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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  
AL ACADEMIEI ROMÂNE FILIALA TIMIȘOARA  

 
 

CAPITOLUL I  
 

Dispoziții generale 
 

Art. 1.  
 
(1) Filiala din Timișoara a Academiei Române (ARFT), denumita in continuare Filială este o 
instituție de interes public național, de cercetare în domeniile fundamentale ale științei, cu 
personalitate juridica de drept, înființată prin hotărâre a Adunării Generale a Academiei Române, în 
baza Legii 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, cu 
modificările și completările ulterioare și a Statutului Academiei  Române.  
 
(2) Filiala reprezintă forma de organizare teritorială a activității Academiei Române reunind toți 
membrii din teritoriu, unitățile de cercetare, precum și Biblioteca Filialei. Pentru desfășurarea 
activității sale, Filiala dispune de un aparat tehnico-administrativ propriu.  
 
(3) Conform Statutului Academiei Române, Filiala Timișoara are următoarele atribuții: 
a) Asigură, cel puțin o dată pe lună, întrunirea membrilor pentru a dezbate probleme științifice și 
manageriale, precum și orice alte chestiuni care interesează activitatea Filialei; 
b) Coordonează repartizarea fondurilor bugetare, a celor din venituri proprii și a personalului între 
unitățile Filialei și asigură activitatea tehnico-administrativă; 
c) Coordonează și evaluează, aplicând criterii comune cu ale secțiilor de profil și în colaborare cu 
acestea, activitatea științifică a unităților Filialei Timișoara; 
d) Organizează manifestări științifice cu participare națională și internațională; 
e) Gestionează patrimoniul Academiei Române din zonă, în conformitate cu dispozițiile Prezidiului 
Academiei Române; 
f) Adoptă hotărâri în condițiile cvorumului cu jumătate plus unu din numărul membrilor Filialei 
Timișoara. 
 
Art. 2.  
 
(1) Sediul fiscal al Filialei Timișoara a Academiei Române este în România, judet Timis, 
municipiul Timișoara, bv. Mihai Viteazu, nr. 24 cod poștal 300223. 
 
Art. 3.  
(1) Filiala Timișoara a Academiei Române este ordonator terțiar de credite și administrează 
fondurile primite de la bugetul de stat prin Academia Româna, care este ordonatorul principal de 
credite.   
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(2) Filiala poate realiza venituri proprii din diverse activități: contracte/proiecte sau programe de 
cercetare cu finanțare națională sau internațională, închiriere de spații, donații, sponsorizări, etc. și 
poate dispune de acestea în limitele și condițiile legii.  
(3) Personalul unităților din cadrul Filialei este angajat cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare, 
în limita numărului de posturi aprobat prin organigramă și a fondurilor de salarii alocate.  
(4) Salarizarea personalului se face în condiții aplicabile personalului contractual din sectorul 
bugetar de stat.  
 

CAPITOLUL II 
 

Obiectul de activitate al ARFT 
 
Art. 4.  
 
(1) Obiectul de activitate al Filialei constă în organizarea de acțiuni și activități cu caracter cultural 
(simpozioane, conferințe, expoziții, etc.), în cercetare științifică fundamentală și avansată, pe baza 
de programe înscrise în planurile Academiei Române, precum și în activități conexe (organizarea de 
doctorate cu și fără frecvență, difuzarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicații, 
consultanță, participare și organizare de sesiuni științifice) în următoarele domenii: științe 
inginerești, istorie, lingvistică, arheologie, agricultură, dezvoltare și economie rurală, astronomie și 
astrofizică. 
 
(2) Prin activitatea pe care o desfășoară, Filiala contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la 
influențarea în sens pozitiv a societății românești.  
 
(3) Filiala participă la elaborarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar în parteneriat cu alte 
institute din componența Secțiilor de specialitate a Academiei Române sau alți parteneri din țară sau 
străinătate.  
 
(4) Planul anual de cercetare este aprobat de adunarea generala a Academiei Române și este avizat 
de Secțiile de specialitate din cadrul Academiei Române și finanțat de la bugetul Academiei 
Române.  
(5) Filiala colaborează cu unități de cercetare finanțate de alte organisme și instituții, precum și cu 
entitățile care au aprobarea de a folosi sigla Academiei Române în realizarea temelor și programelor 
de cercetare ale acestora.  
(6) Filiala colaborează cu mediul economic și administrația locală și regională, în limitele expertizei 
institutelor din componența sa.  
 
 

CAPITOLUL III 
 

Structura organizatorică a Filialei 
 
Art. 5.  
 
(1) Structura organizatorică a Filialei cuprinde institutele, centrele de cercetare științifice și 
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compartimentele tehnico administrative de funcționare a Filialei Timișoara .  
(2) Structura organizatorică a Filialei Timișoara a Academiei Române se prezintă sintetic prin 
organigramă, indicându-se corespunzător fiecărui institut, birou, compartiment, posturile finanțate 
de la Bugetul de Stat prin Academia Română.  
 
(3) Organigrama Filialei din Timișoara a Academiei Române  cuprinde următoarea structură: 
I. Structura (organele) de conducere  
II. Unitățile de Cercetare  
III. Biblioteca Filialei  
IV. Compartimentul juridic 
V. Compartimentul audit Intern 
VI. Aparatul financiar - contabil și tehnico-administrativ  
 

I. Structura (organele) de conducere 
Art. 6.  
 
(1) Structura de conducere Filialei Timișoara cuprinde următoarele: 
- Biroul Filialei, care reunește  membrii titulari, corespondenți și de onoare ai Filialei Timișoara a 
Academiei Române;  
- Conducerea executivă a Filialei Timișoara  este formată din președintele, secretarul științific, 
precum și contabilul șef. 
 
(3) Biroul Filialei se întrunește la propunerea președintelui, ori de câte ori este necesar,  pentru a 
dezbate probleme științifice, financiare și manageriale, precum și orice alte chestiuni de interes 
pentru activitatea Filialei. Cvorumul legal este de jumătate plus unu din Biroul Filialei, hotărârile se 
adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.  
 
