REGULAMENT DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE
AL
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
METALE SI RESURSE RADIOACTIVE – ICPMRR BUCUREŞTI

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație
nr. 4/29.04.2020

Aprilie 2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti

CUPRINS
pagina
4

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

4

Capitolul III

PATRIMONIUL

9

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTITUTULUI
NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
METALE SI RESURSE RADIOACTIVE Bucuresti

8

Capitolul V

1

ORGANELE DE CONDUCERE ALE INSTITUTULUI
NATIONAL CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE – ICPMRR
ATRIBUŢII PRINCIPALE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

2

DIRECTORUL GENERAL

14

3

COMITETUL DE DIRECTIE

19

4

CONSILIUL STIINTIFIC

20

5

DIRECTORI EXECUTIVI

23

5.1. DIRECTORUL STIINTIFIC

23

5.2. DIRECTORUL ECONOMIC

24

COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI
GENERAL

26

1

BIROU RESURSE UMANE - JURIDIC

26

2

BIROU AUDIT INTERN

28

3

BIROU STRUCTURA DE SECURITATE,ARHIVA,
SECRETARIAT

29

4

COMPARTIMENT MANAGEMENT SISTEM
INTEGRAT, RADIOPROTECTIE & PROTECTIA
MMUNCIIMUNCII

32

Capitolul VI

9

10

2

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti

Capitolul VII

LABORATOARE SUBORDONATE DIRECTORULUI
STIINTIFIC

35

Capitolul VIII
COMPARTIMENTE SUBORDONATE SEFULUI
DEPARTAMENTULUI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA

39

COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI
ECONOMIC

41

1

Birou Plan-Financiar, Contabilitate

41

2

Birou Achizitii Publice, Administrativ, Aprovizionare

44

Capitolul X

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI
EXECUTAREA ACESTUIA, RELATII FINANCIARE

47

Capitolul XI

RELATII COMERCIALE

48

Capitolul XII

REGLEMENTAREA LITIGIILOR

48

Capitolul XIII

DISPOZITII FINALE

48

Anexa 1

ORGANIGRAMA

52

Capitolul IX

3

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 – Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive ICPMRR, cu sediul în Bd. Carol I nr.70, Sector 2, 020917 Bucuresti, ROMANIA a
fost înfiinţat prin reorganizarea Institutului de Cercetare - Proiectare pentru Metale Rare si
Radioactive – ICPMRR SA Bucureşti conform HG nr. 537/08.05.2003.
Art.2 – Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive ICPMRR Bucureşti este persoană juridică română care funcţionează sub
coordonarea Ministerului Educației și Cercetării conform Hotărârea nr. 24/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și Hotarârii Guvernului nr. 45 /
2016, anexa 3b.
Art.3 – Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive-ICPMRR Bucureşti are în structură subunităţi de producţie (laboratoare şi birouri
cu profil de activitate cercetare - dezvoltare, proiectare), compartiment de diseminare rezultaterelatii publice şi compartimente funcţionale.
Art.4 – Intre Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive – ICPMRR Bucureşti şi subunităţile sale sunt raporturi de subordonare şi se
realizează prin directorii executivi şi şefii de laboratoare, birouri şi compartimente. În
vederea realizării atribuţiilor ce le revin, aceştia conlucrează cu directorul general şi directorii
executivi de specialitate.
CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 5 – În conformitate cu O.G. 57/2002 - privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea
tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare si HG nr. 537/08.05.2003 – privind înființarea INCDMRR București,
scopul institutului este de desfaşurare de activitaţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inginerie în domeniul metalelor şi resurselor radioactive, participării la elaborarea strategiei de
dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice
cuprinse în Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare, precum şi prin activităţi de
inginerie şi consultanţă pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul valorificării şi
procesării resurselor uranifere şi alte minereuri de metale radioactive, rare şi preţioase.
Art. 6 - (1) “Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive – ICPMRR” are ca obiect de activitate în conformitate cu HG nr. 537/08.05.2003:
Conform codurilor CAEN
1. Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale (obiect principal de
activitate), cod CAEN – 7219;
2. Activitati de arhitectura, cod CAEN – 7111;
3. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN
– 7112
4. Activitati de testare si analize tehnice, cod CAEN – 7120 ;
5. Alte activitati de tiparire, cod CAEN – 1812 ;
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6. Servicii pregatitoare pentru pretiparire, cod CAEN – 1813;
7. Legatorie si servicii conexe, cod CAEN – 1814;
8. Activitati de editare a revistelor si periodicelor, cod CAEN – 5814 ;
9. Alte transporturi terestre de calatori, cod CAEN – 4939.
Conform codurilor UNESCO:
a) 3318.09 Uraniu şi minereuri radioactive;
b) 3308.05 Eliminarea reziduurilor radioactive;
c) 3308.10 Tehnologia apelor reziduale;
d) 2506.04 Geologie ambientală;
e) 2506.10 Zăcăminte minerale.
Activităţi de cercetare – dezvoltare:
a)
în cadrul Planului naţional de cercetare - dezvoltare şi inovare realizează
cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul extracţiei, procesării şi purificării uraniului
destinat fabricării combustibililor nucleari, a altor metale radioactive şi rare de structură,
precum şi în domeniul radioprotecţiei şi reabilitării ecologice a mediului afectat de activităţile
tehnologice specifice domeniului, şi anume:
- modele de analiză şi decizie pentru modificări structurale, tehnologice şi de
management în sectorul uraniului şi al altor metale rare şi radioactive, destinate energeticii
nucleare, în vederea unei dezvoltări economice şi sociale durabile;
- modele şi studii de planificare integrată a resurselor de materii prime necesare fabricării
combustibililor nucleari pentru energetică nucleară naţională;
- tehnologii de valorificare, procesare şi purificare a resurselor uranifere, inclusiv a
celorlalte metale radioactive, rare şi/sau preţioase asociate sau necesare energeticii nucleare;
- tehnologii pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, tratarea
efluenţilor radioactiv lichizi şi managementul deşeurilor slab radioactive provenite din industria
minieră uraniferă şi de procesare – purificare a uraniului;
- structuri şi metode de stocare şi tratatare a deşeurilor slab radioactive;
- sisteme avansate de management al proceselor din domeniul resurselor de
metale radioactive şi rare;
- tehnologii neconvenţionale de valorificare si procesare a resurselor de metale
radioactive şi rare şi tehnologii ecologice specifice;
b) studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea
domeniului ştiintei şi tehnologiei în sectorul extracţiei şi procesării minereurilor uranifere şi a altor
resurse radioactive şi de metale rare, purificarea şi producerea oxizilor de uraniu nucleari puri,
radioecologia şi reabilitarea mediului inconjurator afectat de activitatăţile specifice domeniului;
c) cercetarea aplicativă şi/sau dezvoltarea tehnologică pentru soluţionarea unor
probleme concrete din domeniul valorificării resurselor de metale radioactive şi rare şi de
producere a materiilor prime pentru fabricarea combustibililor nucleari.
Activitaţi de inginerie şi consultanţă din domeniul resurselor de metale radioactive şi rare
a) probe şi măsurători pentru echipamente tehnologice;
b) soluţii pentru reabilitarea / modernizarea/ retehnologizarea instalaţiilor
deploatare, procesare şi purificare a uraniului şi a altor metale radioactive şi rare;
c) diagnoză, măsuratori, teste, încercări, monitorizări;
d) tehnologii specifice echipamentelor din industria minieră şi de procesare a
materiilor prime radioactive;
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e) studii de impact, bilanţuri de mediu;
f)
analize de risc radiologic şi securitate nucleară;
g) expertize şi puneri în funcţiune;
h) analize de avarii.
Activităţi conexe activităţii de cercetare – dezvoltare;
a)
recepţia, administrarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniu,
finanţate din fonduri publice;
b) consultanţă de specialitate acordată instituţiilor publice în pregătirea deciziilor
de politică internă şi externă în domeniu;
c)
participarea la îndeplinirea obligaţiilor României care decurg din acorduri şi
convenţii semnate în domeniul energeticii nucleare;
d) participarea ca membru în organizaţiile ştiintifice interne şi internaţionale de interes
deosebit pentru România;
e) atragerea de fonduri pentru desfăşurarea programelor naţionale de cercetare –
dezvoltare din: industrie, sectorul bancar – financiar, alte organizaţii interne şi internaţionale;
f)
integrarea cercetării în invaţămant;
g)
organizarea de manifestări tehnico – ştiinţifice şi intâlniri pentru discutarea unor
probleme de interes comun în domeniu;
h)
sprijinirea prin acţiuni specifice, inclusiv material, a afirmării cercetărilor şi
personalitaţilor ştiintifice din ţară pe arena internaţională;
i)
asistenţă tehnică, furinzare de servicii ştiinţifice şi tehnologice agentilor
economici sau oricăror beneficiari interesaţi;
j)
testare şi certificare de servicii şi produse;
In afară de cele enumerate, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR mai realizează:
a) Participa la elaborarea de normative tehnice şi economice şi standarde de interes
sectorial şi naţional privind asigurarea cerinţelor din domeniul resurselor de materii
prime radioactive pentru ciclul combustibilului nuclear;
b) Formarea şi specializarea cercetătorilor, personalului tehnic de specialitate din
domeniu, din ţară şi străinatate;
c) Activităţi de informare – documentare editare a publicaţiilor de specialitate;
d) Activitate de transfer tehnologic a rezultatelor cercetării către alte unităţi de
cercetare interesate sau către agenţi economici;
e) Valorificarea rezultatelor cercetării din domeniul de activitate prin implementarea
în industrie şi în alte unităţi interesate.
(2) Activităţile menţionate la alin (1) pot fi efectuate şi în cadrul unor programe sau contracte
externe.
Art. 7 – Pentru realizarea obiectului său de activitate institutul are atribuţiile specifice
prevăzute în Hotarârea Guvernului nr. 537/22.05.2003.
• asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în funcţie de: nevoile sectorului
energiei nucleare, reieşite din studii proprii şi din programe abordate deMinisterul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri; nevoile de dezvoltare a institutului şi de aliniere la nivelul ştiinţific
mondial; programe naţionale de cerecetare ale Ministerului Educației și Cercetării.
• încheie contracte de cercetare cu organismele naţionale şi internaţionale abilitate în
acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
• iniţiază şi încheie convenţiii de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii
naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;
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• dirijează resursele umane şi materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare
stiinţifică stabilite pentru fiecare etapă;
• asigură asistenţă tehnică de profil în vederea experimentării şi aplicării tehnologiilor
elaborate;
• execută lucrări de consultanţă tehnico – economică pentru agenţii economici
interesaţi, în domeniile specifice;
• furnizează servicii ştiinţifice şi tehnologice agenţilor economici sau oricăror
beneficiari interesaţi;
• execută testare şi certificare de produse;
• evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse;
• urmăreşte şi sprijină, din punct de vedere organizatoric şi material, difuzarea
rezultatelor ştiinţifice proprii circuitului ştiinţific naţional şi internaţional;
• asigură conform prevederilor legale, protecţia rezultatelor ştiintifice brevetabile;
• asigură corelarea acţiunilor de specializare si promovare a cadrelor proprii cu
necesităţile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului;
• promovează şi urmareşte aplicarea şi fructificarea complexă a rezultatelor
ştiinţifice;
• pregăteşte, negociază şi contractează cu reprezentanţii competenţi activitati de
cercetare – dezvoltare;
• coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de intreţinere şi reparaţii ale
aparaturii, instalaţiilor utilajelor din dotare, în vederea menţinerii capacităţii de cercetare,
producţie, asistenţă tehnică, cu forţe proprii sau cu terţi;
• stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia produselor, a
mediului înconjurator, precum şi protecţia şi securitatea muncii;
• urmăreşte şi verifică modul de realizare a lucrării de investiţii, în vederea respectării
proiectelor de execuţie şi asigură condiţiile de punere în funcţiune a noilor utilaje şi obiective;
• pregăteşte executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităţilor existente,
potrivit reglementărilor legale;
• asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru
decizii operative în domeniul organizatoric şi tehnico – economic, precum şi pentru susţinerea
documentării şi cercetării ştiinţifice;
• asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a
prevederilor legale de către întregul personal;
• elaborează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi de alte surse de finanţare,
inclusive pentru fond valutar
• realizează programarea şi executarea activităţii economico – financiare, întocmirea
proiectelor de bugete, analizarea execuţiei acestora şi stabileste destinaţia veniturilor conform
legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL
Art. 8 – Totalul capitalului institutului, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de
30.06.2019 este de 3.174.35,21 lei, din care:
- patrimoniu INCD: 218.855,26 lei
- rezerve din reevaluare: 2.875.805,52 lei
- rezerve legale:
79.691,51 lei
Art. 9 – (1) Institutul administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate
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publică şi privată a statului, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii.
(2) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri
publice aparţin institutului, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonoratorului
principal de credite, în egală masură,dacă prin contract nu s-a prevazut altfel. Administrarea,
înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului, precum şi înstrăinarea, închirierea sau
concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract
finanţat din fonduri publice se fac potrivit O.G. 57/2002 - cu modificări și completări
ulterioare, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
(3) In exercitarea drepturilor sale, institutul posedă şi foloseste bunurile aflate în
administrare sau/şi după caz, dispune de acestea în condiţiile legi, în scopul realizării obiectului
său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
(4) Concesionarea unor subunităţi, servicii sau activităţi se poate face numai în
scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare, în condiţiile
prevederilor legale şi cu aprobarea, în calitate de organ coordonator, Ministerului Educației și
Cercetării.

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICA ȘI FUNCȚIONALĂ
Art.10 – (1) Institutul poate avea în structură subunități, cu sau fără personalitate
juridică, departamente, secții, laboratoare și alte structuri organizatorice necesare realizării
obiectului sau de activitate..
(2) În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea
consiliului de administrație, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare
proprii ori în colaborare cu alte unități din țara sau din străinătate.
Art.11 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive - ICPMRR este organizat în conformitate cu organigrama din anexa nr.1 la
prezentul regulament, avizată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 15.12.2016 şi
aprobată prin Ordinul nr. 723/27.11.2017 al Ministrului Cercetarii si Inovarii.
Art.12 – Activitatea institutului se realizează în cadrul structurii organizatorice
aprobate, prin:
a)Compartimente si directii subordonate directorului general:
Birou Resurse Umane - Juridic;
Birou Audit Intern;
Birou Structura de Securitate, Arhiva, secretariat;
Compartiment Management Sistem Integrat, Radioprotectie & Protectia Muncii;
Directia Cercetare Stiintifica;
Departament Dezvoltare Tehnologica;
Directia Economica.
b)Direcţia Cercetare Ştiinţifică subordonata directorului stiintific:
- Laborator Tehnici si Tehnologii Geo – Miniere
- Laborator Tehnici si Tehnologii de Procesarea Resurselor Minerale
- Laborator Tehnici si Tehnologii de Protectia Mediului
- Laborator Analize Fizico-Chimice, Măsurări Materiale Radioactive;
- Compartiment Diseminare – Relatii Publice.
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c) Departament Dezvoltare Tehnologică subordonat sefului de departament :
- Birou Dezvoltare Tehnologică a Obiectivelor Miniere , Inchideri si Ecologizare;
- Birou Fundamentare Economica, Avize si Acorduri Proiecte;
- Statie Pilot Merisani (dezafectata).
d) Direcţia Economică subordonata directorului economic :
- Birou Plan – Financiar, Contabilitate;
- Birou Achizitii Publice, Administrativ, Aprovizionare;
Art.13 - (1) Directorul general este desemnat prin Ordin al Ministrului Educației și
Cercetării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind
aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare ;
(2) Directorii executivi sunt numiţi de Directorul General şi validaţi de Consiliul de
administraţie;
(3) Personalul de conducere din aparatul funcţional şi structura de cercetare –
dezvoltare, proiectare a institutului, este numit de Directorul General.
CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE ALE
INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE – ICPMRR
ATRIBUŢII PRINCIPALE
Art.14 – Administrarea şi conducerea institutului este asigurată de:
- Consiliul de Administratie;
- Director general asigură conducerea executivă;
- Comitetul de direcţie asigură conducerea operativă;
Art.15 – Orientarea și coordonarea activității tehnico-științifice din institutul național
sunt asigurate de consiliul științific.
Art.16 – Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunităţile aflate în structura
institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de
reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
Art.17 – Conducătorii subunităţilor din structura institutului răspund în fata Consiliului
de administraţie şi a Directorului General de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor
şi competenţelor încredinţate de aceştia.

