Asistentul de cercetare cu studii superioare are următoarele atribuţii şi competenţe: 
 
a) Ajută cercetătorii atestaţi la elaborarea studiilor şi articolelor în cadrul proiectelor şi 

programelor Institutului; 
b) contribuie  la  dezvoltarea  bazei  documentare şi informatice, în domeniul său de 

activitate;  
c) participă la manifestări ştiinţifice interne sau din afara Institutului;  
d) poate participa la activităţi didactice în învăţământul superior; 
e) execută orice sarcină de serviciu primită în ordine ierarhică în domeniul său de 

competenţă, fără a încălca legislaţia în vigoare. 
 Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific, candidatul trebuie să fie absolvent de 
facultate în specialitatea postului, cu examen de licenţă. 

 
 

(5) Asistentul I,II,III are următoarele atribuţii şi competenţe: 
a) contribuie la realizarea unor teme şi contracte de cercetare sub îndrumarea unui 

cercetător ştiinţific gradul I, II sau III;   
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b) redactează capitole/părţi din tema de cercetare; 
c) îşi însuşeşte noi tehnici de lucru şi îşi dezvoltă baza tehnicilor pe care le cunoaşte; 
d) execută orice sarcină de serviciu primită în ordine ierarhică în domeniul său de 

competenţă, fără a încălca legislaţia în vigoare. 
Pentru ocuparea funcţiei de asistent I, candidatul trebuie să fie absolvent de studii 

medii. 
 

Art. 22 
(1) Fiecare cercetător, indiferent de gradul său profesional, este obligat să participe la 

realizarea unuia sau mai multor programe/proiecte de cercetare aflate în derulare în planul 
Institutului şi aprobate de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române.  

(2) Participarea cercetătorilor la programele sau proiectele de cercetare se face conform 
art. 21 din prezentul Regulament prin numire de către Director, la propunerea şefului de 
proiect. 

(3) Refuzul de a participa la un program sau proiect de cercetare al Institutului 
reprezintă abatere disciplinară și se sancționează conform normelor interne și dispozițiilor 
legale în vigoare. 

(4) Situaţia cercetătorilor care nu au fost repartizaţi în cadrul unui program sau proiect 
de cercetare al Institutului va fi analizată pe baza unui referat întocmit de Directorul-adjunct  şi 
adresat Directorului Institutului, care va lua măsuri de urgenţă, în sensul repartizării de sarcini 
cercetătorilor respectivi potrivit pregătirii lor profesionale. 

(5) Refuzul de a executa sarcinile repartizate în cadrul unui program sau proiect de 
cercetare al Institutului constituie abatere disciplinară și se sancționează conform normelor 
interne și dispozițiilor legale în vigoare. 

  
 Art. 23.  
 Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile funcţiilor din Compartimentul 
financiar, contabilitate şi secretariat sunt următoarele: 

 
(1) Economistul specialist are următoarele atribuţii şi competenţe: 
a) asigură realizarea lucrărilor financiar-contabile necesare desfăşurării  activităţilor  

Institutului;   
b) urmăreşte respectarea cadrului legal în vigoare pentru realizarea operaţiunilor 

administrative şi gospodăreşti din Institut;  
c) sprijină conducerea Institutului în realizarea activităţilor specifice funcţiei sale în 

relaţiile cu terţe persoane;  
d) asigură gestionarea patrimoniului Institutului, în conformitate cu normele în vigoare;  
e) asigură elaborarea pe calculator a lucrărilor specifice activităţilor sale;  
f) execută orice sarcină de serviciu, în domeniul său de competenţă primită în ordine 

ierarhică, fără a încălca legislaţia în vigoare.  
 Funcţia de economist specialist poate fi ocupată numai de către persoane cu studii 
superioare.  
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(2) Referentul cu studii superioare are următoarele competenţe: 
         a) asigură realizarea lucrărilor financiar-contabile necesare desfăşurării activităţilor 
Institutului;  

b) contribuie  la  asigurarea  gestionării  patrimoniului Institutului, în conformitate cu 
normele în vigoare;  

c) se ocupǎ de gestionarea documentelor legate de resursele umane; 
d) asigurǎ secretariatul tehnic pentru controlul intern managerial; 
e) asigurǎ transmiterea tuturor informațiilor, generate de Director cǎtre personalul 