(4) Lucrările Biroului Filialei sunt prezidate de Președintele Filialei sau, în lipsa acestuia, de 
secretarul științific sau un alt membru al Biroului desemnat de Președinte.  
 
(5) Biroul Filialei are următoarele atribuții: 
a) analizează modul de folosire a fondurilor bugetare alocate de Academie și celor rezultate din 
veniturile proprii, în condiții de legalitate și eficiență; 
b) coordonează, în colaborare cu Secțiile de profil ale Academiei, activitatea științifică a institutelor 
și centrelor Filialei; 
c) aprobă organizarea de manifestări culturale și științifice cu participare națională și internațională; 
d) aprobă rapoarte anuale de activitate ale institutelor și centrelor și Raportul anual de activitate al 
Filialei; 
e) alege, dintre membrii titulari, Președintele și secretarul științific al Filialei; 
g) aprobă propunerile de modificare și completare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Filialei Timișoara a Academiei Române pe care le înaintează Academiei Române spre aprobare 
h) propune candidații Filialei Timișoara pentru membrii corespondenți, de onoare și titulari ai 
Academiei Române; 
i) propune acordarea de distincții și premii; 
j) adoptă hotărâri proprii. 
 
(6) Filiala este condusă de  președinte, membru titular al Academiei Române, remunerat, ales prin 

3/20 



  
          ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA TIMIŞOARA 
 
          Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, RO-300223, ROMÂNIA 
          Tel : +40-256-491816; Fax : +40-256-491816 
 
 

 

 

 
vot secret de către Biroul Filialei pe o perioadă de 4 ani. În situațiile în care nu este posibilă 
alegerea unui membru titular, Biroul Filialei propune Biroului Prezidiului un președinte interimar, 
pe o perioadă de până la un an, dintre membrii corespondenți.  
 
(7) Președintele Filialei are următoarele atribuții: 
a. Reprezintă filiala în toate relațiile ei și rezolvă problemele curente ale acesteia;  
b. Președintele este ordonatorul de credite al Filialei;  
c. Asigură legătura dintre Academia Româna și Filială; 
d. Convoacă și conduce ședințele Biroului Filialei; 
e. dispune măsurile necesare pentru executarea hotărârilor și urmărește realizarea lor; 
f. Prezintă anual Prezidiului Academiei Române dări de seamă ale activității Filialei; 
g. Emite decizii pentru punerea in aplicare a hotărârilor Biroului Filialei, angajarea personalului 
Filialei și a conducătorilor unitatilor subordonate acesteia, constituirea comisiilor de evaluare in 
cadrul procedurilor de achiziții publice, a comisiilor de inventariere, precum si in orice alte domenii 
sau probleme ivite in activitatea Filialei, angajarea/desfacerea și/sau încetarea contractelor 
individuale de munca ori sancționarea personalului,  acordarea  de premii, procedând conform 
dispozițiilor legale în vigoare și prevederilor Statutului Academiei Române si Regulamentului de 
organizare si funcționare al Filialei   
h. Coordonează activitatea personalului administrativ al Filialei;  
i) in urma solicitarilor venite de la consiliile științifice ale unitatilor componente 
- aproba scoaterea la concurs a poturilor vacante sau pentru promovarea in functie si asigura 
îndeplinirea publicitatii legale si adecvate a acestora, aproba comisiile, probele si tematica de 
oricarui concurs, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor, pentru toate concursurile, 
aproba acordarea de gradatii si premii de orice fel 
- aproba programele de colaborare interna si international, organizarea si calendarul de desfasurare 
a manifestarilor si expozitiilor.  
 
(8) Secretarul științific al Biroului Filialei îndeplinește următoarele atribuții 
a. asigură consemnarea discutiilor si deciziilor luate de Biroul Filialei intr-un Proces verbal al 
sedintei 
b. sprijină unitatile de cercetare, Biblioteca si membrii Filialei in pregatirea rapoartelor de activitate, 
pe care le aduna si, pe baza lor, pregateste pentru Presedinte o informare ce va fundamenta, din 
punct de vedere stiintific, Raportul anual de activitate al Filialei 
c se preocupa de cresterea vizibilitatii cercetarilor intreprinse la nivelul Filialai si informeaza 
periodic Biroul si Presedintele cu privire la calitatea si vizibilitatea interna si internationala a 
rezultatelor activitatii de cercetare din Filiala  
d. asigura postarea rezultatelor cercetarii membrilor Filialei pe pagina web 
https://www.academiatm.ro/ 
e. sprijina persoanele responsabile din fiecare unitate componenta, in activitatea de diseminare a 
rezultatelor cercetarilor intreprinse, pe pagina web a unitatii.  
f. cand este delegat de catre Presedinte, reprezinta Filiala la actiunile culturale la care aceasta este 
invitata.  
g pregateste ordinea de zi si sedintele Biroului Filialei  
h. indeplineste si alte sarcini stabilite de Biroul si Presedintele Filialei   
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II. Unitățile de Cercetare ale Filialei 
Art. 7. 
 
(1) Activitatea științifică se realizează prin membrii din teritoriul Banatului, institutele, centrele si 
compartimentele de cercetare fără personalitate juridică. Acestea contribuie la dezvoltarea științei, 
literelor și artelor în țară, prin realizarea  programelor de interes național, a programelor 
fundamentale și prioritare ale Academiei Române și a programelor proprii de cercetare, aprobate de 
Biroul Filialei precum și prin manifestări științifice, colaborări interne și internaționale.  
 
(2) Unitățile de cercetare își desfășoară activitatea științifică sub îndrumarea secțiilor științifice de 
specialitate ale Academiei Române, căreia îi sunt subordonate din punct de vedere științific si sunt 
subordonate Filialei din punct de vedere administrativ.  
 
(3) Personalul de cercetare din institute și centre de cercetare își desfășoară activitatea în cursul 
orelor legale de muncă, la sediile unităților ori în biblioteci, laboratoare, arhive, programul 
individual de munca fiind aprobat de conducerea unității. Conducerile unităților sunt responsabile 
de programul personalului și de evidența lui. Personalul are datoria să participe la acțiunile 
științifice organizate de institutul respectiv, precum și la cele din domeniu ale Academiei Române 
sau ale secției de specialitate.  
 