1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
1.1 – In conformitate cu prevederile art. 4 din Hotarârea Guvernului României nr.
9
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537/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare –
Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti, precum şi a Hotarârii
Guvernului României nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a institutelor naţionale de cercetare - dezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare, institutul este condus de un Consiliu de administraţie care hotărăşte în problemele
privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în
competenţa altor organe.
1.2 – Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin
ordin al ministrului coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare - dezvoltare, la
propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care
poate fi reînoit.
1.3 – (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a)directorul general al institutului - preşedinte;
b) un reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării ;
c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
d) un reprezentant al Ministerului Muncii si Justiției Sociale ;
e) preşedintele Consiliului Ştiintific;
f) doi specialisti din domeniul de activitate al institutului propuși de Ministerul
Educației și Cercetării.
(2) Consiliul de administraţie îşi desemnează prin vot vicepreşedintele dintre membrii
săi.
1.4 – (1) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al Ministerului
Educației și Cercetării la propunerea conducătorului autorităţii de la care provin.
(2) În situația în care membrii consiliului de administrație își pierd calitatea de angajați
ai instituțiilor de la care provin, raportul de serviciu sau de muncă se suspendă sau se modifică,
mandatul acestora încetează de drept.
(3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a
făcut numirea, în caz de abateri sau nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
1.5 – Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea
de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile
care derivă din această calitate.
1.6 – (1) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal, soţul/soţia, ori rudele pâna la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp,
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil, sau cu care institutul naţional se află în relaţii
comerciale directe.
(2) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în
aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese
concurente.

(3) În cazul în care pe parcursul derulării mandatului de membru în consiliul de
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administrație se constată una dintre incompatibilitățile prevăzute la alin. (1) și (2),
membrul consiliului de administrație este revocat.
1.7 – Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de
administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie,
dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
1.8 – Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători, în condițiile legii, pentru
îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și răspund solidar pentru administrarea patrimoniului
institutului national.
1.9 – (1) Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii:
a) propune modificarea structurii organizatorice și functionale a institutului național,
înființarea, desființarea și comasarea de subunitati din structura acestuia;
b) aprobă propunerile consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de
c) cercetare – dezvoltare ale institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de
modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu;
d) aprobă Programul anual de cercetare - dezvoltare şi inovare, pe care îl înaintează
Ministerului Educației și Cercetării, prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
si Inovare;
e) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale,
investiţiile care urmează să fie realizate de institut;
f) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului care se
depune la Ministerului Educației și Cercetării, în vederea aprobării conform
reglementărilor legale;
g) analizează şi avizează situațiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare
Ministerului Educației și Cercetării şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii
desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
h) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea
realizată de institut şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru
ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
j) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea
sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
k) aprobă asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizării de activităţi
comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate
al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
l) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
m) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea trimestriala privind activitatea
realizată de institutul național și aproba măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de
echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;
a) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art.35 şi stabileşte modul de rambursare
al acestora în condiţiile legii;
b) aprobă, în condiţiile legii, sistemul de salarizare, modul de corelare stimulativă a salariilor
cu nivelul studiilor, cu competenţa şi cu munca efectiv prestată, respectându-se
prevederile contractului colectiv de munca la nivelul institutului;
c) aprobă mandatul încredinţat directorului general în vederea negocierii contractului
colectiv de muncă;
d) aprobă organizarea și funcționarea consiliului științific în conformitate cu regulamentul
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propriu,
e) asigură legatura permanentă cu sindicatele din unitate sau cu reprezentanţii salariaţilor
pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării optime a
activităţilor institutului;
f) aprobă regulamentul intern privind respectarea statutului personalului, disciplina
tehnologică, protecţia şi securitatea muncii;
t) propune, negociază, şi după caz, stabileşte tarife pentru produsele şi prestaţiile sale, în
conformitate cu dispoziţiile legii;
n) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
institutului naţional;
(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor
legale şi dispune măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit legii, în
competenţa altor organe.
1.10 – (1) In primul trimestru al fiecarui an, conducerea institutului național, prin
Ditrctor Grneral prezintă Ministerului Educației și Cercetării următoarele situații pentru anul
precedent:
a) raport anual de activitate al institutului național;
b) raport anual de activitate al consiliului de administrație;
c) raport anual de activitate al directorului general, din care să reiasă îndeplinirea
obiectivelor și indicatorilor de performanță managerială.

(2) În ultima lună a fiecărui an, consiliul de administrație prezintă Ministerului
Educației și Cercetării programul de activitate pentru anul următor.
1.11 – (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului
regulament de funcţionare, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării,

de organizare și funcționare a consiliului de
administrație se aprobă prin act administrativ al Ministerul Educației și Cercetării.
(2) Regulamentul-cadru

1.12 - (1) Consiliul de administraţie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori
interesele institutului o cer, convocarea acestuia facându-se de către preşedinte sau la
solicitarea a unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului,
iar în lipsa acestuia, de catre vicepreşedinte.
1.13 - (1) Consiliul de administraţie îşi desfasoară activitatea în prezenţa a cel puţin
două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa
consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având
aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor
prezenţi, dar nu mai puţin de jumatate plus unu din numărul total al membrilor.
1.14 – La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat
permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institut sau un reprezentant al
salariaţilor în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
1.15 – Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în
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activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea
acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.
1.16 – Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului de administratie au următoarele
atribuţii principale:
- acţionează în numele Consiliului de administratie pentru realizarea atribuţiilor
acestuia;
- reprezintă Consiliul de administraţie în perioada dintre şedinţele acestuia;
- convoacă şedinţele Consiliul de administratie;
- elaborează şi propune planul şi programul de activitate al Consiliului de administraţie;
- răspunde în faţa Consiliului de administraţie de nivelul calitativ, tehnic şi ştiinţific al
lucrărilor elaborate de institut;
- propune, după caz, revocarea membrilor Consiliului de administraţie pentru abateri
grave sau inactivitate;
- vicepreşedintele poate fi delegat de către Preşedinte pentru îndeplinirea oricărei
atribuţii.
1.17 – (1) Membrii Consiliului de administraţie sunt raspunzători în condiţiile legii,
pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii Consiliului de administraţie care s-au abţinut, ori s-au împotrivit luării unei
decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat
expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au
anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administrație care nu respecta prevederile pct. 1.6 alin.(1) și
(2) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului național ca urmare a
acestui fapt.

1.18 – Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de administraţie precum şi documentele
ce fac obiectul dezbaterilor, vor fi transmise cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită membrilor
Consiliului de administraţie şi invitaţilor.
1.19 – Activitatea Consiliului de administraţie se derulează pe baza unor programe
de activitate întocmite trimestrial care cuprind problemele ce fac obiectul şedintelor de lucru,
persoanele care răspund de întocmirea materialelor, precum şi data ţinerii şedinţelor.
Programele trimestriale pot fi modificate numai de consiliul de administraţie.
1.20 – Pregătirea şedinţelor de lucru şi urmărirea pregătirii materialelor conform
programelor trimestriale se urmăreşte prin grija secretarului consiliului de administraţie.
1.21 – Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de institutul național.
Atribuțiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a
consiliului de administrație.
1.22 – In cadrul şedinţelor de lucru, precum şi în cazul în care Consiliul de administraţie
aprobă completarea ordinei de zi cu unele probleme necuprinse în programele de activitate,
dezbaterile se vor desfăşura pe baza materialelor elaborate şi prezentate de cei care au cerut
convocarea sau au propus completarea ordinei de zi prestabilite.
Propunerile ce pot fi luate în considerare pentru suplimentarea sau completarea ordinei
de zi vor trebui să fie înaintate secretarului consiliului de administraţie cu cel puţin 7 zile
înainte de data programată a şedinţei de lucru.
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1.23 – Secretarul consiliului de administraţie răspunde de distribuirea materialelor
pentru şedinţa, membrilor consiliului de administraţie şi invitaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de
data ţinerii şedinţei.
1.24 – Convocarea membrilor consiliului de administraţie la şedinţe se face de către
preşedinte prin secretarul consiliului de administraţie cu 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
1.25 – Dezbaterile consiliului de administraţie se consemnează în procesul verbal al
şedinţei care se înscrie într-un registru sigilat de preşedintele consiliului de administraţie.
1.26 – Hotărârile consiliului de administraţie sunt redactate de secretarul consiliului
de administraţie pe baza procesului verbal al şedinţei şi sunt semnate de preşedinte şi secretar.
1.27 – Hotărârile semnate, se transmit tuturor factorilor implicaţi.
1.28 – Activitatea de secretariat cuprinde :
- întocmirea, multiplicarea şi difuzarea programelor de activitate ;
- convocarea şedinţelor de lucru şi organizarea lor;
- transmiterea materialelor în termen util către membrii consiliului de administraţie şi
invitaţilor; întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de lucru, redactarea
hotărârilor în termen de 3 zile şi transmiterea lor catre membrii consiliului de
administratie şi ceilalti factori implicati ;
- urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie;
- asigurarea confidenţialităţii dezbaterilor.
1.29 – Membrii Consiliului de administraţie sunt obligaţi să cunoască şi să respecte
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al INCDMRR-ICPMRR.
1.30 – Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al INCDMRR-ICPMRR
se poate face numai de către Consiliul de administraţie cu avizul Ministerului Educației și
Cercetării, prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
1.31 – Consiliul de administraţie întocmeşte, aprobă şi transmite la ministerul
coordonator, în fiecare an, un raport asupra activităţii institutului naţional pentru perioada
expirată şi asupra programului de activitate pentru anul urmator.