Institutului; 
f) asigurǎ realizarea lucrǎrilor de secretariat necesare desfǎşurǎrii activitǎţii organelor de 

conducere ale Institutului; dactilografiazǎ şi proceseazǎ materialele, dǎrile de seamǎ, 
rapoartele şi alte materiale ale Institutului; e) realizeazǎ redactarea corespondenţei şi 
diverselor materiale elaborate în institut şi pentru relațiile acestuia cu străinătatea.  
 

           (3) Referentul cu studii medii realizează ordonanţari de plăţi, asigură relaţiile cu 
trezoreria, întocmeşte ordinele de plată, îndeplinește funcţia de casier. 

 
 
 CAPITOLUL VII  
 Calitatea de membru de onoare, cercetător științific emerit, cercetător științific  
 asociat 
 
 Art. 24 .  
 Titlul de membru de onoare al ISMMA se acordă unor personalităţi ştiinţifice, din ţară şi 
din străinătate, care au contribuit semnificativ, prin activitatea lor de cercetare şi/sau didactică, 
cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniile matematicii aplicate, probabilităţilor şi statisticii 
matematice. 
 
 Art. 25. 
 (1) Titlul onorific de cercetător științific emerit se acordă, la cerere, cercetătorilor 
științifici gradul I din ISMMA, al căror contract  de munca cu institutul a încetat în urma 
pensionarii  pentru limita de vârsta, și care, prin activitatea lor științifica deosebită, au 
contribuit la progresul științific în domeniile prioritare ale Institutului, la sporirea prestigiului 
Institutului, au format cercetători științifici în cadrul Institutului sau au condus programe de 
pregătire științifica individuale în cadrul doctoratului în institut. 
 
  
 Art. 26. 
 Titlul de cercetător ştiinţific asociat al ISMMA, se acordă specialiştilor din afara 
Institutului care desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică de valoare în domeniile 
Institutului, care participǎ la elaborarea şi publicarea, sub egida Institutului, de lucrări 
ştiinţifice de valoare, sau care desfăşoară activităţi ştiinţifice de cercetare apreciate în comun cu 
cercetǎtori din cadrul Institutului. 
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 Art 27.  
 
 Titlurile de de membru de onoare, cercetător științific emerit, cercetător științific asociat 
se acordă de către  director, la propunerea Consiliului Științific. 
 
 
 CAPITOLUL VIII 
 Dispoziţii finale 
  
 Art. 28.  
 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Institutului se completează cu 
prevederile Regulamentului de Ordine Internă, în care sunt stipulate obligaţiile şi îndatoririle 
personalului potrivit CODULUI MUNCII (Legea 53 din 23 ianuarie 2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, anul 171 (XV), nr. 72, din 5 februarie 2003) privind 
îndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu de către personalul Institutului, în 
conformitate cu fişele de post, elaborate şi aprobate de conducere; 
 
 
 Art. 29.  

(a) Fişele posturilor fac parte integrantă din acest Regulament de Organizare 
Funcţionare. 

(b) Organigrama Institutului face parte integrantă din acest Regulament de Organizare 
Funcţionare. 
 

Art. 30.  
Urmărirea aplicării şi respectării acestui Regulament de Organizare şi Funcţionarea 

Institutului de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată “ Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” 
se realizează de către Directorul Institutului. 

Modificarea prezentului regulament se poate realiza în cazul în care necesităţile de 
organizare şi de conducere a activităţii din cadrul Institutului de Statistică Matematică şi 
Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc – Caius Iacob”  o impun. 

Prezentul regulament intrǎ în vigoare dupǎ aprobarea sa de cǎtre Prezidiul Academiei 
Române. 

 
 

Aprobat în şedinţa  
Prezidiului Academiei Române  

din 11 martie 2020 
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