Art. 8.  
 
(1) Unitățile de cercetare ale ARFT sunt: 
a. Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate - funcționează in Timișoara, bv. Mihai 
Viteazu nr. 24; 
b. Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” - funcționează în Timișoara, bv. Mihai Viteazu, nr. 
24; 
c. Centrul de cercetare pentru dezvoltare rurală durabilă a României - funcționează în Timișoara bv. 
Mihai Viteazu, nr. 24; 
d. Observatorul Astronomic - funcționează în Timișoara, str. Axente Sever, nr. 1. 
 
Art. 9. 
 
(1) Institutele și centrele de cercetare ale ARFT sunt conduse de un director și/sau Consiliu 
Științific, în probleme științifice. Directorul poate fi ajutat, în condițiile legii, de un director adjunct 
științific și/sau de un secretar științific. 
 
Art. 10.  
Consiliul Științific al institutului este format din membrii de drept și din membrii aleși.  
(1) Directorul, secretarul științific, șefii de departamente si sectoare și membrii Academiei Române, 
desemnați de Prezidiul Academiei Române la propunerea secției de specialitate, sunt membri de 
drept ai Consiliului Științific al unității de cercetare.  
 
(2) Numărul membrilor aleși - conform normelor de structură fixate de Prezidiul Academiei 
Române - este stabilit de adunarea generală a cercetătorilor din cadrul unității de cercetare, care 
procedează și la alegerea acestora. Adunarea generală este formată din totalitatea cercetătorilor 
științifici și este statutar constituită în prezența a cel puțin două treimi din numărul  cercetătorilor 
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prezenți.  
 
(3) Alegerea membrilor consiliului științific se face prin vot secret, fiind necesar ca fiecare dintre 
candidați să obțină majoritatea de două treimi din voturi. Sunt declarați aleși acei candidați înscriși 
pe lista reușiților în ordinea numărului de voturi exprimate  până la completarea numărului de 
membri stabilit potrivit alin. (2).  
 
(4) În cazul în care unul dintre cele două posturi de conducere executivă a institutului (director sau 
secretar științific) este temporar vacant, în Consiliul Științific va fi ales un șef de program sau 
proiect de cercetare pentru completarea temporară a componenței Consiliului Științific.  
 
(5) Președintele Consiliului Științific este directorul unității de cercetare.  
 
(6) Consiliul Științific își alege, prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, secretarul consiliului 
al institutelor sau centrelor.  
 
(7) Membrii Consiliului Științific sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani.  
 
(8) Consiliul Științific se întrunește de regulă trimestrial și în funcție de necesități, la cererea 
directorului sau a cel puțin jumătate plus unu din membrii consiliului.  
 
Art. 11.  
 
(1) Consiliul științific al institutului are următoarele atribuții: 
a) Realizează si definitivează proiectele programelor de cercetare proprii și de relații cu străinătatea 
pentru a fi înaintate secției de specialitate din cadrul Academiei;  
b) analizează și evaluează rapoartele de cercetare ale departamentelor și redactează raportul de 
cercetare anual al institutului, care se înaintează secției științifice ale Academiei;  
c) propune comisiile de concurs și de contestații pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 
institutului; 
d) analizează și validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de cercetător 
științific gr. I și II din cadrul institutului și înaintează dosarele cu documentele de concurs spre 
aprobare de către Biroului  Filialei. Înaintează spre aprobare și validare rezultatele concursurilor de 
către secțiile științifice de specialitate și Prezidiului Academiei;  
e) Urmărește  respectarea normelor de etică de către cercetătorii științifici; 
f) Duce la îndeplinire hotărârile luate de Academia Română; 
g) Asigură executarea sarcinilor trasate institutelor și centrelor de cercetare fundamentală 
independente de către conducerea Academiei Române și secția de specialitate; 
h) Aprobă structura publicațiilor și lucrărilor elaborate sub egida institutului; 
i) Îndeplinește atribuțiile care îi revin, potrivit legii, Statutului Academie Române și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare, fiind răspunzător de întreaga activitate a unității pe 
care o conduce.  
 
(2) Institutele și centrele de cercetare care dețin piese de patrimoniu, obținute prin cercetări, donații 
sau achiziții, au datoria, în vederea conservării și valorificării lor științifice, să asigure evidența și 
protecția acestora, prin structuri adecvate, conform normelor de patrimoniu, cu finanțare de la 
buget.  
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(3) Consiliul Științific al unității de cercetare hotărăște împreună cu conducerea acesteia, în toate 
problemele științifice.  
 
(4) Dezbaterile și hotărârile luate de către Consiliul Științific sunt consemnate în procese verbal, 
semnate de către director, sau secretar științific și aduse la cunoștința cercetătorilor printr-un extras 
din procesul verbal, realizat de secretarul Consiliului Științific și aprobat de director. 
 
Art. 12.  
 
(1) Directorul este conducătorul executiv al institutului/centrului exercitându-și atribuțiile în 
conformitate cu legile în vigoare, cu Statutul Academiei Române și cu Regulamentul de Organizare 
și Funcționare al Filialei, cu hotărârile Consiliului Științific și cu prevederile cuprinse în Contractul 
de Management.  
 
(2) Numirea directorului se face de către Prezidiul Academiei Române pe o perioada de 4 ani, în 
urma rezultatului concursului desfășurat conform legii și regulamentului pentru susținerea 
concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale Academiei 
Române.  
 
(3) Drepturile și obligațiile directorului, precum și politica managerială se stabilesc printr-un 
contract de management, specific Academiei Române.  
 
(4) Directorul este subordonat Președintelui Filialei și Secției de specialitate a Academiei. 
 
Art. 13. 
 