2. DIRECTORUL GENERAL
2.1 Directorul General al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale
şi Resurse Radioactive este numit prin Ordin al ministrului Educației și Cercetării.
2.2 Directorul General al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale
şi Resurse Radioactive conduce activitatea curentă a acestuia şi îl reprezintă în relaţiile cu
autorităţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate. De
asemenea, poate da prin dispoziţie cu avizul Consiliului de Administraţie împuternicire de
reprezentare în acest scop şi altor persoane din unitate.
Principalele atribuţii ale Directorului General sunt:
a) Stabileşte obiectivele generale ale institutului în concordanţă cu strategia
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elaborată de Consiliul de administraţie:
- asigura abordarea eficienta a celor mai moderne obiective strategice în vederea
dezvoltării institutului;
- asigură implementarea managementului prin obiective în vederea dimensionării
corecte a componentelor de management, respectiv a subsistemelor decizional,
informaţional, şi structural organizatoric;
- asigura implementarea metodelor şi tehnicilor manageriale în sistemul de exercitare
a funcţiilor si relaţiilor manageriale în cadrul institutului;
- asigură identificarea riscurilor majore cu care se confruntă managementul
institutului (economico - financiare, comerciale, de producţie, politice, sociale, juridice, naturale,
etc.) a punctelor tari si slabe pe fiecare sector de activitate şi eleborarea unor
proceduri referitoare la managementul riscurilor;
- asigura elaborarea unor strategii pentru eliminarea din activităţile specifice, a riscurilor
identificate;
- identifică tendinţele de dezvoltare a domeniului propriu de activitate la nivel naţional
şi internaţional în vederea definirii:
- obiectivelor strategice de dezvoltare a activităţii proprii de cercetare
– dezvoltare;
- strategiilor pe termen scurt si mediu de realizare a obiectivelor stabilite;
- priorităţile în vederea stabilirii obiectivelor strategice;
- obiectivele de performanţă şi modalităţile de evaluare a acestora.
- asigură definirea distinctă a obiectivelor generale ale institutului şi a celor specifice
departamentelor de cercetare – dezvoltare şi compartimentelor funcţionale;
- asigura defalcarea obiectivelor institutului până la nivel de post, constituindu-se un
sistem de obiective care să cuprindă: obiective fundamentale (scopul urmarit de institut in
ansamblul său), obiective de gradul I (implică o parte apreciabilă din procesele de muncă din
cadrul institutului), obiective de gradul II (implicarea în realizarea proceselor de muncă mai
restrânse cu aceleaşi caracteristici), specifice şi individuale.
- asigura implementarea unui sistem de proceduri scrise la nivelul institutului pe
activităţi şi subunităţi care să asigure condiţiile necesare pentru desfasurarea în parametrii de
eficienţă şi economicitate realizarea obiectivelor şi atribuţiilor institutului;
- elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de
activitate;
- contribuie la selecţia si asigurarea resursei umane în vederea abordării eficiente a
celor mai moderne obiective;
- stabileste relaţii cu parteneri externi pentru abordarea unor subiecte comune cu
potenţial de dezvoltare;
- asigură dezvoltarea sistemului informatic (ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor
şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor) în vederea
stabilirii si realizării obiectivelor strategice ale institutului.
- stabileşte anual, împreună cu directorii executivi, obiectivele generale de
dezvoltare;
- comunică fiecărui director obiectivele generale şi specifice previzionate pentru fiecare
direcţie şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărei direcţii;
- monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;
- stabileşte obiective personale (indicatori de performanţă) şi pentru top-management
în strictă concordanţă cu obiectivele institutului;
b) Asigură managementul activităţii institutului naţional
- Are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator terţiar de credite pentru sumele
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alocate institutului de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Propune Consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice a institutului
naţional;
- Reprezintă institutul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate
cu împuternicirea acordată de Consiliul de administraţie;
- Negocierea contractului colectiv de muncă şi a contractelor individuale de muncă, și
a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcție, după aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli;
- aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
- supervizează elaborarea şi implementarea Regulamentului intern al institutului;
- angajează și concediază personalul institutului național, conform prevederilor legale
și ale contractului colectiv de muncă;
- numește directorii și conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a
institutului național, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de
direcție, și îi revoca, după caz, cu avizul consiliului de administrație;
- Gestionarea şi gospodărirea patrimoniului institutului naţional în interesul acesteia;
- Urmărirea îndeplinirii condiţiilor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, de prevenire
şi stingere a incendiilor, prevăzute de reglementările şi normele legislative în vigoare;
- Preocuparea pentru conservarea şi dezvoltarea bazei materiale a institutului;
- Supervizarea aplicării corecte a codului muncii şi a reglementărilor legislative
privind operaţiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanţă şi consiliere ale
juristului şi ale directorului economic);
- Efectuarea de investigaţii periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul
institutului (avizarea evaluărilor individuale anuale);
- Controlul şi supervizarea activităţii departamentelor de cercetare – dezvoltare,
proiectare, de marketing, economic, resurse umane;
- Urmărirea aplicării cu acurateţe a deciziilor luate şi evaluarea efectelor acesteia;
- Implicării în activitatea organizaţională a propriei persoane, cât şi a personalului din
subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltării personale şi a unui climat stimulativ al
performanţelor.
- Comunică managementului valorile şi obiectivele strategice ale institutului;
- Stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de
măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
- Aprobă procedurile de interes general ale institutului (aprovizionare, contractare,
distribuţie, financiare, resurse umane);
- Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de
management integrat calitate – mediu – securitatea informatiei;
- Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine;
- Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite;
- Identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea
managementului institutului;
- aprobă comisiile de concurs pentru promovarea în grade ştiinţifice a personalului la
propunerea consiliului ştiinţific;
- numeşte şi revocă conducătorii unităţilor şi subunităţilor din structura institutului
naţional;
- Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale managerilor
din subordine;
- Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
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- Premiază sau sancţionează personalul din subunităţile de structură la propunerea
şefilor locurilor de muncă.
- Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
- Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine;
- Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din
subordine;
- Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine;
- Poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din
conducerea institutului.
c) Identifică oportunităţi de afaceri:
- Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare;
- Analizează oportunităţile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi
social din mediul de afaceri al institutului;
- Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de institut în concordanţă cu
tendinţele pieţei;
- Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri;
d) Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii institutului:
- Evaluează potenţialul partenerilor, furnizorilor şi al clienţilor;
- Stabileşte posibile căi de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
- Dezvoltă relaţii pozitive cu personalul institutului în vederea motivării şi a creşterii
gradului de implicare în activitatea institutului;
- Orice altă sarcină trasată de Consiliul de administraţie în funcţie de necesităţile
organizaţionale;
e) Reprezintă institutul în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii cu
impact real/potenţial asupra rezultatelor institutului:
- Asigură o bună imagine a institutului pe piaţă;
- Identificarea oportunităţilor de investiţie şi obţinere de profit;
- Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organisme financiare şi instituţii
guvernamentale din ţară şi din străinătate;
- Dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziţiei institutului.
f) In domeniul relaţiilor publice si al comunicării:
- asigură accesul persoanelor interesate la informaţiile de interes public care se
comunică prin publicare în Monitorul Oficial al Romaniei, sau în mijloace de informare în
masă, în publicaţii proprii, prin afişare la sediile institutului precum şi în pagina de internet
proprie;
- verifică informaţiile de interes public ce urmează să fie tipărite, multiplicate, difuzate,
transmise, prin canale de comunicaţii neprotejate (fax, telefon, telex, internet, email) şi avizează
transmiterea / difuzarea acestora în situaţia în care nu conţin informaţii clasificate, conform
prevederilor legale;
- înregistrează cererile de acces la informaţiile de interes public, redactează şi
asigură transmiterea către solicitant a informaţiei de interes public, sau motivează
respingerea cererii, în condiţiile legii;
- comunică î n t e r m e n u l l e g a l informaţiile de interes public solicitate;
- stabileşte şi întreţine legături cu media;
- sprijina organizaea de acţiuni promoţionale cum sunt: conferinţe de presă, manifestări
ştiintifice şi de promovare comercială, publicitate, reclamă şi editarea de materiale şi obiecte
pentru marcarea evenimentelor;
- realizează diseminarea de informaţii prin dezvoltarea reţelelor de calculatoare,
promovarea aplicaţiilor INTERNET şi editarea de materiale de informare cum sunt: pliant,
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afiş, broşură, panouri de prezentare, foto, video, audio, CD – ROM, floppy – disk, pagini WEB
şi altele asemenea;
- organizează contactele între potenţialii parteneri, incluzând favorizarea accesului la
expertiza calificată.
g) In domeniul protecţiei informaţiilor clasificate Conducatorul unităţii care
gestionează informaţii secrete de stat este obligat:
- să asigure organizarea activităţii structurii de securitate şi compartimentelor
speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
- să solicite instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării
certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
- sa notifice la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de
acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;
- sa aprobe listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete
de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi să le
comunice la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor
privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- să întocmească lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în
nivelurile de secretizare şi să o supună aprobarii, potrivit legii;
-să stabilească obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţa care
reprezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi să le comunice
Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;
- să solicite asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să
controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
- să supună avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de
informaţii clasificate şi să asigure aplicarea acestuia;
- să elaboreze şi să aplce măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a
personalului care are acces la informaţiile clasificate;
- să întocmească ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă
în niveluri de secretizare a informaţiilor de stat, în strictă conformitate cu legea şi să îl
prezinte, spre aprobare, împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie
niveluri de secretizare;
- să asigure aplicarea şi respectarea regulilor generale privind, evidenţa, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea
informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu
actele normative în vigoare;
- să comunice instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine
care necesită acces la informaţiile secrete de stat;
- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau
convenţiilor de orice natură să preconizeze obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia
informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea
acestuia, precum şi la încetarea activităţii în cadrul institutului;
- să asigure includerea personalului de securitate în sistemul permanent de pregătire
şi perfecţionare;
- să aprobe normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor
clasificate, în toate componentele acesteia, şi să controleze modul de respectare în cadrul
unităţii;
- să asigure fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia
informaţiilor clasificate, conform legii;
- să analizeze, ori de cate ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care
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structura de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
- să asigure inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, să
dispună masuri în consecinţă, conform legii;
- să sesizeze instituţiile prevazute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, conform
competenţelor, în legatură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor
secrete de stat;
- să dispună efectuarea de cercetari şi, după caz, să sesizeze organele de urmărire
penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.
3. COMITETUL DE DIRECTIE
3.1 – Conducerea operativă a institutului este asigurată de un comitet de direcţie
compus din directorul general, directorii executivi si coordonatorii laboratoarelor si
compartimentelor din structura organizatorică a institutului.
3.2 – Comitetul de directie stabileste acţiunile concrete necesare pentru realizarea
obiectivelor rezultate din:
a)strategia propunerilor de dezvoltare a institutului;
b)programul anual de cercetare dezvoltare;
c) programul anual de productie;
d)programul de investiţii;
e)sistemul de asigurare a calităţii produselor (metalelor si resurselor radioactive) şi a
activităţilor de servicii de specialitate;
f) îndeplinirea sarcinilor ce revin institutului din contractele şi convenţiile de
colaborare în domeniul cercetării, producţiei, acţiunillor de supraveghere a stării de sănătate;
g)bugetul de venituri şi cheltuieli.
3.3 – Comitetul de direcţie are următoarele atribuţii:
a)repartizeză sarcinile profesionale şi economico – financiare pe unităţi componente,
asigurând realizarea activităţilor;
b)organizează activităţile institutului, asigură baza materială din ţară şi din import în
limita resurselor financiare, precum şi contractarea şi desfacerea producţiei;
c)stabileste răspunderile şi competenţele pe niveluri ierarhice şi structuri
organizatorice, precum şi relaţiile dintre acestea;
d)aplică măsurile stabilite de consiliul de administraţie pentru paza bunurilor unităţii,
protecţia patrimoniului şi a datelor , respectarea ordinii şi disciplinei tehnologice şi ierarhic
administrative;
e)exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul
general al institutului, aprobate de consiliul de administraţie.
3.4 – Comitetul de direcţie se întruneste decadal şi ori de cate ori interesele
institutului o impun.
4. CONSILIUL STIINTIFIC
4.1 – Consiliul Ştiinţific reprezintă forul cel mai înalt de decizie în ceea ce priveşte
orientarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare, strategia şi conducerea
ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive
- ICPMRR Bucureşti.
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4.2 – (1) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, reprezentând
principalele compartimente din cadrul institutului național care desfășoară activități de
cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul științific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite în domeniu,
salariați ai institutului național, aleși pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare
din institutul național.
(3) Din consiliul științific fac parte, de drept, directorul general și directorul științific al
institutului național.
(4) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot
secret de către membrii consiliului științific.
(5) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul
propriu, aprobat de consiliul de administrație.Hotărârile Consiliului Ştiinţific se prezintă
Consiliului de Administraţie spre aprobare şi devin obligaţii ale acestuia pentru traducerea în
fapt a strategiei de cercetare Ştiinţifică şi tehnologică elaborate.
4.3 – Consiliul Ştiinţific acţionează în baza prevederilor următoarelor acte normative:
(1) O.G. 57/2002 - cu modificări și completări ulterioare, privind cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică;
(2) Legea nr. 319/08.07.2003, privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare;
(3) H.G. nr. 537/08.05.2003, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional
de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti.
(4) H.G. nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
4.4 – Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru
Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti este alcătuit din 7 membrii, reprezentând
toate activităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ale acestuia.
4.5 – Membrii Consiliului Ştiinţific se aleg prin vot secret de către cadrele cu studii
superioare din institut. Din Consiliul Ştiinţific fac parte de drept Directorul General şi Directorul
Ştiinţific.
4.6 – Specialiştii aleşi în Consiliul Ştiinţific trebuie să aibă capacitate de sinteză şi
analiză, spirit de iniţiativă şi de muncă in echipă, să cunoască legislaţia în domeniu şi să aibă
o comportare etică şi morală ireproşabilă.
4.7 – Mandatul membrilor aleşi este de 4 ani.
4.8 – Membrii alesi care lipsesc din activitate mai mult de 6 luni, pe perioada mandatului
de 4 (patru) ani, vor fi revocati din Consiliul Stiintific si vor fi inlocuiti cu alţi reprezentanţi ai
activităţii de cercetare - dezvoltare propuşi şi aleşi cu vot majoritar în Consiliul ştiinţific. Masura
se aplica pentru revocarea a minimum 3 (trei) membrii; daca numarul este mai mare (cumulat
pe intreaga perioada) se vor organiza noi alegeri pentru membrii Consiliului Stiintific.
4.9 – La şedinţele Consiliului Ştiinţific pot fi invitaţi şi specialişti din institut sau din afara
lui, care să contribuie la rezolvarea unor probleme ce urmează a fi analizate.
4.10 – Consiliul Ştiinţific îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de lucru
trimestrial.
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4.11 – Consiliul ştiinţific se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi poate fi convocat în
şedinţe extraordinare la solicitarea scrisă a majorităţii simple (4 membri).
4.12 – Şedinţele Consiliului Ştiinţific sunt statutare în condiţiile prezenţei a cel puţin 5
membrii ai săi.
4.13 – Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea
simplă a celor prezenţi, dar cel puţin cu 4 voturi favorabile.
4.14 – Consiliul Ştiinţific poate decide ca anumite hotărâri să fie adoptate prin vot

secret.

4.15 – Consiliul ştiinţific îşi desemnează, prin vor secret şi majoritate simplă,
Preşedintele şi Vicepreşedintele, alesi pe o perioada de 2 (doi) ani. In cadrul mandatului de 2
(doi) ani, Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului ştiinţific pot fi revocati din functie pe
motiv de reorganizare institut, transfer, incapacitate temporala de munca (minim 6 luni),
deces, etc. organizandu-se noi alegeri.
4.16 – Preşedintele Consiliului Ştiinţific desemnează un secretar tehnic din rândul
membrilor Consiliului sau din afara acestuia.
4.17 – Pentru rezolvarea unor probleme specifice Consiliului Ştiinţific poate organiza
Comisie de specialitate, Comisii de analiză sau Comisii de experţi, pe toată durata mandatului
său, ori pe durată nelimitată.
4.18 – Statutul de membru al Consiliului Ştiinţific nu poate fi delegat altei persoane,
iar în lipsa Preşedintelui toate atribuţiile sunt îndeplinite de Vicepreşedinte.
4.19 – Atribuţiile principale ale Consiliului Ştiinţific sunt următoarele:
a) Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare –
dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor de cercetare – dezvoltare;
b) Propune spre aprobare Consiliului de Administraţie Programul anual de Cercetare
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică al institutului;
c) Contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului anual de
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică;
d) Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică şi realizarea acestora;
e) Organizează şi răspunde de activitatea Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a
lucrărilor formulând măsuri de stimulare sau sancţionare pentru realizatorii lucrărilor de
cercetare–dezvoltare;
f) Propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului
de cercetare în grade profesionale;
g) Face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi
promovare a personalului de cercetare, avizează componenţa comisiilor respective;
h) Propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţii conform legislaţiei în
vigoare, cu respectarea limitelor de competenţe;
i) Organizează şi coordonează desfăşurarea de acţiuni cu caracter ştiinţific;
j) Coordonează activitatea compartimentului de cooperare ştiinţifică şi tehnică internă
şi internaţională;
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k) Asigură respectarea principiilor de etică profesională în întreaga activitate de
cercetare-dezvoltare;
l) Avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare profesională în
ţară şi străinătate;
m) Avizează propunerile de participare la manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale şi finanţarea participanţilor din fondurile institutului;
n) Avizează acţiunile de sponsorizare cu caracter tehnico-ştiinţific (publicitate, articole
şi cărţi, expoziţii, brevetare, etc.);
o) Avizează acordarea de premii ştiinţifice.
4.20 – Consiliul Ştiinţific completează şi aduce la zi lista atribuţiilor sale cu alte
prevederi ce derivă din legislaţia în vigoare.
4.21 – Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific au următoarele atribuţii
principale:
- acţionează în numele Consiliului Ştiinţific pentru realizarea atribuţiilor acestuia;
- reprezintă Consiliul Ştiinţific în perioada dintre şedinţele acestuia;
- convoacă şedinţele Consiliul Ştiinţific;
- elaborează şi propune planul şi programul de activitate al Consiliului Ştiinţific;
- răspunde în faţa Consiliului de Administraţie de nivelul calitativ, tehnic şi ştiinţific al
lucrărilor elaborate de institut;
- propune, după caz, revocarea membrilor Consiliului Ştiinţific pentru abateri grave
sau inactivitate;
- vicepreşedintele poate fi delegat de către Preşedinte pentru îndeplinirea oricărei
atribuţii.
4.22 – Secretarul Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale:
- face cunoscut în timp util (7 zile) data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului
Ştiinţific, în scris şi la loc vizibil;
- întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Ştiinţific;
- organizează, constituie şi întreţine arhiva Consiliului Ştiinţific;
- asigură cunoaşterea hotărârilor Consiliului Ştiinţific de către toţi salariaţii;
- primeşte şi înregistrează cererile, petiţiile şi reclamaţiile tuturor salariaţilor având ca
obiect aspecte referitoare la atribuţiile legale ale Consiliului Ştiinţific şi respectiv asigură
transmiterea răspunsurilor.
4.23 – Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Consiliului Stiintific se aprobă
de Consiliul de Administraţie şi poate fi modificat doar de către Consiliul Ştiinţific la
propunerea a cel puţin 6 din membrii săi şi cu votul a cel puţin 5 membrii ai Consiliului.
5. DIRECTORI EXECUTIVI
5.1. Directorul Stiintific;
5.2. Directorul Economic;
5.1. DIRECTORUL STIINTIFIC
5.1.1 – Directorul ştiintific are următoarele atribuţii:
- este înlocuitorul de drept al Directorului general, preluând integral atribuţiile acestei
funcţii în absenţa titularului;
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- asigură, coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin
institutului în activitatea de cercetare si microproductie ;
- fundamentează, propune şi urmăreste aplicarea direcţiilor strategice ale activităţii de
cercetare a institutului pe termen scurt şi mediu;
- asigură structurarea, pregătirea, prezentarea şi urmărirea programului anual de
cercetare;
- asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în funcţie de: nevoile sectorului
energiei nucleare, reieşite din studii proprii şi din programe abordate de Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri; nevoile de dezvoltare a institutului şi de aliniere la nivelul ştiintific
mondial; programe naţionale de cercetare ale Ministerului Educației și Cercetării.
- asigură şi răspunde de întocmirea ofertelor de cercetare şi prezentarea acestora la
diversele competiţii şi licitaţii deschise în domeniu;
-încheie contracte de cercetare cu organismele naţionale şi internaţionale abilitate în
acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
- iniţiază şi încheie convenţiii de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii naţionale
şi internaţionale în domeniul său de activitate;
- urmăreşte, prezintă propuneri şi asigură competitivitatea din punct de vedere al
conţinutului şi calităţii lucrărilor propuse, dar şi din punct de vedere al protecţiei informaţiilor
furnizate pentru participări la manifestări ştiintifice internaţionale şi interne;
- iniţiază, sprijină şi urmăreşte dezvoltarea cooperării ştiinţifice internaţionale a Direcţiei
Stiinţifice în cadrul programelor europene şi acordurilor de cooperare bilaterală;
- coordonează acţiunile legate de pregatirea specialistilor străini în cadrul Direcţiei
Stiinţifice;
- coordoneaza şi participă la acţiunile legate de promovarea personalului Direcţiei
Stiinţifice;
- propune organizarea sau participarea la simpozioane, conferinţe, comunicări
ştiinţifice etc.;
- dirijează resursele umane şi materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare
ştiinţifică stabilite pentru fiecare etapă;
- coordoneaza împreuna cu şefii laboratoarelor din subordine, dotarea cu aparatura
necesara;
- asigură asistenţa tehnică de profil în vederea experimentării şi aplicării tehnologiilor
elaborate;
- coordoneaza şi urmăreşte activitatea privind invenţiile (propuneri, brevete, aplicare
etc.), specifice Direcţiei Stiinţifice;
- propune şi susţine conducerii institutului orientări majore de perspectiva ale activităţii
de cercetare ştiinţifică şi cooperare în acestă direcţie;
- urmareşte şi sprijină, din punct de vedere organizatoric şi material, difuzarea
rezultatelor ştiintifice proprii circuitului stiinţific naţional şi internaţional;
- asigură conform prevederilor legale, protecţia rezultatelor ştiinţifice brevetabile, sau a
celor clasificate conform legislaţiei în vigoare;
- asigură corelarea acţiunilor de specializare şi promovare a cadrelor proprii cu
necesităţile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului;
- promovează şi urmăreşe aplicarea şi fructificarea complexă a rezultatelor ştiinţifice;
- coordonează şi urmăreşte realizarea acţiunilor şi sarcinilor Direcţiei Stiinţifice pe linie
de investiţii proprii (aparatura, utilaje, lucrări de construcţii - montaj) destinate menţinerii si
dezvoltării bazei materiale a institutului;
- asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru
decizii operative în domeniul organizatoric şi tehnico – economic, precum şi pentru susţinerea
documentării şi cercetării ştiintifice;
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- asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a
prevederilor legale de către întregul personal;
- organizează la nivelul subunităţilor şi al institutului recepţia cantitativă si calitativă a
lucrărilor de cercetare prin avizarea lor in Comisia de Avizare(CAv);
- asigură şi urmăreşte încadrarea corectă într-un nivel de secretizare (cand este cazul)
a documentaţiilor elaborate, păstrarea în condiţii corespunzatoare a studiilor şi
documentaţiilor tehnice (arhivarea) elaborate de Direcţia Stiintifică;
- conduce şi organizează activitatea laboratoarelor din cadrul Directiei Stiinţifice dupa
cum urmeaza:
- stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor
sarcini;
- participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale
salariaţilor din subordine;
- evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine;
- negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
din cadrul Direcţiei Stiintifice;
- propune recompensarea / sancţionarea personalului din subordine conform
normativelor interne;
- aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine;
- asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din
subordine.
- asigură evidenţa şi integritatea patrimoniului Statiei Pilot Merisani;
- orice alte sarcini în funcţie de necesităţile orgnizaţionale în limitele de
competenţă ale postului ocupat.

5.2. DIRECTORUL ECONOMIC
Directorul Economic are urmatoarele atributii:
5.2.1 – Asigură buna gestionare a patrimoniului institutului:
- Asigură evidenţa şi integritatea patrimoniului institutului;
- Asigură condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind
operaţiile patrimoniale;
- Asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate la nivelul institutului, procedeele
de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
- Angajează institutul prin semnatură, alături de directorul general, în toate operaţiunile
patrimoniale;
- Organizează inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii;
- Asigură disponibilităţile necesare şi menţinerea în permanenţă a capacităţii de plată a
societăţii;
- Asigură plata la termen a sumelor ce sunt obligaţia institutului faţă de bugetul de stat,
alte obligaţii faţă de terţi;
- Asigură efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salariale ale
personalului institutului;
- Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii;
- Asigură relaţia cu băncile şi alte instituţii financiare, solicită băncii credite
suplimentare;
- Propune măsuri concrete şi eficiente pentru înlăturarea unor situaţii nefavorabile din
punct de vedere economic;
- Desfăşoară activitate de documentare în probleme economico-financiare.
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5.2.2 – Asigură respectarea legislaţiei fiscale la nivelul institutului:
- Se documentează la zi cu privire la legislaţia din domeniul financiar-contabil şi
asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile în conformitate cu legislaţia de specialitate;
- Asigură respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil;
- Asigură păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile;
- Urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale;
- Urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor
legale;
- Exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiunilor.
5.2.3 – Întocmeşte bugetul general al societăţii, informează şi face propuneri de
corecţie:
- Realizează proiectul de buget semestrial şi anual, defalcat;
- Asigură anual formalităţile de avizare şi aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli
întocmit, precum şi rectificarea lui, atunci cand este cazul;
- Analizează indicatorii de afaceri şi îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu aceştia;
- Sprijină subunităţile organizaţionale ale institutului în analiza indicatorilor proprii;
- Analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilitatii institutului.
5.2.4 – Raportează rezultatele financiare ale unităţii:
- Asigură înregistrarea sistematică şi cronologică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea
informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi la rezultatele economice ale institutului, atât
pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici: clienţi, furnizori, bănci,
organele financiar-fiscale, acţionari;
- Asigură întocmirea bilanţului contabil şi a raportului de gestiune anual;
- Coordonează şi asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a
balanţelor de verificare, precum şi a situaţiilor lunare privind principalii indicatori economico financiari;
- Analizează cheltuielile de producţie şi ia sau propune măsuri de reducere continuă a
preţului de cost şi a cheltuielilor materiale;
- Asigură întocmirea tuturor raportărilor solicitate de organele administraţiei financiare
şi de control, bancare, statistice;
- Prezintă directorului general rapoarte conţinând rezultatele financiare ale unităţii.
5.2.5 – Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă a gestiunii
institutului:
- Stabileşte proceduri de lucru generale sau specifice care să asigure evidenţa de
gestiune;
- Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional;
- Organizează analiza periodică a mijloacelor circulante şi propune măsuri, împreună
cu conducatorii compartimentelor de resort, pentru reducerea stocurilor supranormative, fără
mişcare, sau cu mişcare lentă şi alte măsuri pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri, pentru
accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.
5.2.6 – Conduce şi organizează activitatea de întocmire a statelor de plată a
salariilor, plată a datoriilor către bugetul statului legate de plata salariilor şi alimentarea
cardurilor de plată a salariilor.
- Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini;
- Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor din
subordine;
- Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine;
- Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale din
cadrul Direcţiei Economice;
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- Propune recompensarea / sancţionarea personalului din subordine conform
normativelor interne;
- Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine;
- Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine;
- Orice alte sarcini în funcţie de necesităţile orgnizaţionale în limitele de competenţă
ale postului ocupat.
CAPITOLUL VI
COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI GENERAL

Art. 18– Compartimentele subordonate Directorului general sunt:
1. Biroul Resurse Umane - Juridic;
2. Biroul Audit Intern;
3. Biroul Structura de Securitate, Arhiva, Secretariat;
4. Compartiment Management Sistem Integrat, Rdioprotectie & Protectia Muncii;
1. BIROUL RESURSE UMANE - JURIDIC
Activitatea în domeniul legislativ este asigurată de o persoană cu studii de
specialitate (jurist), subordonată Directorului general al institutului.
Biroul resurse umane – juridic are următoarele atribuţii si răspunderi:
- promovarea acţiunilor judecătoresti în faţa instanţelor;
- reprezintă şi susţine interesele unităţii în faţa instanţelor de judecată, procuraturii,
arbitraj, etc.;
- promovarea căilor de atac (apel, recurs);
- definitivarea şi investirea cu formula executorie a sentinţelor;
- îndeplinirea procedurii necesare pentru punerea în executare silită a hotărârilor
definitive şi irevocabile ce pot fi puse în executare silită;
- acordarea de consultanţă în orice altă problemă de natura juridică în care este
implicat institutul.
- conceperea, redactarea şi avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau
altor acte juridice încheiate de institut cu alte persoane, fizice sau juridice;
- vizarea actelor de dreptul muncii (dispoziţii, dispoziţii de imputare, dispoziţii de
desfacere a contractului individual de muncă);
- efectuează cercetarea administrativă în toate cazurile de sancţionare administrativă
a personalului unităţii;
- întocmeste documentaţia pentru modificarea sau completarea obiectului de
activitate al institutului, pe care îl supune aprobării Consiliului de Administraţie;
- asigură şi răspunde de aducerea la cunoştinţa conducerii unităţii şi tuturor
subunităţilor din structura organizatorică a institutului a prevederilor ce le revin din legi şi
Hotarâri de Guvern şi orice fel de acte normative şi urmăreste modul de îndeplinire a
sarcinilor rezultate din aceste documente;
- asigură cunoasterea şi aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare;
- acordă vize de legalitate pe documentele ce angajează responsabilitatea unităţii;
- întocmeşte şi asigură respectarea bazei legale pentru toate dispoziţiile conducerii
unităţii;
- întocmeste programe de măsuri şi documentaţii privind activitatea de restructurare a
societăţii (restrângeri de activitate, reduceri de personal, redistribuire între subunităţi,
pensionări în conditii speciale etc.) şi urmăreşte realizarea lor.
- elaborează împreuna cu subunităţile, sindicatele (reprezentanţii salariaţilor) şi
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responsabilul cu protecţia muncii, propuneri cu privire la locurile de muncă şi activitaţile cu
condiţii speciale (grele, nocive, vatămatoare şi periculoase), precum şi propuneri cu privire la
locurile de muncă ce se încadrează în condiţii deosebite, sau speciale în vederea pensionării;
- organizează evidenţa cererilor, sesizărilor, petiţiilor şi propunerilor facute de
salariaţi şi urmăreşte soluţionarea acestora conform legislaţiei în vigoare;
- elaborează, împreună cu directorii de specialitate şi/sau conducatorii de
compartimente şi subunităţi, teste de verificare a cunoştintelor de specialitate a personalului
unităţii;
- organizează
concursurile de angajare şi de promovare în funcţii şi grade
profesionale a personalului în colaborare cu Directorul ştiinţific, Consiliul Stiinţific şi celelalte
direcţii ale institutului;
- întocmeste şi prezintă spre aprobare conducerii statele de personal şi de funcţii pentru
unitate;
- întocmeste studii şi analize privind modul de pregătire al forţei de muncă şi
structura acesteia în corelare cu strategia de dezvoltare a institutului;
- participă la elaborarea şi negocierea Contractului colectiv de muncă şi sprijină
subunităţile în acţiunea de negociere a Contractelor individuale de muncă conform Contractului
colectiv de muncă;
- ţine evidenţa militară a personalului;
- participă la analiza principalilor indicatori de plan muncă şi salarii pentru obţinerea
corelaţiei optime între aceştia;
- asigură aplicarea reglementărilor legale privind organizarea producţiei şi a muncii,
- ia măsuri pentru cunoasterea şi aplicarea corectă a legislaţiei privind salarizarea la
aparatul funcţional administrativ şi din laboratoare si compartimente;
- urmăreşte încadrarea în fondul de salarii, corelarea câştigului mediu cu nivelul de
realizare al sarcinilor fizice şi al productivităţii muncii şi propune măsuri pentru încadrarea în
fondul cuvenit;
- urmăreşte indexarea şi majorarea fondului de salarii conform prevederilor legale;
- întocmeşte şi supune spre aprobare conducerii institutului contractele individuale de
muncă şi actele adiţionale la acestea;
- asigură completarea şi păstrarea declaraţiilor salariaţilor pentru calculul impozitului
pe venitul global;
- răspunde de asigurarea conform legii a cadrului organizatoric corespunzator
conducerii societătii;
- întocmeste, în colaborare cu Directorii Executivi şi supune spre aprobare
Directorului general şi apoi Consiliului de Administraţie, structura organizatorică a institutului
si subunităţilor sale, Regulamentul de Organizare si Funcţionare al unităţii şi al Consiliului de
Administraţie, şi după aprobare urmăreşte cunoasterea şi aplicarea lor;
- participă la elaborarea Regulamentului Intern al institutului;
- analizează respectarea prevederilor Regulamentelor de Organizare si Funcţionare
a cadrului organizatoric de relaţii aprobat, raportează şi propune Consiliului de Administraţie
măsuri privind îmbunătăţirea acestora;
- coorodnează activitatea de întocmire a fişelor de post de către conducatorii de
laboratoare şi compartimente pentru tot personalul unităţii;
- organizează sistemul de audienţe la nivelul conducerii socităţii;
- asigură desfăşurarea cadrului legal pentru negocierea Contractului Colectiv de
Muncă şi buna funcţionare a Comisiei Paritare Adimistraţie - Sindicate;
- asigură aducerea la cunostinţa compartimentelor a prevederilor ce le revin din hotarâri
ale organelor de conducere ale unităţii şi urmăreşte modul de îndeplinire a sarcinilor rezultate
din aceste documente;
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- stabileşte criteriile de evaluare profesională în colaborare cu celelalte direcţii şi
compartimente pentru tot personalul institutului;
- organizează evaluarea anuală a personalului;
- elaborează programul anual de instruire şi perfectionare pentru tot personalul
institutului, colaborând pentru aceasta cu directorii executivi, şefii de laboratoare birouri şi
compartimente;
- urmăreste respectarea programului anual de instruire şi identifică noi modalitaţi şi
mijloace de perfecţionare a personalului institutului;
- elaborează, împreună cu directorii executivi şi/sau conducătorii de compartimente
şi laboratoare, teste de verificare a cunoştinţelor de specialitate a personalului institutului;
- organizează atestarea pe funcţii a personalului şi grade profesionale a angajaţilor, la
propunerea Consiliului ştiintific şi în concordanţă cu prevederile legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare - dezvoltare;
- întocmeste studii şi analize privind modul de pregatire al forţei de muncă şi
structura acesteia în corelare cu strategia de dezvoltare a institutului;
- conlucrează cu agenţii specializate, organisme şi firme din ţară şi străinatate în
stabilirea şi derularea unor programe de restructurare şi orientare resurse umane.
2. BIROUL AUDIT INTERN
Biroul Audit Intern are urmatoarele atributii :
- elaborează şi supune spre aprobare Directorului general “Planul anual de audit
intern”;
- respectă recomandările organului ierarhic superior al institutului cu privire la
activitatea de audit;
- elaborează “Raportul anual de audit intern” pe care îl prezintă Directorului general;
- având în vedere că îsi desfasoară o activitate independentă şi obiectivă oferă
consiliere conducerii institutului în vederea îmbunătăţirii activităţii;
- sprijină îndeplinirea obiectivelor institutului printr-o abordare sistematică şi metodică
care evaluează şi îmbunătăţeste eficienţa sistemului de conducere al acestuia bazat pe
gestiunea riscului, a controlului şi proceselor de administrare;
- efectuează un audit de sistem, de regularitate, dar în funcţie de situaţie şi de
performanţă;
- examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică
erorile, risipa, gestiunea defectuasă şi fraudele, propunând măsuri şi soluţii
pentru
recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, dupa caz;
- supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare,
programare, organizare, coordonare, urmărire şi controlul îndeplinirii deciziilor;
- evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere
şi de execuţie existente în cadrul unităţii utilizează resursele financiare, umane şi materiale
pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;
- identifică slabiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile
asociate unor astfel de sisteme, unor programe, sau unor operaţiuni şi propune măsuri pentru
corectarea acestora şi diminuarea riscurilor, după caz;
- respectă şi aplică prevederile legii privind auditul intern, normele generale privind
activitatea de audit intern, şi codul de etică al auditorului.
- stabileşte programul anual de audituri interne la începutul fiecărui an calendaristic,
luând în considerare starea şi importanţa proceseor şi zonelor care vor fi auditate, pentru a
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determina daca Sistemul de Management Integrat este conform cu cerinţele standardelor
adoptae şi dacă este implementat şi menţinut în mod eficace;
- stabileşte criteriile de audit, activităţile ce urmează a fi auditate, echipa de audit;
- întocmeste chestionarul de audit;
- selectează membrii echipei de audit;
- analizează documentele (proceduri, specificatii tehnice, reglementări în vigoare,
etc.) care stau la baza auditului;
- întocmeste graficul de urmărire a auditurilor interne;
- întocmeste rapoartele de audit intern;
- întocmeste si ţine registrul pentru planuri de audit şi registrul pentru rapoartele de
audit intern;
- întocmeşte rapoarte de acţiuni corective;
- întocmeşte şi ţine registrul pentru rapoarte de acţiuni corective;
- întocmeşte rapoarte de acţiuni preventive;
- întocmeşte şi ţine registrul pentru rapoarte de acţiuni preventive;
- urmareşte, verifică şi controlează Documentele Sistemului Integrat şi înregistrarea
lor corectă.