(1) Directorul are, în principal, următoarele atribuții: 
a) Definitivează, în colaborare cu secretarul științific și cu șefii de compartimente științifice 
(proiecte de cercetare) planurile de acțiune, programele de cercetare, programele de colaborare cu 
alte instituții din țară, precum și cu programele de relații cu străinătatea  ale institutului supunându-
le dezbaterii Consiliului Științific și, după caz, Serviciului de Relații externe al Academiei, cu 
informarea Filialei; 
b) Coordonează, cu sprijinul secretarului științific si a șefilor de proiecte de cercetare realizarea 
programelor de cercetare avizate de Secția de specialitate și aprobate de Adunarea Generală a 
Academiei Române; 
c) Încurajează cercetătorii pentru publicarea și valorificare rezultatelor cercetărilor științifice 
realizate în interesul institutului, Filialei și Academiei Române;  
d) Coordonează colectivul de redacție al publicațiilor institutului, delegând colectivul redacțional 
responsabilitatea referitoare la structura si, conținutul lucrărilor publicate sub egida institutului, 
e) Se pronunță asupra participării cercetătorilor la congrese, mese rotunde, conferințe, cursuri în 
străinătate; 
f) Coordonează realizarea operativă a activităților științifice, direct sau prin delegare de competențe 
și responsabilități șefilor de colective și laboratoare; 
g) Inițiază și coordonează organizarea de manifestări științifice ale institutului, asigurând 
participarea personalului institutului în realizarea acestor manifestări; 
h) Reprezintă institutul în relațiile sale cu alte instituții din țară și străinătate; 
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i) Prezintă rapoarte anuale Secțiilor de specialitate din cadrul Academiei Române;  
j) Stabilește obiectivele și politica de management în institut și controlează modul de implementare 
a sistemului de management;   
k) Conduce împreuna cu  Consiliul Științific, organizarea, conducerea și gestionarea patrimoniului 
institutului în conformitate cu obiectivele științifice și financiare ale acestuia;  
i) Coordonează organizarea si desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor 
profesionale ale personalului din cadrul institutului si centrelor, în condițiile legii, și în conformitate 
cu regulamentele aprobate, stabilește obiectivele, indicatorii de performanță și planul de 
perfecționare profesională pentru personalul institutului/centrului; 
m) Coordonează, alături de Consiliul Științific, organizarea și desfășurarea concursurilor privind 
angajarea/promovarea personalului din cadrul institutului/centrului, în condițiile legii,  
n) Asigura, direct sau prin delegare de competențe și responsabilități, verificare și avizarea  
documentelor elaborate în cadrul institutului/centrului în vederea aprobării de către Consiliul 
Științific și apoi de către Președintele Filialei Timișoara sau Secție Științifice, după caz; 
o) Supervizează împreună cu Consiliul Științific, implementarea politicilor IT la nivel de institut si 
centru; 
p) Supervizează, împreună cu Consiliul Științific și coordonatorii de colective întreaga gamă de 
activități pentru respectarea prevederilor legale în domeniile Situații de urgență și Sănătate și 
Securitate în Muncă la nivelul Institutului; 
q) Îndeplinește și alte atribuții care îi revin potrivit cadrului legal în vigoare, conform Statutului 
Academie Române și Regulamentului de aplicare a acestuia. 
 
Art. 14. 
 
(1) Secretarul științific al institutului este desemnat în urma concursului organizat de secția de 
specialitate și numit de Președintele Filialei prin decizie o dată la 4 ani, în conformitate cu 
Regulamentul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale Academiei 
Române.  
 
(2) Atribuțiilor secretarului științific sunt următoarele: 
a) Coordonează din punct de vedere științific activitatea institutului; 
b) Sprijină directorul în îndeplinirea tuturor atribuțiilor sale, înlocuindu-l ori de câte ori este necesar 
c) Urmărește elaborarea proiectelor și programelor de cercetare; 
d) Îndrumă și supraveghează realizarea efectivă a manifestărilor științifice, sprijinindu-l pe 
directorul institutului în asigurarea relațiilor institutului cu alte instituții din țară și străinătate; 
e) Urmărește realizarea obiectivelor de cercetare precum și valorificare efectivă a rezultatelor 
cercetării științifice;  
f) Elaborează rapoartele de activitate a institutului, participând la definitivarea programelor și 
proiectelor de cercetare, urmărind modul de realizare al acestora; 
g) Asigură și coordonează realizarea bazei de date și de informații a institutului; 
h) Execută și alte activități de conducere pe baza delegării de atribuții, competențe și 
responsabilități din partea directorului institutului, sub rezerva legalității. 
i) Coordonează verificarea și întreținerea site-lui institutelor. 
 
Art. 15.  
 
(1) Șeful de proiect de cercetare asigură coordonare unui compartiment de cercetare (program sau 
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proiect de cercetare) pentru realizarea proiectelor/programelor de cercetare specifice domeniului, 
precum și în realizarea cercetărilor interdisciplinare, îndeplinind următoarele atribuții: 
a) Elaborează proiecte și programe de cercetare și repartizează capitolele și subcapitolele pe 
cercetători, asigurând coordonarea de ansamblu a conținutului proiectului de cercetare. 
b) Sprijină și îndrumă pe cercetători în specializarea lor profesională, în perfecționarea metodelor și 
instrumentelor de cercetare, însușirea și îmbogățirea culturii economice specifice specializării sale 
c) Sprijină cercetătorii pentru valorificarea rezultatelor cercetării, de integrare a acestora în circuitul 
științific național și internațional. 
d) Îndeplinește și alte sarcini dispuse de Președintele Filialei sau al secțiilor de specialitate al 
Academiei Române cu respectarea specificului activității postului și atribuțiilor corespunzătoare 
acestuia, sub rezerva legalității. 
 
(2) Șeful de program sau proiect de cercetare poate fi numit angajatul care are cel puțin gradul de 
cercetător științific III și este doctor sau doctorand. 
 

III. Biblioteca Filialei 
Art. 16.  
 
(1) Biblioteca ARFT face parte din rețeaua de unități ale Bibliotecii Academiei Române. Biblioteca 
Filialei îndeplinește următoarele funcții specifice, conform prevederilor legale în vigoare și anume: 
a. Colecționează, păstrează, organizează și pune în valoare colecțiile specifice pe care le deține în 
patrimoniu, precum și alte documente de valoare științifică și culturală; 
b. Asigură informarea și documentarea științifică necesară, cu prioritate pentru membrii și angajații 
ARFT; 
c.  Efectuează cercetări în domeniul bibliografiei și al documentării; 
d. Alte atribuții specifice stabilite de către Biroul Filialei și a regulamentelor proprii de organizare și 
funcționare;  
e. Biblioteca este condusă de un director. 
 
(2) Atribuțiile directorului bibliotecii sunt: 
a. Conduce activitatea colectivului bibliotecii;  
b. Reprezintă biblioteca în relațiile din interiorul instituției și cele cu partenerii externi; 
c. Stabilește obiectivele, planurile și mijloacele de realizare ale acestora;  
d. Întocmește materiale informative, dări de seama, situații statistice, rapoarte de activitate 
referitoare la activitatea bibliotecii; 
e. Participa la formarea și perfecționare personalului; 
f. Analizează disfuncționalitățile și problemele care apar în activitatea Bibliotecii și propune măsuri 
pentru rezolvarea acestora.  
 

 
IV.  Compartimentul juridic 

Art. 17.  
 
(1) Compartimentul Juridic, structura de specialitate al ARFT, funcționând cu respectarea normelor 
de exercitare a profesiei de consilier juridic prevăzute de Legea 53/2003, Statutului consilierului 
juridic, și este subordonat  Președintelui Filialei.  
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(2) Compartimentul Juridic are atribuții de apărare a drepturilor și intereselor legitime, de asigurare 
a aplicării și respectării legii în desfășurarea activității Filialei, precum și de apărare a intereselor 
patrimoniale și nepatrimoniale ale acestuia.  
(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Compartimentul Juridic colaborează cu celelalte structuri ale 
Filialei în probleme de interes comun, cu instituții și organisme ale autorității publice, pentru 
rezolvarea problemelor din domeniul sau de activitate.  
 
(4) Personalul Compartimentului Juridic răspunde pentru executarea atribuțiilor de serviciu, potrivit 
fișei postului. Fișa postului personalului compartimentului se aprobă de către Președintele ARFT.  
 
(5) În exercitarea atribuțiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional, cu 
excepția cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine și 
confidențialitate, având asigurată independența opiniei, bazată numai pe lege. În cadrul contractelor 
de asistență juridică aprobate de conducerea Filialei, colaborează cu Birourile de Avocatură 
angajate pentru apărarea intereselor instituției.  
 
(6) În cadrul Compartimentului Juridic se desfășoară următoarele activități: 
- activitatea de contencios, 
- activitatea de avizare sub aspectul legalității a actelor juridice, 
- activitatea de soluționare a adreselor și sesizărilor.  
 
(7) În vederea realizării acestor activități, Compartimentul juridic are următoarele atribuții: 

- acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, precizări, note scrise, concluzii scrise, 
răspunsuri la interogatorii, căi de atac (apeluri, recursuri), cereri de examinare, precum şi alte 
documente adresate instanţelor judecătoreşti si organelor de cercetare penală, propune şi înfăţişează 
probe, exercită orice alte căi şi mijloace legale de apărare a intereselor Academiei Române - Filiala 
Timișoara; 

- participă la soluţionarea notificărilor formulate în baza legii nr.10/2001, făcând parte din 
Comisia internă de analiză a notificărilor; 

- elaborează şi depune în termen notificări prin executor judecătoresc; 
- formulează puncte de vedere asupra aspectelor de legalitate privind hotărârile Biroului 

Prezidiului și ale Prezidiului Academiei Române 
- proiecte de acte normative (legi, hotărâri de guvern) pe baza notelor de fundamentare şi a 

documentaţiei aferente înaintate de compartimentele din cadrul Academiei Române, dacă iniţiativa 
aparţine Academiei Române; 

- avizează la cererea organelor de conducere ale Academiei Române - Filiala Timișoara 
asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acestea în desfăşurarea activităţii lor; 

- avizează legalitatea contractelor care se încheie între Academia Română - Filiala 
Timișoara şi alte persoane fizice sau juridice; 

- avizează de legalitate asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru 
personalul din aparatul de lucru al Academiei Române - Filiala Timișoara; 

- avizează  de legalitate proiectele de acorduri, convenţii, acte bilaterale şi multilaterale, 
interne şi internaţionale în care Academia Română - Filiala Timișoara este parte; 

- avizează deciziile Preşedintelui Academiei Române - Filiala Timișoara după verificarea 
acestora; 

- reprezintă şi apără interesele Academiei Române - Filiala Timișoara în raporturile cu 
autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau 
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fizică, română sau străină, în condiţiile legii; 

- reprezintă şi apără interesele Academiei Române - Filiala Timișoara în faţa instanţelor 
judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe jurisdicţionale, 
cu persoane fizice sau juridice; 

- ține evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Academia Română - 
Filiala Timișoara este parte şi informează Secretarul general al Academiei Române cu orice 
problemă de natură juridică care consideră că interesează Academia Română; 

- informează conducerea Academiei Române - Filiala Timișoara, atunci când este solicitat, 
cu privire la aspecte rezultate din dezbaterea în instanţă ori la alte organe jurisdicţionale a unor 
cauze penale, civile, comerciale şi administrative; 

- verifică formele legale de transmitere către Academia Română - Filiala Timișoara de 
bunuri mobile şi imobile şi informează, atunci când este cazul, compartimentele cu care colaborează 
despre obligaţiile ce rezultă din donaţiile si testamentele făcute în beneficiul Academiei Române - 
Filiala Timișoara; 

- asigură măsurile juridice necesare pentru obţinerea titlurilor executorii, în vederea 
recuperării creanţelor din hotărârile irevocabile şi altor drepturi patrimoniale; 

- analizează şi informează Biroul Prezidiului cu privire la starea infracţională şi pagubele 
aduse patrimoniului Academiei Române despre care a luat la cunoştinţă din realizarea activităţilor 
specifice; 

- asigură asistenţa juridică în rezolvarea sesizărilor, reclamaţiilor, notificărilor, adreselor, 
solicitărilor de informaţii adresate Academiei Române - Filiala Timișoara; 

- aduce la cunoştinţa Preşedintelui Academiei Române - Filiala Timișoara, atunci când se 
impune, eventualele probleme în legătură cu obligaţiile Academiei Române - Filiala Timișoara ce 
decurg din actele juridice supuse spre avizare Serviciului Juridic; 

- efectuează studiul actelor normative din baza informatizată, reţine dispoziţiile în legătură 
cu problemele ce privesc Academia Română şi unităţile din structura acesteia şi le transmite celor în 
drept, pentru informare şi măsuri; 

- pregăteşte şi asigură anual arhivarea documentelor din cadrul compartimentului; 
- se preocupă de cunoaşterea la zi a tuturor modificărilor legislative. 