3. Biroul Structura de Securitate, Arhiva, Secretariat
Biroul Structura de Securitate, Arhiva, Secretariat are următoarele atribuții:
3.1 In domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:
- asigură implementarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate în
Institut şi supune conducerii institutului normele interne privind protecția
informaţiilor clasificate;
- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate
compartimentele institutului;
- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate
şi modul de respectare al acestora;
- consiliază conducerea institutului în legatură cu toate aspectele privind securitatea
informaţiilor clasificate;
- informează conducerea institutului despre vulnerabilitatea şi riscurile existente în
sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate din institut şi face propuneri de măsuri pentru
înlaturarea acestora;
- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate potrivit legii, pe linia
verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
- organizează activităţi de pregatire specifică a persoanelor care au acces la
informaţii clasificate;
- asigură păstrarea, organizează şi actualizează evidenţa certificatelor de securitate
şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate;
- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate din institut, pe clase şi
niveluri de securitate;
- prezintă conducatorului institutului propuneri privind stabilirea obiectivelor şi
locurilor de importanţa deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate şi după caz, solicită
sprijinul instituţiilor abilitate;
- efectuează, cu aprobarea conducerii institutului, controale privind modul de aplicare
a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
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- organizează şi asigură primirea, înregistrarea, manipularea şi păstrarea
documentelor secrete, conform normelor în vigoare;
- asigură întocmirea listei documentelor şi informaţiilor cu caracter secret şi o supune
spre aprobare potrivit legii;
- asigură activitatea de cercetare şi proiectare cu documentaţii din arhiva secretă,
predând si preluând zilnic, cu luare de semnătură, personalului competent şi autorizat
documente secrete spre consultare;
- înregistrează corespondenţa secretă primită în institut conform normelor legale, o
prezintă conducerii, apoi o difuzează spre rezolvare compartimentelor cărora îi este repartizată;
- înregistrează şi expediază cu poşta specială corespondenţa şi documentaţia
secretă adresată altor agenţi economici, conform normelor legale;
- ţine evidenţa documentelor secrete de stat multiplicate prin diverse metode, la
sediu şi în subunităţi, conform normelor legale;
- asigură arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor cu caracter secret care se
referă la studii, proiecte, documentaţii, lucrări de cercetare etc.
3.2 In domeniul administrării si dezvoltării sistemului informatic(INFOSEC) :
- asigură proiectarea şi implementarea reţelelor complexe de calculatoare;
- gestionează licenţele pentru orice software utilizat în sistemul de operare;
- gestionează achiziţiile şi este responsabil de justificarea achiziţiilor pe care le face;
- realizează înlocuirea echipamentului de reţea;
- soluţionează problemele din reţea în timp util;
- asigură funcţionarea hardware-ului şi a software-ului;
- rezolvă problemele legate de calculatoare şi imprimante;
- realizează back-up la reţea conform cu un orar stabilit;
- se preocupă de îmbunatatirea operaţiunilor din retea;
- participă la dezvoltarea politicilor, a procedurilor şi a resurselor referitoare la reţea;
- se documentează în ceea ce priveste întreaga reţea (probleme de rezolvat, modalităţi
de acţiune, aplicaţii, resurse);
- poate administra bazele de date ale institutului, dacă este necesar;
- gestionează bugetul alocat reţelei.
3.3. În domeniul activitaţii de secretariat şi protocol:
- coordonează şi participă, împreună cu toate compartimentele institutului la întocmirea
Nomenclatorului arhivistic al INCDMRR, pe care il supune spre aprobare conducerii unităţii
şi compartimentului specializat de la Arhivele Statului;
- coordonează activitatea de evidenţă, înregistrare şi păstrare a documentelor în
fiecare compartiment de muncă în funcţie de specificul activităţii;
- asigură gruparea tuturor documentelor (actelor) în dosare, pe criterii tematice,
cronologice, alfabetice, etc., potrivit nomenclatorului arhivistic, precum şi în funcţie de gradul
de secretizare al documentelor (SSv, S, SS, SSID) ;
- urmăreste modul de aplicare a nomenclatorului pentru constituirea dosarelor specifice
fiecarui compartiment;
- asigură înregistrarea tuturor documentelor la intrarea în arhiva, în registul de evidenţă;
- asigură evidenţa documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhiva pe baza
registrului de evidenţă curent;
- asigură, cu sprijinul conducerii institutului, condiţii corespunzatoare de păstrare şi
conservare a documentelor;
- aplică şi respectă prevederile legislaţiei privind arhivarea documentelor;
- executa lucrări de birou de importanţa limitată cum sunt: clasarea dosarelor, utilizarea
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de fotocopiatoare, sau păstrarea şi operarea în diverse registre de evidenţă;
- furnizeaza informaţii clienţilor în legatură cu activitatea şi programul organizaţiei;
- asigura activitatea de protocol;
- realizeaza colecţionarea şi transcrierea corespondenţei, a proceselor verbale şi
rapoartelor la calculator; selecţionarea şi expedierea corespondenţei şi a altor documente;
- primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul unităţii;
- ridicarea şi expedierea corespondenţei la destinatari;
- clasarea dosarelor proprii şi ale Directorului general;
- utilizarea de fotocopiatoare;
- păstrarea şi operarea în diverse registre de evidenţă;
- repartizarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere la toate subunităţile institutului;
- aplicarea ştampilei si pastrarea ştampilelor;
- păstrarea şi operarea în registrul cu evidenta a delegaţiilor din cadrul organizaţiei;
- primirea persoanelor care doresc să ia legatura cu conducerea, asigurarea de
protocol;
- contactează persoanele nominalizate de conducere şi asigură cadrul optim în
vederea desfăşurării în bune condiţii a întrunirilor, a şedinţelor de lucru, a întrunirii Consiliului
de administratie;
- întocmirea proceselor verbale ale sedinţelor de lucru ale Comitetului de directie;
- furnizarea de informaţii clienţilor în legatură cu activitatea şi programul institutului;
- ţinerea evidenţei timbrelor poştale;
- asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul unitătii;
- primirea şi transmiterea notelor telefonice;
- tehnoredactare de documente;
- asigurarea activităţii de protocol la nivelul secretariatului general al institutului;
- conform dispoziţiei conducerii instituţiei, asigură primirea, transportul şi rezervarea
cazării anumitor delegaţii;
- conform dispoziţiei conducerii instituţiei realizează întâlniri între personalul
institutului şi delagaţi, în funcţie de scopul şi tema propusă.

4. COMPARTIMENT MANAGEMENT SISTEM INTEGRAT, RADIOPROTECTIE ȘI
PROTECTIA MUNCII
Compartimentul Management Sistem Integrat, Radioprotectie și Protectia Muncii are
urmatoarele atributii generale :
4.1. – Pe linie de management integrat calitate – mediu – securitatea informatiei:
- asigură ca procesele Sistemului de Management Integrat sunt stabilite,
implementate si menţinute;
- raportează managerului de la cel mai înalt nivel despre modul de funcţionare al
Sistemului de Management Integrat şi semnalează orice necesitate de îmbunătăţire;
- organizează şedinţe de analiză la date prestabilite pornind de la o analiză
preliminară a datelor de intrare;
- asigură identificarea riscurilor majore cu care se confrunta managementul
institutului (economico- financiare, comerciale, de producţie, politice, sociale, juridice,
naturale) a punctelor tari şi slabe pe fiecare sector de activitate şi eleborarea unor proceduri
referitoare la managementul riscurilor;
- asigura elaborarea unor strategii pentru eliminarea din activităţile specifice a
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riscurilor identificate;
-urmăreşte elaborarea şi implementarea unui sistem de proceduri scrise la nivelul
institutului, pe activităţi şi subunităţi care să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea
în parametrii de eficienţă şi economicitate la realizarea obiectivelor şi atribuţiilor institutului,
inclusiv pentru personalul care lucrează în activitatea de producţie si cercetare – dezvoltare.
- participă la eleborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul
specific de activitate;
- contribuie la selecţia şi asigurarea resursei umane în vederea abordării eficiente a
celor mai moderne obiective;
- coordonează dezvoltarea sistemului informatic (ansamblul datelor, informaţiilor,
fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor) în
vederea stabilirii şi realizarii obiectivelor strategice ale institutului;
- întocmeste planul anual de instruire al personalului în funcţie de necesarul de
instruire primit de la fiecare compartiment şi laborator în trimestrul IV al fiecarui an,
cuprinzând activităţile de instruire pentru anul următor;
4.2. – Pe linie de radioprotectie:
- asigură ca activităţile nucleare să se desfăşoare cu respectarea normelor legale şi
a standardelor în vigoare;
- asigură cunoaşterea de catre personalul angajat ce desfasoară activităţi nucleare a
mijloacelor individuale şi colective de evidenţiere a nivelului de radiaţii, a instrucţiunilor de ordin
tehnic şi administrativ referitoare la riscul nuclear şi a metodelor de lucru care asigură
securitatea împotriva radiaţiilor;
- asigură urmărirea concentraţiei noxelor specifice din atmosfera locurilor de muncă a
subunităţilor, sau a nivelului de expunere la radiaţii nucleare a personalului şi face propuneri
pentru ca aceste concentraţii să nu depăşească limitele admise;
- asigură participarea personalului la cursurile de specialitate, pentru perfecţionarea
profesională cu responsabilităţi în domeniul nuclear;
- elaborează periodic documentaţia de autorizare în domeniul nuclear cu cel putin o
lună înainte de expirarea autorizării şi o transmite instituţiilor abilitate în acest scop;
- controlează la subunităţi modul de respectare a normelor de radioprotectie şi nivelul
noxelor radioactive la locurile de muncă cu expunere profesională precum şi a nivelului de
poluare radioactivă a mediului înconjurator dispunând măsuri în cazul depăşirii concentraţiei
maxime admise;
- controlează utilizarea corectă a sistemului de dozimetrie individuală de către întreg
personalul expus profesional, amplasarea mijloacelor de măsurare şi avertizare a nivelului de
radiaţii şi corecta lor funcţionare şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru neaplicarea sau
nerespectarea măsurilor de radioprotecţie pe baza normativelor în vigoare;
- organizează, controlează şi ţine evidenta strictă a materialelor radioactive precum şi
respectarea măsurilor care să le asigure împotriva degradării, răspândirii accidentale,
pierderii sau sustragerii;
- organizează controlul de sănatate a personalului şi în mod deosebit a celor expusi
profesional la radiaţii ionizante;
- participă la elaborarea planurilor de aprovizionare pentru cuprinderea în acestea a
aparturii şi materialelor necesare funcţionării spaţiilor de decontaminare şi materialelor de
protecţie individuală;
- controlează funcţionarea corectă a sistemului de ventilaţie la locurile unde se
manipulează surse deschise;
- instruieşte periodic personalul pe linia radioprotecţiei;
- controlează utilizarea corectă a sistemului de dozimetrie individuală;
- prezintă periodic Consiliului de Administratie al institutului informări privind starea
32