 
 

V. Compartimentul audit intern 
Art. 18.  
 

 Compartimentul de Audit Public Intern (C.A.P.I.) funcționează în subordinea directă a 
Preşedintelui ARFT, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile entității.  

 
(1) Compartimentul de Audit Public Intern este organizat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, a H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activității de audit public intern și funcționează in conformitate cu prevederile Normelor 
metodologice specifice exercitării activității de audit public intern la nivelul Academiei Române - 
aparatul de lucru propriu şi entitățile subordonate, norme avizate de către Ministerul de Finanțe 
Publice - Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern (M.F.P. – U.C.A.A.P.I.) și 
aprobate de către Președintele Academiei Române. 
 
(2) Activitatea de audit public nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nici o natură, începând de la 
stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a misiunilor de audit intern şi până la 
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comunicarea rezultatelor acestora. 

Compartimentul de audit public intern are acces nelimitat la toate activităţile, înregistrările 
şi informaţiile, inclusiv cele existente în format electronic, pe care le consideră necesare pentru a-şi 
îndeplini corespunzător funcţiile sale. Compartimentul de audit public intern are dreptul de a 
solicita informaţii şi explicaţii care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor sale și personalul de 
conducere şi de execuţie din structura auditată are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile 
solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a 
auditului public intern. 

Prin atribuţiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în 
exercitarea activităţilor auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit 
intern. 
 
(3) Atribuțiile compartimentului de audit public intern sunt următoarele: 
a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza 
acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; 
b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 
c) informează Biroul de audit public intern de la nivelul Academiei Române despre recomandările 
neînsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre consecinţele acestora; 
d) transmite, la cerere, Biroului Audit public intern din cadrul Academiei Române rapoarte privind 
constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit desfăşurată la nivelul 
ARFT; 
e) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern și îl transmite Biroului de audit 
public intern din cadrul Academiei Române; 
f) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului 
entităţii şi structurii de control intern abilitate. 
 
(4) Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţii pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial. 
Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 
următoarele: 
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitate, din momentul 
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 
fondurilor provenite din finanţare externă; 
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fonduri comunitare; 
c) administrarea patrimoniului; 
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul propriu; 
e) constituirea veniturilor publice; 
f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. 
 

 
  

12/20 



  
          ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA TIMIŞOARA 
 
          Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, RO-300223, ROMÂNIA 
          Tel : +40-256-491816; Fax : +40-256-491816 
 
 

 

 

 

VI. Aparatul financiar - contabil și tehnico-administrativ 
Art. 19.  
 
(1) Pentru buna desfășurare a activităților sale, Filiala Timișoara dispune de un aparat financiar 
contabil  si tehnico-administrativ care cuprinde compartimente funcționale de specialitate prin care 
se stabilesc condițiile organizatorice, financiare si gospodărești.  
(2) Compartimentele realizează evidența fondurilor bănești, gestionează activele fizice, ține 
evidența personalului și a mișcării acestuia, urmărește legalitatea operațiunilor financiare si 
contabile, administrează patrimoniul.  
(3) Compartimentele sunt subordonate contabilului șef.  
 
Art. 20. 
 
(1) Contabilul șef este subordonat Președintelui ARFT asigurând conducerea și coordonarea întregii 
activități economice-administrative.  
(2) Atribuțiile principale ale contabilului șef  sunt următoarele: 
a) Coordonează activitatea responsabililor compartimentelor funcționale de specialitate, urmărește 
realizarea tuturor lucrărilor din cadrul compartimentelor din subordine asigurând respectarea 
termenelor de execuție. Stabilește obiectivelor șefilor de compartimente și modalități de măsurare a 
gradului de realizare a acestora;  
b) Asigură fundamentarea indicatorilor privind programele de investiții, achiziții publice, reparații 
capitale și curente și coordonează realizarea tuturor lucrărilor la obiectivele Filialei;  
c) Coordonează întocmire propunerilor de buget anual, analizele și prognozele bugetare, le supune 
spre aprobare Președintelui și Biroului Filialei și urmărește aprobarea bugetului de către Direcția 
Economică a Academiei Române;  
d) Vizează statele de funcții și de personal ale Filialei, asigurând încadrarea în numărul de posturi 
finanțate și indicatorii de buget; 
e) Asigură calitatea și claritatea raportărilor statistice întocmite la nivel de Filiala;  
f) Verifică toate documentele cu caracter economic, financiar - contabil si  administrativ in vederea 
aprobării de către ordonatorul de credite; 
g) Vizează propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare, ordonanțările de plată; 
h) Prezintă anual rapoarte privind activitatea aparatului propriu al ARFT. 
 
Art. 21.  
 
(1) Aparatul financiar contabil si tehnico administrativ este format din următoarele compartimente: 
1. Serviciul Financiar Contabil 
2. Serviciul Administrativ 
 2.1.Compartiment Administrativ 
 2.2.Compartiment Atelier Mecanic - Întreținere 
3. Biroul Resurse Umane 
 
Art.22. 
 
(1) Serviciul Financiar Contabil este  structura de specialitate a aparatului tehnico-administrativ al 
ARFT subordonat contabilului șef. În cadrul acestui birou se realizează toate operațiile financiar 
contabile și de plăți, în condițiile legii.  
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(2) Activitatea Serviciului Financiar Contabil este condusă și coordonată de Contabilul Șef.  
 
(3) Serviciul Financiar Contabil are următoarele atribuții principale: 

 
 conduce şi coordonează activitatea compartimentului financiar-contabil; 
 exercită controlul financiar preventiv propriu conform deciziei; 
 reprezintă Serviciul financiar contabil în relaţiile cu Direcţia economică a Academiei Române şi 

cu unităţile din cadrul Filialei; 
 elaborează situaţiile necesare fundamentării: Proiectului de buget al Filialei pentru anul următor 

în colaborare cu institutele din subordinea Filialei în variantele şi la termenele solicitate de 
Academia Română; 

 întocmeşte Proiectul planului de investiţii şi de reparaţii capitale pentru anul următor în 
colaborare cu institutele din subordinea Filialei; 

 elaborează situaţiile necesare împărţirii bugetului aprobat pe trimestre, unităţi şi categorii de 
cheltuieli conform clasificaţiei bugetare; 

 lunar analizează contul de execuţie bugetară în vederea urmăririi utilizării judicioase a creditelor 
repartizate şi a identificării disponibilului existent; 

 aprobă referatele şi rezolvă problemele financiar-contabile, ale unităţilor din subordinea Filialei; 
 verifică şi vizează statele de plată şi concediile de odihnă pentru personalul angajat; 
 verifică şi vizează lunar raporturile privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale 

de stat; 
 verifică şi vizează avansurile spre decontare şi plăţile prin casierie; 
 verifică planurile de venituri şi cheltuieli extrabugetare prezentate spre avizare, de către unităţile 

subordonate, care realizează asemenea venituri, cu încadrarea în prevederile legale; 
 verifică şi vizează documentaţia necesară acţiunilor de solicitare, contractare şi avizare a 

contractelor din fonduri extrabugetare sau fonduri nerambursabile; 
 primeşte, verifică şi aprobă facturi, asigurând decontarea pe parcursul derulării acestora, cu 

încadrarea în sumele alocate şi devizele aprobate; 
 pentru achiziţia mijloacelor fixe din alocaţiile bugetare sau din contracte, întocmeşte 

documentaţia necesară deschiderii de finanţare, asigură decontarea lor prin băncile finanţatoare, 
urmăreşte selectarea ofertelor, recepţionarea mijloacelor fixe, inventarierea lor în contabilitate; 

 întocmeşte documentele privind casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor 
bunuri din cadrul Filialei şi întocmeşte dări de seamă statistice şi rapoarte specifice acestei 
activităţi; 

 analizează propunerile făcute de unităţile subordonate pentru realizarea de reparaţii curente şi 
reparaţii capitale, le propune spre aprobare conducerii Filialei; 

 emite comenzi şi încheie contracte cu furnizorii; 
 aprobă achiziţionarea de materiale solicitate prin referate de compartimentele Filialei; 
 asigură contractarea la timp a abonamentelor la publicaţiile solicitate de biblioteca Filialei; 
 urmăreşte întocmirea şi avizarea de cheltuieli şi deconturile pentru specialiştii care vin în ţară în 

cadrul acordurilor interacademice; 
 ajută la organizarea de către Filiala Timişoara a Academiei Române a manifestărilor ştiinţifice, 

urmărind înregistrarea în contabilitate a tuturor cheltuielilor în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

 asigură alte situaţii financiar-contabile solicitate de organele abilitate; 
 să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului 

14/20 



  
          ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA TIMIŞOARA 
 
          Bv. Mihai Viteazu 24, Timişoara, RO-300223, ROMÂNIA 
          Tel : +40-256-491816; Fax : +40-256-491816 
 
 

 

 

 
de lucru; 

 Utilizarea sistemului naţional de raportare FOREXEBUG şi a aplicaţiei CAB; OMF 517/2016 – 
punct unic de acces; 

 în cazul în care există contracte cu finanţare din fonduri nerambursabile are obligaţia: 
- Analiza documentelor primare şi contarea lor în vederea realizării evidenţei contabile 

conform planului de conturi şi clasificaţiei bugetare; 
- Urmăreşte încadrarea plăţilor din veniturile nerambursabile în bugetul aprobat; 
- Elaborarea oricărei situaţii operative, la solicitarea conducătorilor de proiecte, privind 

stadiul contractelor extrabugetare din punct de vedere financiar – contabil. 
 arhivează periodic documente primare şi contabile pentru fonduri nerambursabile; 
 Se preocupă de cunoaşterea la zi a tuturor modificărilor legislative privind domeniul de 

activitate; 
 contabilizează facturile primite de la furnizori; 
 operează încasările și plățile conform extraselor de cont; 
 înregistrează note contabile de salarii pe indicatori; 
 înregistrează mijloacele fixe - intrarea și ieșirea din patrimoniu; 
 organizează, întocmește și conduce evidența contabilă privind Activitatea Academiei Române - 

Filiala Timișoara, conform planului de conturi aprobat pentru instituțiile publice și 
reglementărilor legale în vigoare; 

 întocmește note contabile pentru operațiunile patrimoniale, balanțe de verificare sintetice și 
analitice, precum și registrele contabile obligatorii;  

 Înregistrează operațiunile patrimoniale și evidența contabilă sintetică și analitică privind 
cheltuielile curente, activele și pasivele rezultate în urma operațiunilor patrimoniale efectuate in 
Academia Română - Filiala Timișoara;  

 calculează și înregistrează amortizarea lunară a activelor fixe existente in patrimoniul 
Academiei Române - Filiala Timișoara; 

 primește, verifică și urmărește aprobarea propunerilor de scoatere din funcțiune a unor mijloace 
fixe de la unitățile din structura Academiei Române - Filiala Timișoara; 