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti
de securitate şi sănatate şi propune măsuri în scopul îmbunătăţirii acestei activitaţi.
4.3. – Pe linie de protectia muncii, prevenire si stingere a incendiilor, autorizari:
4.3.1. In domeniul protecţiei muncii:
- să asigure evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnavire la locul de muncă şi să
propună măsurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcătui programul anual de protecţia
muncii, cu sprijinul instituţiilor de specialitate; evaluarea riscurilor presupune identificarea
tuturor factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi determinarea nivelului
de risc, pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi probabilitatea consecinţei maxim previzibile;
- să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul
prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
- să verifice dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul
de muncă cu ajutorul serviciilor de specialitate;
- să participe şi sa-si dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care
acesta corespunde cerinţelor de securitate;
- să asigure instruirea (instructajul general la angajare) si informarea personalului în
probleme de protecţia muncii;
- să verifice modul în care conducătorii locurilor de muncă asigură instructajul
periodic şi la locul de muncă a personalului din subordine;
- să asigure evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste,
examinări, etc.;
- să propună măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul
protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete;
- să organizeze propagandă de protecţia muncii;
- să avizeze dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală şi să participe
la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă;
- să ţină evidenţa accidentelor de muncă;
- să colaboreze cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a situaţiei imbolnăvirilor
profesionale;
- să propună sancţiuni şi stimulente economice pentru modul în care se realizează
programul de protecţia muncii;
- să propună sancţiuni şi stimulente economice pentru modul în care se respectă
cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea activităţii la toate locurile de
muncă;
- să colaboreze cu serviciul medical la fundamentarea programului de protecţia
muncii;
- să colaboreze cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind
imbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractul colectiv de muncă.
In cazul unor activităţi de proiectare, modernizare existente sau de construcţie de
noi obiective, are următoarele sarcini:
- urmăreşte şi verifică cuprinderea în proiecte a tuturor măsurilor de protecţia muncii
prevazute în normele de specialitate sau necesare asigurării securitaţii personalului şi
instalaţiilor respective;
- pe baza stadiului documentaţiilor de proiectare participă la şedinţele de avizare,
prezentând observaţii sau propuneri pentru completarea acestora;
- urmăreste ca, la contractarea noilor instalaţii si utilaje, să ceară asigurarea tuturor
măsurilor de protecţia muncii, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare;
- participă în calitate de membru consultant de specialitate al comisiei, la recepţia
obiectivelor noi care urmează să fie puse în funcţiune, sesizând lipsa unor măsuri de protecţia
muncii care pot afecta securitatea personalului şi a instalaţiilor respective.
4.3.2. In domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor:
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- studiază şi işi însuseste actele normative care reglementează activitatea de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- verifică modul în care se respectă dispoziţiile legale în vigoare, normele,
normativele şi instrucţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor, eficienţa instruirii efectuate
salariaţilor, informând în scris conducerea societăţii asupra acelor constatate;
- identifică situaţiile de pericol de incendiu existente şi potenţiale, stabileşte măsurile
de remediere operative sau în timp a deficienţelor constatate, stabileste împreună cu
conducerea societăţii şi conducătorii locurilor de muncă termenele şi posibilităţile de realizare
a acestora, precum şi persoanele care răspund de executare;
- acordă asistenţă tehnică de specialitate conducatorilor locurilor de muncă în
organizarea şi desfaşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
- verifică stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite la controalele anterioare proprii şi
a celor stabilite de organele de control ale pompierilor militari, care au termene scadente;
- execută controale tehnice de prevenire a incendiilor în zilele nelucratoare, a
sărbătorilor legale, precum şi în timpul situaţiilor speciale, verificând respectarea dispoziţiilor
legale, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, modul de organizare şi supraveghere
tehnică a activităţii, şi securitatea societăţii, ordinea şi disciplina;
- participă la controalele efectuate de pompierii militari, însoţeşte şi pune la dispoziţia
acestora documentele de prevenire şi stingere a incendiilor prin care se stabileste modul de
organizare a activităţii de PSI;
- pastrează documentele de PSI, procesele verbale de control, ordinele dispoziţiile şi
programele de măsuri referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor adoptate de
conducerea institutului, tematicile de instruire ale salariaţilor, etc;
- în colaborare cu serviciile de resort (financiar, contabilitate) ia măsuri pentru
includerea în planurile economice si financiare anuale a fondurilor necesare realizării
măsurilor de aparare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace de primă intervenţie sau protecţie,
echipării cu instalaţii speciale, aparatura echipamente de PSI, etc;
- asigură buna funcţionare şi întreţinerea instalaţiilor utilitare sau de protecţie împotriva
incendiilor, cunoaşterea de catre personalul salariat a modului de utilizare a acestora, reparaţia
şi calitatea acestora conform prescripţiilor tehnice, sau înlocuirea celor necorespunzatoare,
precum şi completarea dotării la nivelul necesarului fixat prin normele specifice de dotare;
- participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, facând propuneri
pentru înlăturarea acestor neajunsuri şi îmbunatăţirea acestei activităţi;
- urmăreste actualizarea documentelor de PSI, ori de cate ori apar modificări şi le aduce
la cunostinţa salariaţilor, sau oricărei persoane interesate;
- aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţei
stabilite, pentru recompensare sau sancţiuni în domeniul PSI.
In caz de incendiu sau calamitate:
- primeşte comunicările privind evenimentul produs în sectoarele de activitate şi
informează urgent conducerea societătii;
- coordonează activitatea de stingere în caz de incendiu, asigurând şi colaborarea
tuturor forţelor venite în ajutor, sau după caz, intervenţia pentru lichidarea urmărilor provocate
de calamităţi naturale; va solicita în caz de nevoie sprijinul organelor superioare competenţe
pentru remedierea situaţiei create în acel moment;
- participă după caz, în comisiile pentru analiza cauzelor unor incendii sau alte
evenimente importante produse;
- urmăreşte şi controlează realizarea în termen a măsurilor stabilite în procesele
verbale de cercetare a incendiilor sau a altor evenimente şi informează conducerea societăţii
asupra nerealizării acestora, propunând măsuri;
34

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti
In cazul unor activităţi de proiectare, modernizare extindere sau de construcţie de noi
obiective, are urmatoarele sarcini:
- urmăreste şi verifică cuprinderea în proiecte a tuturor măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor prevazute în normele de specialitate sau necesare asigurării securitaţii
personalului şi instalaţiilor respective;
- pe baza studiului documentaţiilor de proiectare participă la şedinţele de avizare,
prezentând observaţii sau propuneri pentru completarea acestora;
- urmăreşte ca, la contractarea noilor instalaţii şi utilaje, să ceara asigurarea tuturor
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, asa cum sunt ele prevăzute în actele
normative în vigoare;
- participă în calitate de membru consultant de specialitate al comisiei, la recepţia
obiectivelor noi care urmează sa fie puse in funcţiune, sesizând lipsa unor măsuri de
prevenire şi stingere a incendiilor care pot afecta securitatea personalului şi a instalaţiilor
respective.
4.3.3. In domeniul autorizărilor:
- asigură obţinerea tuturor autorizaţiilor care sunt necesare pentru funcţionarea în
condiţii de legalitate a institutului (autorizaţii de funcţionare, de mediu, CNCAN pentru diverse
activităţi, de acordare a unor drepturi suplimentare angajaţilor, etc).
- se preocupă de completarea dosarelor cu toate actele necesare autorizării intr-un
anumit domeniu de activitate, obţinerea avizelor necesare precum şi de respectarea termenelor
de depunere a documentaţiilor în vederea autorizării.
CAPITOLUL VII
LABORATOARE SUBORDONATE DIRECTORULUI STIINTIFIC
Art. 19 – Directia Stiintifica este compusa din mai multe laboratoare subordonate
Directorului Stiinţific:
- Laborator de Tehnici si Tehnologii Geo – miniere;
- Laborator de Tehnici si Tehnologii de Procesarea Resurselor Minerale;
- Laborator de Tehnici si Tehnologii de Protectia Mediului;
- Laborator de Analize Fizico-Chimice, Masurari Materiale Radioactive.
Art. 20 – Obiectul de activitate al laboratoarelor reprezintă cea mai mare parte din
obiectul de activitate al institutului şi atribuţii specifice enumerate la art. 8 din prezentul
regulament;
Art. 21 – In realizarea obiectului de activitate, subunităţile de producţie mai au şi
următoarele atribuţii principale:
(1) In domeniul cercetare ştiintifică, microproducţie:
- desfaşoară activitate de cercetare - dezvoltare pe bază de contract;
- asigură realizarea producţiei cantitativ şi calitativ conform programelor (lunare,
trimestriale, anuale etc) stabilite de conducerea institutului;
- participă la competiţiile şi/sau licitaţiile organizate de Ministerul Cercetarii si Inovarii sau alţi
agenţi economici pentru realizarea programelor de cercetare dezvoltare microproducţie, cât şi
la cele organizate de foruri şi firme internaţionale;
- asigură realizarea de studii de cercetare pe baza de contract;
- realizează acţiuni de cooperare ştiinţifică ale institutului cu firme străine;
35

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti
- realizează microproducţie cu instalaţii şi tehnologii proprii.
(2) In domeniul plan, financiar, asigurare bază materială:
- fundamentează necesarul de lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie a
subunităţii;
- răspund de încadrarea în nivelul de venituri şi cheltuieli al subunităţii ca parte a
bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii;
- elaborează şi înaintează spre aprobare necesarul de materii prime, materiale, piese
de schimb, energie şi combustibili;
- fundamentează necesarul de dotări, urmăreşte după aprobare, procurarea utilajelor
sau aparaturii solicitate;
- asigură funcţionarea utilajelor şi echipamentelor din subunitate în conformitate cu
prescripţiile tehnice;
- răspunde de păstrarea integrităţii patrimoniului;
- întocmeste documentaţii pentru casarea, conservarea, dezmembrarea sau vânzarea
de active.
(3) In domeniul resurse umane – salarizare:
- face propuneri privind personalul necesar activităţii de cercetare si microproducţie
pe meserii şi funcţii, pe teme, care corelat cu volumul de lucru, trebuie să asigure realizarea
sarcinilor;
- calculează cotele de salarizare în acord global, sau gradul de încarcare suplimentar
conform realizărilor;
- programează anual salariaţii în concediu legal de odihnă şi răspunde de acordarea
lunară a numărului de zile de concediu legal de odihnă din programul anual;
- organizează si ţine evidenţa timpului de lucru şi răspunde de asigurarea drepturilor
salariale conform Contractului colectiv de muncă;
- face propunere de angajare, promovare, retrogradare, sancţionare sau premiere.
(4) In domeniul mecano-energetic:
- asigură funcţionarea aparaturii, utilajelor, instalaţiilor din subunitate în conformitate
cu prescripţiile tehnice.
(5) In domeniul protecţiei muncii şi a mediului, radioprotecţie:
- răspunde de respectarea tehnologiilor de lucru, de asigurarea protecţiei
oamenilor şi a echipamentelor din subunitate;
- răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii, radioprotecţie şi protecţia
mediului înconjurator aferente subunităţii;
- urmăreşte şi răspunde de acordarea echipamentelor de protecţie, a materialelor
igienico - sanitare şi a celorlalte drepturi prevăzute prin Contractul Colectiv de Muncă.
(6) Duce la îndeplinire toate sarcinile prevăzute de legislaţia în vigoare sau rezultate
din hotărârile conducerii institutului.
Art. 22– Conducerea subunităţilor de producţie este asigurată de şeful de laborator.
In vederea realizarii sarcinilor atribuite, seful de laborator are în subordine:
- personalul de cercetare atestat (asistent cercetare stiintifică, cercetator ştiintific şi
cercetator ştiintific gradul III, II si I;
- personal de cercetare neatestat;
- tehnicieni (stagiari şi treptele III, II si I);
- operatori si alţi muncitori calificaţi şi necalificaţi;
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Art. 23 – Seful de laborator este numit de Directorul general şi conduce întreaga
activitate a laboratorului raspunzând de îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce-i revin acestuia;
Principalele atribuţii ale şefului de laborator sunt:
- propune programele anuale şi de perspectivă ale laboratorului şi întocmeste
documentaţiile necesare contractării;
- asigură şi urmăreşte realizarea programelor de cercetare si microproducţie în
conformitate cu fişele de fundamentare, normele de conţinut şi a obiectivelor propuse privind
valorificarea;
- răspunde de realizarea în termen a lucrărilor contractate, de încadrarea în costuri
şi în structura de deviz aprobată;
- asigură calitatea lucrărilor, conţinut şi prezentare prin responsabilii de temă;
- programează prezentarea obligatorie a lucrărilor spre avizare la Comisia de
Avizare pe institut;
- asigură informarea şi documentarea personalului propriu;
- stabileşte şi propune măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a laboratorului;
- propune şi organizează lucrări sau cercetări ştiinţifice proprii, activităţii de
microproducţie şi activităţi conexe în profilul de activitate cu aprobarea conducerii unităţii;
- asigură şi sprijină protejarea prin brevete a soluţiilor tehnice şi tehnologice cu caracter
de noutate şi invenţie;
- asigură desfăşurarea activităţii laboratorului în deplină securitate şi protecţie a
personalului, clădirilor, utilajelor în conformitate cu normele de protecţia muncii, de
radioprotecţie şi pază contra incendiilor;
- asigură aplicarea prevederilor legale privind păstrarea secretului de stat şi de
serviciu;
- defalcă planul aprobat pentru laborator pe colective, sau persoane şi aprobă
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numirea şefilor (directorilor) de tema (proiect) şi a colectivelor de lucru pe teme (proiect);
- stabileste împreună cu responsabilii de teme (proiecte) termenele intermediare şi
finale ale lucrărilor, astfel incât să permită desfaşurărea normală a lucrărilor, coroborat cu planul
financiar al încasărilor şi cheltuielilor pe tot parcursul anului;
- asigură disciplina în muncă pentru toţi salariaţii privind prezenţa şi îndeplinirea
sarcinilor individuale;
- asigură întocmirea fişei postului şi a sarcinilor de serviciu pentru tot personalul din
subordine;
- aprobă plecările personalului din unitate în interes de serviciu sau personal, urmărind
orele de plecare si sosire;
- în cazuri de indisciplină propune sancţionarea conform Contractului colectiv de muncă
şi a Regulamentului Intern;
- răspunde de gestiunea şi patrimoniul laboratorului;
- propune programul concediilor legale de odihnă coroborat cu asigurarea îndeplinirii
saricinilor individuale si programelor de lucrări ale laboratorului;
- întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al laboratorului;
- face propuneri privind angajări de personal cu funcţia de baza, prin cumul de funcţii,
cu normă întreagă sau fracţiune de normă si pe baza de contract civil pentru activităţi
ocazionale sau temporare, promovări, premieri, disponibilizări, pensionări la cererea unităţii,
de reducere a timpului de lucru, etc.;
- poate fi delegat de conducere să reprezinte societatea la avizarea lucrărilor elaborate
de laborator în afara societăţii.
Art. 24 - Obiectivul Compatimentului Diseminare-Relatii Publice este dezvoltarea
informării tehnologice a agenţilor economici, a transferului de cunoaştere şi a managementului
integrat calitate – mediu – securitatea informatiei pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor
din sectorul resurselor minerale.
(2) Atribuţiile acestui compartiment se referă la:
- informare şi supraveghere tehnologică, elaborarea de referate, rapoarte, analize şi
studii pentru informarea tehnologică a IMM-urilor;
- documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate pentru
susţinerea deciziilor;
- traducerea selectivă sau completă a lucrărilor, elaborarea de traduceri ale
documentaţiilor privind tehnologii sau produse noi, articole ştiinţifice etc;
- susţinerea de cursuri de perfecţionare, organizarea de cursuri privind proprietatea
intelectuală şi metodele de informare;
- editarea de publicaţii de specialitate, editarea şi tipărirea de reviste, manuale, cărţi
în domeniul cunoaşterii tehnologice;
- audit tehnologic, realizarea de expertize şi studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performanţei şi a oportunităţilor;
- consultanţă la elaborarea ofertelor de proiecte cercetare - dezvoltare, acordarea de
consultanţă privind metodologiile specifice şi nivelul tehnologic al domeniului;
- consultanţă privind proprietatea intelectuală, acordarea de consultanţă privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.
- organizarea de acţiuni promoţionale cum sunt: conferinţe de presă, manifestări
ştiintifice şi de promovare comercială, publicitate, reclamă şi editarea de materiale şi obiecte
pentru marcarea evenimentelor;
- editarea revistei „Inovare si Competitivitate în Resurse Minerale” şi alte publicaţii
asemenea;
- realizarea diseminarii de informaţii prin dezvoltarea reţelelor de calculatoare,
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promovarea aplicaţiilor INTERNET şi editarea de materiale de informare cum sunt: pliant,
afiş, broşură, panouri de prezentare, foto, video, audio, CD – ROM, floppy – disk, pagini WEB
şi altele asemenea;
- organizează contactele între potenţialii parteneri, incluzând favorizarea accesului la
expertiza calificată.
CAPITOLUL VIII
COMPARTIMENTE SUBORDONATE SEFULUI
DEPARTAMENTULUI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA
Art. 25 – Departamentul de Dezvoltare Tehnologica este compus din doua
birouri si o statie pilot sefului de departament:
- Biroul Dezvoltare Tehnologica a Obiectivelor Miniere, Inchideri si Ecologizare;
- Biroul Fundamentare Economica, Avize si Acorduri Proiecte;
- Statia Pilot Merisani (dezafectata).
Art.26 – Obiectul de activitate al compartimentelor reprezintă cea mai mare parte din
obiectul de activitate al institutului şi atribuţii specifice enumerate la art. 8 din prezentul
regulament;
Art.27 – In realizarea obiectului de activitate, birourile Departamentului Dezvoltare
Tehnologica mai au şi următoarele atribuţii principale:
(1) In domeniul producţiei (dezvoltare tehnologică, microproducţie):
- desfaşoară activitate de proiectare si productie pe bază de contract;
- asigură realizarea producţiei cantitativ şi calitativ conform programelor (lunare,
trimestriale, anuale etc) stabilite de conducerea institutului;
- participă la competiţiile şi/sau licitaţiile organizate deMinisterul Economiei, Energiei
și Mediului de Afaceri, sau alţi agenţi economici pentru realizarea programelor de dezvoltare,
proiectare, microproducţie, cât şi la cele organizate de foruri şi firme internaţionale;
- asigură realizarea de studii de fezabilitate, elaborarea documentaţiilor tehnico economice şi proiectare de investitii pe baza de contract;
- realizează acţiuni de cooperare tehnico-economica ale institutului cu firme străine;
- realizează microproducţie cu instalaţii şi tehnologii proprii.
(2) In domeniul plan, financiar, asigurare bază materială.
- fundamentează necesarul de lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie a
compartimentului;
- răspund de încadrarea în nivelul de venituri şi cheltuieli al compartimentului ca
parte a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii;
- elaborează şi înaintează spre aprobare necesarul de materii prime, materiale, piese
de schimb, energie şi combustibili;
- fundamentează necesarul de dotări, urmăreşte după aprobare, procurarea utilajelor
sau a aparaturii solicitate;
- asigură funcţionarea utilajelor şi echipamentelor din compartiment în conformitate
cu prescripţiile tehnice;
- răspunde de păstrarea integrităţii patrimoniului;
-întocmeste documentaţii pentru casarea, conservarea, dezmembrarea sau vânzarea
de active.
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(3) In domeniul resurse umane – salarizare:
- face propuneri privind personalul necesar activităţii de dezvoltare, proiectare,
microproducţie pe meserii şi funcţii, pe teme, care corelat cu volumul de lucru, trebuie să
asigure realizarea sarcinilor.
- calculează cotele de salarizare în acord global, sau gradul de încarcare suplimentar
conform realizărilor;
- programează anual salariaţii în concediu legal de odihnă şi răspunde de acordarea
lunară a numărului de zile de concediu legal de odihnă din programul anual;
- organizează si ţine evidenţa timpului de lucru şi răspunde de asigurarea drepturilor
salariale conform Contractului colectiv de muncă;
- face propuneri de angajare, promovare, retrogradare, sancţionare sau premiere.
(4) In domeniul mecano-energetic:
- asigură funcţionarea aparaturii, utilajelor, instalaţiilor din institut în conformitate cu
prescripţiile tehnice;
- supune spre aprobare programul de revizii şi reparaţii şi răspunde după aprobare
de realizarea acestuia.
(5) In domeniul protecţiei muncii şi a mediului, radioprotecţiei:
- răspunde de respectarea tehnologiilor de lucru, de asigurarea protecţiei oamenilor
şi a echipamentelor din compartiment;
- răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii, radioprotecţie şi protecţia
mediului înconjurator aferente compartimentului;
- urmăreşte şi răspunde de acordarea echipamentelor de protecţie, a materialelor
igienico - sanitare şi a celorlalte drepturi prevăzute prin Contractul Colectiv de Muncă.
Duce la îndeplinire toate sarcinile prevăzute de legislaţia în vigoare sau rezultate din
hotărârile conducerii institutului.
Art.28 – Conducerea subunităţilor de producţie este asigurată de şeful de subunitate
(departament, laborator, compartiment sau birou).
In vederea realizarii sarcinilor atribuite, seful subunităţii are în subordine:
- personalul de proiectare - dezvoltare atestat (inginer de dezvoltare tehnologică,
inginer de dezvoltare tehnologică gradu III, II si I);
- personal de proiectare neatestat;
- tehnicieni (stagiari şi treptele III, II si I);
- operatori si alţi muncitori calificaţi şi necalificaţi;
Art.29 – Seful de compartiment este numit de Directorul general şi conduce întreaga
activitate a compartimentului, raspunzând de îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce-i revin
acestuia.
Principalele atribuţii ale şefului de compartiment sunt:
- propune programele anuale şi de perspectivă ale compartimentului şi întocmeste
documentaţiile necesare contractării;
- asigură şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare, proiectare, microproducţie
în conformitate cu fişele de fundamentare, normele de conţinut şi a obiectivelor propuse
privind valorificarea;
- răspunde de realizarea în termen a lucrărilor contractate, de încadrarea în costuri
şi în structura de deviz aprobată;
- asigură calitatea lucrărilor, conţinut şi prezentare prin şefii de obiectiv, şefii de
proiecte, responsabilii de temă;
- programează prezentarea obligatorie a lucrărilor spre avizare la Comisia de Avizare
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pe institut;
- asigură informarea şi documentarea personalului propriu;
- stabileşte şi propune măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a compartimentului;
- propune şi organizează lucrări proprii, activităţii de microproducţie şi activităţi
conexe în profilul de activitate cu aprobarea conducerii institutului;
- asigură şi sprijină protejarea prin brevete a soluţiilor tehnice şi tehnologice cu caracter
de noutate şi invenţie;
- asigură desfăşurarea activităţii compartimentului în deplină securitate şi protecţie a
personalului, clădirilor si utilajelor în conformitate cu normele de protecţia muncii, de
radioprotecţie şi pază contra incendiilor;
- asigură aplicarea prevederilor legale privind păstrarea secretului de stat şi de
serviciu;
- defalcă planul aprobat pentru compartiment pe colective, sau persoane şi aprobă
numirea şefilor (directorilor) de proiect şi a colectivelor de lucru pe proiect;
- stabileste împreună cu responsabilii de proiecte termenele intermediare şi finale ale
lucrărilor, astfel incât să permită desfaşurărea normală a lucrărilor, coroborat cu planul financiar
al încasărilor şi cheltuielilor pe tot parcursul anului;
- asigură disciplina în muncă pentru toţi salariaţii privind prezenţa şi îndeplinirea
sarcinilor individuale;
- asigură întocmirea fişei postului şi a sarcinilor de serviciu pentru tot personalul din
subordine;
- aprobă plecările personalului din compartiment în interes de serviciu, sau personal,
urmărind orele de plecare si sosire;
- în cazuri de indisciplină propune sancţionarea conform Contractului colectiv de muncă
şi a Regulamentului Intern;
- răspunde de gestiunea şi patrimoniul compartimentului;
- propune programul concediilor legale de odihnă coroborat cu asigurarea îndeplinirii
saricinilor individuale si programelor de lucrări ale compartimentului;
- întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al compartimentului;
- face propuneri privind angajări de personal cu funcţia de baza, prin cumul de funcţii,
cu normă întreagă sau fracţiune de normă si pe baza de contract civil pentru activităţi
ocazionale sau temporare, promovări, premieri, disponibilizări, pensionări la cererea unităţii,
de reducere a timpului de lucru, etc.;
- poate fi delegat de conducere să reprezinte institutul la avizarea lucrărilor elaborate
de compartiment în afara societăţii.

CAPITOLUL IX
COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI ECONOMIC
Art. 30 – Directia Economica este compusa din mai multe birouri subordonate
Directorului Economic:
- Biroul Plan – Financiar, Contabilitate;
- Biroul Achizitii Publice, Administrativ, Aprovizionare;
1. Biroul Plan – Financiar, Contabilitate
Răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii în domeniul financiar - contabil
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şi în domeniul întocmirii bugetelor anuale ale unităţii:
- fundamentează şi supune spre aprobare nivelul indicatorilor economico - financiari,
producţia marfa, cifra de afaceri, cheltuieli financiare, venituri, profit, pierderi, rentabilitate, flux
de numerar, stocuri preţ de cost, etc., urmăreşte încadrarea în nivelul aprobat şi propune măsuri
de remediere în cazul nerealizării; după aprobare, defalcă indicatorii pe subunităţi şi urmăreşte
realizarea lor;
- întocmeste bugetul, bilanţul de venituri şi cheltuieli anual şi trimestrial, contul de profit
şi pierderi, situaţia rezultatelor financiare şi a obligaţiilor fiscale;
- fundamentează necesarul de mijoace circulante pe ansamblul societăţii;
- urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelurile programate atât pe societate cât şi
pe subunităţi;
- efectuează lucrări, studii, analize specifice activităţii economice cum ar fi: obţinerea
de credite, încasarea valorii lucrărilor şi serviciilor, plata la termen a obligaţiilor societăţii,
compensări, etc;
- exercită controlul financiar şi de gestiune al unităţii şi subunităţilor sale urmărind în
principal respectarea legislaţiei în vigoare privind:
a) existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel şi deţinute
cu orice titlu;
b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, inventarierea şi evaluarea bunurilor
patrimoniale;
c) modul de calcul al drepturilor de personal (salarii, sporuri, etc.);
d) efectuarea în numerar sau prin cont a încasarilor în lei sau valută de orice natură,
inclusiv a salariilor si a reţinerilor din acestea şi a altor obligaţii faţă de salariaţi;
e) întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic - operative şi
contabile.
- întocmeste programul anual de control financiar, îl supune spre aprobare
directorului general şi asigură realizarea programului aprobat prin organizarea activităţii în
institut şi subunităţile acesteia şi delimitarea pe nivele organizatorice a activităţii de control;
- verifică sesizările referitoare la: plata drepturilor salariale, integritatea patrimonială
şi efectuarea cheltuielilor de orice fel;
- participă cu aprobarea directorului general la acţiunile organizate de alte organe de
control;
- în timpul controlului ia sau propune măsuri corespunzatoare, potrivit legii, pentru
prevenirea şi înlaturarea abaterilor constatate, pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale
sau disciplinare, precum şi pentru stabilirea răspunderii materiale, civile sau penale după caz,
împotriva celor vinovaţi şi urmăreşte recuperarea pagubelor;
- verifică încheierea contractelor de orice fel cu parteneri interni sau externi,
încasările în lei sau valută de orice natură, trecerea pe costuri a unor sume care duc la cresterea
cheltuielilor, dimensionarea profitului sau a capitalului social, vânzarea, gajarea, închirierea sau
concesionarea bunurilor, recurgerea la credite, virările de credite în cadrul capitolelor de
cheltuieli, modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, casarea şi
dezmembrarea mijloacelor fixe, declasarea sau casarea valorilor materiale, constituirea şi
utilizarea fondurilor conform destinaţiilor, recuperarea prejudiciilor de orice fel, modul de
desfăşurare a licitaţiilor, deplasărilor de orice fel etc.;
- prezintă periodic Consiliului de Administratie informări privind activitatea de Control
Financiar de Gestiune desfasurată în cadrul institutului
- asigură întocmirea fişei postului şi a sarcinilor de serviciu pentru tot personalul
compartimentului;
- conduce evidenţa contabilă şi analitică a institutului;
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- exercită controlul asupra existenţei şi miscarea valorilor patrimoniale;
- întocmeste balanţe de verificare, dări de seamă contabile şi alte documente specifice;
- asigură efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului institutului ;
- analizează costurile de producţie, asigurând corelarea acestora cu programele de
producţie, cu forţa de muncă cu consumurile de materiale, energie, combustibili etc. şi ia măsuri
de diminuare a lor;
- coordonează executarea lucrărilor care privesc valorificarea bunurilor rezultate din
casări de valori materiale, din închirierea, darea în locaţie de gestiune, concesionarea, vânzarea
sau conservarea lor;
- efectuează plăţi la furnizori, prestări de servicii, antreprenori etc.;
- răspunde de întocmirea documentaţiilor de calcul a salariilor şi celorlalte drepturi
cuvenite personalului şi efectuarea plăţii acestora;
- eliberează la cerere adeveninţe privind achitarea datoriilor catre bugetul statului
pentru personalul in subordine ;
- urmăreşte buna gospodarire a mijloacelor materiale şi băneşti;
- organizează acţiuni de control preventiv pentru evitarea pierderilor patrimoniale şi
dispune măsuri pentru prevenirea pierderilor de orice fel, respectiv:
a) se supun controlului preventiv documentele ce conţin operaţiile ce se referă
la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale societăţii în faza de angajare de
plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice
b) se supun de asemenea controlului preventiv următoarele operaţiuni:
- încheirea contractelor cu parteneri interni si externi;
- incasările în lei şi valută de orice natură efectuate în numerar şi prin
operaţiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice;
- trecerea pe cheltuieli sau rezultate a oricăror sume care duc la
diminuarea profitului (depăşirea costurilor);
- gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor societăţii;
- obţinerea de credite bancare.
- organizează şi exercită controlul operativ curent astfel:
a) se execută cel putin o dată pe luna şi priveste gospodarirea mijloacelor
materiale sau băneşti ale societăţii;
b) persoanele care exercită controlul operativ curent sunt numite de directorul
general;
c) sunt supuse controlului operativ curent activităţile:
- recepţia şi autorecepţia materialelor şi produselor;
- depozitarea, conservarea şi manipularea mijloacelor materiale,
lichidarea stocurilor supranormative peste necesar sau greu
vandabile;
- efecuarea inventarierilor periodice a mijloacelor materiale,
regularizarea diferenţelor;
- efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi alte valori;
- îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor,
constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
- organizarea pazei locurilor de depozitare a bunurilor, intrarea şi
iesirea acestora;
- obţinerea titlurilor executorii, exercitarea căilor de atac, executarea
silita a creanţelor;
- efectuarea reţinerilor în contul pagubei transmiterea debitelor la noile
locuri de muncă ale foştilor salariaţi sau acţionarea în judecată;
- organizarea evidenţelor tehnic - operative, conducerea corectă la zi a
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acestora;
- urmărirea respectării şi încadrării în normele de consum la materiale,
materii prime, energie, combustibil, piese de schimb;
- urmărirea timpului de lucru al personalului societăţii, confruntarea
evidenţelor primare cu statele de plată;
- efectuarea corectă si la zi a înregistrărilor contabile, potrivit
reglementarilor în vigoare.
- asigura gospodărirea fondurilor de salarii şi încadrarea în fondul de salarii admisibil;
- asigură întocmirea fişei postului şi a sarcinilor de serviciu pentru tot personalul
compartimentului.
2. Biroul Achizitii Publice, Administrativ, Aprovizionare
Biroul Achizitii Publice, Administrativ, Aprovizionare, asigură şi răspunde de
îndeplinirea sarcinilor ce revin institutului în domeniul aplicării şi urmăririi strategiei de
dezvoltare a institutului şi al planificării.
Atribuţiile biroului sunt următoarele:
- cunoaşte strategia anuală de dezvoltare a institutului, urmărind aplicarea ei în
planurile anuale de producţie (lucrările de cercetare - dezvoltare, proiectare, microproducţie);
- se implică în elaborarea programului anual de cercetare stiintifică şi dezvoltare
tehnologică pe ansamblul institutului în colaborare cu subunităţile mobilizând prin aceasta
totalitatea resurselor materiale, financiare şi umane pentru a asigura eficient activitătile
societăţii;
- asigură defalcarea sarcinilor de producţie pe subunităţi şi perioade de timp, asigură
cunoasterea formelor de predare şi predarea la timp a documentaţiilor;
- asigură corelarea programului de cercetare - dezvoltare cu celelalte secţiuni de plan
(investiţii etc.);
- stabileşte nivele orientative şi normative de plan, elemente de fundamentare a
programelor şi le transmite subunităţilor;
- întocmeşte prognoze privind indicatorii economici ai institutului;
- urmăreşte modul de realizare al programului de cercetare - dezvoltare pe etape şi
ia măsuri de respectare a termenelor contractuale;
- răspunde de întocmirea şi lansarea contractelor de cercetare - dezvoltare, proiectare,
microproducţie ale societăţii;
- asigură controlul costurilor şi încadrarea în valoarea contractului;
- emite facturi conform termenelor contractuale, pe baza anexelor (proces verbal de
avizare, de avizare internă, proces verbal de recepţie, deviz post calcul);
- acordă viza de control financiar preventiv pentru toate contractele ce vizează
activitatea de producţie;
- asigură decontarea tuturor cheltuielilor pe teme;
- asigură controlul continuu asupra îndeplinirii sarcinilor fizice si valorice;
- asigură încheierea şi derularea contractelor economice de prestaţii, închiriere,
concesiorare, dare în locaţie de gestiune etc, răspunde de respectarea prevederilor legale
specifice domeniilor respective.
- asigură informarea clienţilor şi a potenţialilor clienţi despre activitatea institutului,
direct sau prin intermediul mass-mediei (ştiri, communicate, interviuri);
- asigură întocmirea planului de publicitate al oganizaţiei (medii de difuzare,
temporizare, obiective);
- asigură analiza ofertelor publicitare şi identificarea celor mai avantajoase forme de
promovare (atât din perspectiva impactului asupra pieţei, cât şi din perspectiva preţurilor);
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- asigură proiectarea materialelor publicitare (anunţuri, pliante, oferte);
- asigură colaborarea cu agenţiile de publicitate şi mass-media în vederea promovării
produselor;
- asigură coordonarea campaniilor de marketing;
- asigură efectuarea studiilor de piaţă prinn identificarea modului de structurare a
pieţei: clienţi actuali, clienţi potenţiali;
- stabileşte măsuri şi programe de măsuri împreună cu conducerea societăţii, în
vederea asigurării condiţiilor sociale (băi, vestiare, transport în comun etc.) optime, urmăreşte
realizarea lor;
- urmăreşte ca acţiunile de reparaţii la obiectivele cu caracter social - administrativ
să se efectueze numai pe bază de proiecte aprobate de conducerea societăţii, iar lucrările să
se execute conform proiectelor şi la termenele stabilite;
- organizează activitatea de pază şi stingere a incendiilor atât la sediul societăţii cât
şi la subunităţi şi urmăreşte respectarea permanenţă a normelor PSI, pentru eliminarea
oricăror deficienţe constatate;
- organizează activitatea de apărare civilă atât la sediul societăţii cât şi în subunităţi;
- organizează activitatea ofiţerilor de serviciu la sediu şi subunităţi;
- asigură cadrul de relaţii cu sindicatele pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi
a asistenţei sociale a salariaţilor, evaluează costurile pentru măsurile propuse şi/sau
aprobate, controlează modul de îndeplinire a măsurilor stabilite;
- asigură accesul în societate potrivit normelor legale sau dispoziţiilor interne şi
organizează activitatea de informaţii pentru public;
- asigură materialelor necesare efectuării curăţeniei în birouri;
- gestionează şi răspunde de evidenţa imobilelor, instalaţiilor şi a celorlalte mijloace
fixe şi obiecte de inventar cu caracter administrativ;
- răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi
evidenţa ştampilelor şi sigiliilor folosite în societate;
- răspunde de funcţionarea în condiţii bune a aparatelor de multiplicat, de reparaţia şi
întreţinerea acestora;
- răspunde de buna funcţionare a aparatelor: telefon, fax, etc.;
- asigură amenajarea spaţiilor corespunzatoare pentru păstrarea documentelor
secrete;
- asigură lucrările de întretinere şi reparaţii a spaţiilor şi dotarilor cu caracter
administrativ (mobilier, grupuri sanitare, instalaţii electrice, unelte de lucru, centrale termice,
etc.);
- asigurarea cazării şi protocolului delegaţiilor venite în organizaţie;
- asigură întocmirea planului de pază, avizarea acestuia şi a actelor aferente;
- asigură avizarea şi supervizarea activităţii de colectare a deşeurilor industriale şi
neindustriale, de evacuare, de depozitare şi de predare a acestora spre valorificare;
- asigură oferirea de informaţii referitoare la paza şi ordinea din cadrul unităţii, la
solicitările organelor de poliţie;
- planifică şi organizează executarea transporturilor de marfă;
- îndrumă şi controlează activitatea mijloacelor de transport şi organizarea activităţilor
de verificare a mijloacelor auto;
- verifică cum se organizează şi execută intreţinerea autovehiculelor şi repararea
acestora;
- asigură administrarea sediului aflat în conservare din comuna Merisani, jud, Arges.
- organizează şi ia măsuri permanent pentru asigurarea completă şi la timp a
institutului cu bunuri materiale folosind judicios fondurile financiare şi mijloacele de transport
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puse la dispoziţie;
- planifică, îndrumă şi controlează activitatea de contractare (unde se pretează),
aprovizionare, recepţie, distribuţie şi consum a materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor
fixe necesare institutului urmărind legalitatea documentelor întocmite;
- verifică şi răspunde de fundamentarea necesarului de aprovizionat având la bază
cererile de necesitate (referatele) întocmite la nivelul departamentelor, compartimentelor care
solicită achziţionări de bunuri materiale;
- asigură întocmirea recepţiilor şi bonurilor de consum la magazia institutului pentru
toate materialele cumpărate şi predarea recepţiilor la biroul financiar-contabil pentru
decontări;
- asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi utilizarea echipamentelor,
materialelor şi rechizitelor cu specific administrativ;
- organizează centralizarea cererilor de materiale (planurilor de aprovizionare unde
este cazul) şi stabileşte priorităţile şi programul de aprovizionare;
- întocmeste necesarul de rechizite, tipărituri, confecţii de hârtie etc. pentru nevoile
aparatului funcţional;
- controlează lunar modul cum este ţinută evidenţa operativă la gestiunile din cadrul
biroului;
- coordonează şi asigură funcţionarea depozitelor, magaziilor, păstrarea integrităţii şi
calităţii bunurilor;
- organizează şi controlează modul de desfăşurare a activităţii de inventariere şi
urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii;
- propune şi fundamentează analize economico - financiare ce au drept scop
rentabilizarea compartimentului;
- urmăreşte încadrarea în consumurile normate şi ia măsuri de evitare a risipei;
previne şi rezolvă eventualele disfuncţiuni apărute la nivelul compartimentului;
- elaborează şi gestionează eficient bugetul de venituri si cheltuieli al compartimentului;
- organizează pregătirea personalului din compartiment şi veghează la menţinerea
unor relaţii corecte de muncă, bazate pe respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi pe
respectul angajatului faţă de sine şi faţă de societate;
- analiza preţurilor practicate pe piaţă pentru domeniul de activitate şi realizarea
de propuneri fundamentale de modificare a preţurilor practicate de organizaţie;
- proiectarea de chestionare pentru studiul pieţei, efectuarea culegerii de date
şi a prelucrării statistice consecutive aplicării lor, redactarea raportului de
studiu al pieţei;
- asigură întocmirea de rapoarte cu privire la evoluţiile macroeconomice, prognoze şi
implicaţiile lor asupra politicii organizaţionale referitoare la resursele materiale şi umane;
- asigură studiul concurenţei prin documentarea continuă despre produsele oferite de
concurenţă şi despre modul în care pot fi extinse şi optimizate serviciile şi produsele
organizaţiei;
- participa la realizarea si dezvoltarea forţei de întocmire a documentaţiilor;
- urmăreşte şi gestionează bugetul de marketing; participă la stabilirea targetelor de
markeing;
- gestioneaza modul de realizare şi utilizare a bazei de date (de marketing) a
institutului;
- coordonează modul de realizare şi promovare a site-ului institutului;
- întreţine relaţiile cu clienţii institutului;
- asigură participarea la târguri naţionale/internaţionale de profil făcând propuneri de
colaborare;
- răspunde de organizarea activităţii de achiziţii publice.
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CAPITOLUL X
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI EXECUTAREA ACESTUIA
RELATII FINANCIARE
Art. 31 - (1) Institutul întocmeste anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice și situaţiile financiare

conform reglementărilor contabile aplicabile;
(2) Situaţia financiară anuală se avizează de consiliul de administraţie şi se supune
spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării potrivit legii.

(3) Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de institut național se
realizează cu încadrarea în structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.
Art. 32 - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi
de Ministerul Educației și Cercetării şi se aprobă prin ordin al Ministerului Educației și
Cercetării, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.
(3) În cazul în care institutul național realizează și activități comerciale și de producție, evidența
contabilă a acestor activități se va realiza în mod distinct față de activitățile de cercetaredezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea
clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și cheltuielilor aferente și să
se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată.
Art. 33 – Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, institutul determina
anual volumul de venituri realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34 - (1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere individuală, conform
reglementărilor legale și prevederilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului
total destinat plăţii salariilor, prevazut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii.
Acordarea drepturilor de natură salarială prevăzute în contractul colectiv de muncă al institutului
național se face pe baza evaluării individuale anuale a performanțelor personalului și cu
încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli.
(2) Salariul de bază al Directorului general se stabileste prin Ordin al ministrului
Educației și Cercetării, în funcţie de gradul de îndeplinire al criteriilor de performantă, potrivit
reglementarilor legale.
Art. 35 - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui
an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea
Ministerului Educației și Cercetării.
Art. 36 – (1) Institutul hotărăste cu privire la investiţiile care urmează să fie realizate,
potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite
bancare, precum şi din surse bugetare, prin Ministerul Educației și Cercetarii potrivit legii.
(2) In cazul investiţiilor finanţate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de
finanţare se aprobă odata cu legile de adoptare a acestuia, iar institutul are obligatia ca în
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Ministerul Educației și Cercetarii va cuprinde în bugetul său de venituri și cheltuieli
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fondurile necesare pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații
și altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.
(4) Execuția investițiilor prevăzute la alin. (1) se adjudecă potrivit Legii nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37 – (1) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plăti în lei și în valută, prin
casieria proprie, cu respectarea plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiarvalutare, stabilite prin acte normative în vigoare.
(2) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sau de
activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinatatea se vor efectua prin conturi
bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în Romania.
(3 Operațiunile de încasări și plăți ale institutului național se efectuează prin conturi deschise la
instituții de credit cu sediul în România și prin unități de trezorerie.
Art. 38 – Institutul îşi va organiza audit intern şi control financiar propriu potrivit legii.

CAPITOLUL XI
RELATII COMERCIALE
Art. 39 – Preţurile si tarifele pentru produsele şi prestaţiile executate de institut se
supun legilor şi reglementărilor legale privind preţurile.
Art. 40 – Relaţiile comerciale pentru desfacerea producţiei proprii către persoane
juridice se desfasoară pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii, potrivit reglementărilor
legale.

CAPITOLUL XII
REGLEMENTAREA LITIGIILOR
Art. 41 – Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale
amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL XIII
DISPOZITII FINALE
Art. 42 – (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se completeaza cu
dispoziţiile legale referitoare la activitatea institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare.
(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare completează Regulamentul
de organizare şi funcţionare anexa nr. 1 la H.G. 537/2003 privind infiinţarea INCDMRR –
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ICPMRR Bucureşti, cu atribuţiile subunităţilor din structura organizatorică a institutului aprobată
prin Ordinul Ministrului Economiei Comerţului și Mediului de Afaceri nr. 1433/03.08.2010.
(3) Modificările şi completările acestui regulament de organizare şi funcţionare în
situaţia modificării, sau aprobării unei noi structuri organizatorice, se pot face la propunerea
conducerii executive a INCDMRR – ICPMRR Bucuresti, cu respectarea actelor normative în
vigoare si cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Art.43 – Institutului National de Cercetare – dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive se acreditează/reacreditează la un interval de maximum 5 ani, în conformitate cu
actele normative în vigoare.
Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare a fost avizat în şedinţa
Consiliului de Administratie al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale
şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti din data de 29.04.2020 şi intră în vigoare de la
data aprobării lui.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Dr. chim. Aura Daniela
RADU

49

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE INCDMRR – ICPMRR Bucuresti
Anexa 1
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