 întocmește documentația privind transferul unor mijloace fixe și o supune aprobării; 
 întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale pentru activitatea proprie; 
 răspunde de aplicarea strictă a reglementarilor legale privind calculul drepturilor salariale si a 

altor drepturi de personal pentru salariații Filialei Timișoara; 
 Verifică contractele de achiziții de bunuri/servicii și lucrări;  
 Întocmește notele de debit pentru cotele părți din cheltuielile de întreținere ce revin altor 

instituții ce folosesc spații din patrimoniu Academiei Romane; 
 Colaborează cu reprezentanții curții de conturi numiți pentru efectuarea controlului, pune la 

dispoziția acestora documentele supuse controlului și întocmește situațiile solicitate in timpul 
controlului.   

 contabilizează facturile emise pentru clienți  
 operează deconturile de cheltuieli  
 inventarierea anuală a conturilor  
 contabilitatea veniturilor proprii  
 întocmește ordinele de plata pentru venituri proprii 
 întocmește bugetul pentru venituri proprii  
 întocmește lunar situația privind monitorizarea cheltuielilor efectuate din fonduri bugetare 
 organizează, îndrumă și valorifică inventarierea anuală a bunurilor materiale si bănești, potrivit 

reglementarilor legale în vigoare 
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 înregistrează în evidența contabilă intrările și ieșirile în/din aferent veniturilor proprii 
 analizează și verifică deconturile întocmite de salariații care s-au deplasat în țară sau 

străinătate, a deconturilor pentru cheltuieli de protocol, precum si de deconturile pentru diverse 
cheltuieli curente, întocmește dispoziția de plată/încasare către casierie pentru diferențe.  

 întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale aferent veniturilor proprii 
 Îndeplinește și alte atribuții specifice domeniului de activitate, la solicitarea conducerii 

Academiei Române sau a altor unități abilitate.  
 

Art. 23.  
 
(1) Serviciul Administrativ este direct subordonat Contabilului Șef.  
 
(2) Serviciul administrativ are în componență două compartimente 
- compartimentul administrativ 
- atelier de reparații - întreținere.  
 
(3) Principalele atribuții ale Serviciului Administrativ sunt următoarele:  
 
 organizează, îndrumă, verifică și răspunde de compartimentele din subordinea Serviciului 

Administrativ: Compartiment Administrativ și Compartimentul Atelier Mecanic și de 
Întreținere; 

 verifică documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi selectarea ofertelor pentru obiectivele 
noi de investiţii sau reparaţii capitale; 

 încheie contracte cu firma selectată; 
 urmăreşte realizarea reparaţiei în diverse faze; 
 participă la respectarea lucrărilor, alcătuirea comisiilor de recepţie şi aprobarea lor, în 

conformitate cu competenţele legale; 
 supraveghează și ia măsuri pentru utilizarea patrimoniului administrativ - gospodăresc în 

condițiile de maximă eficiență; 
 ia măsuri pentru aprovizionarea compartimentelor din subordine, pentru reducerea 

consumurilor și optimizărilor stocurilor de materiale; 
 urmărește dotarea structurilor cu echipamente de lucru corespunzătoare și verifică exploatarea 

în condițiile optime a acestor mijloace;  
 ia masurile necesare pentru buna funcționare a activităților gospodărești în cadrul ARFT; 
 organizează și asigură paza și ordinea, conform normelor legale în vigoare în toate locațiile 

aparținând ARFT;  
 asigură funcționarea în cele mai bune condiții a atelierului de reparații și întreținere;  
 inițiază, organizează și execută în baza graficului anual aprobat, lucrări de reparații curente, 

igienizări și întreținere în spatiile aparținând ARFT; 
 efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului nou angajat, inclusiv la schimbarea 

locului de muncă în cadrul ARFT; 
 efectuarea instruirii periodice cu o durată minimă de 60 minute conform tematicii și 

planificărilor; 
 efectuarea instruirii la locul de munca a personalului nou angajat, inclusiv la schimbarea 

locului de munca in cadrul ARFT   
 asigură achiziționarea tuturor materialelor și materialelor consumabile ale Academiei Române 

Filiala Timișoara efectuând studii de piața cu respectarea legilor de licitație pentru 
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achiziționarea materialelor de cea mai bună calitate la cele mai mici prețuri;  

 preia referatele de necesitate de la secretariatul Academiei Române Filiala Timișoara și 
întocmește lista selecțiilor de ofertă, asigură gestionarea și întreținerea bunurilor din 
patrimoniul Academiei Române - Filiala Timișoara, participă la elaborarea necesarului de 
materiale ale acestuia;  

 asigură buna funcționare a conexiunii la internet, urmărește  activitățile firmei care asigură 
service-ul și mentenanța prin contract pentru întreținerea fotocopiatoarelor; 

 gestionează buna funcționare a echipamentelor audio-video;  
 asigură activitatea de consultanță și suport tehnic pentru utilizatorii din cadrul ARFT; 
 pune în funcțiune echipamente noi prin instalări de software specifice; 
 inventarierea anuală a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar; 
 depune numerar, ordine de plata si ridica numerar, extrase de cont de la Trezoreria Statului; 
 completează registrul de casa distinct pentru fonduri de buget, extrabugetare si fonduri 

nerambursabile;  
 lucrări de reparații curente (demontare, recondiționare, montaj) și întreținere în cadrul 

instituției: uși, ferestre, acoperiș, mobilier de birou;  
 asigurarea pazei și ordinii publice în și în jurul obiectelor de interes; 
 să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și dispozițiile 

interne; 
 Primirea  și  înregistrarea documentelor; 
 Repartizarea și soluționarea corespondenței; 
 Redactarea  și semnarea documentelor; 
 Operarea ieșirii documentelor și expedierea acestora; 
 Arhivarea documentelor. 

 
Art. 24.  
 
(1) Biroul Resurse Umane, Salarizare, structura de specialitate a aparatului tehnico - administrativ 
al ARFT  este direct subordonat Contabilului Șef.  
 
(2) Principalele atribuții ale Biroului Resurse Umane sunt următoarele: 
 
 asigură coordonarea metodologică a activităților de gestiune a resurselor umane a Filialei; 
 întocmește deciziile emise de Președintele Filialei care privesc resursele umane; 
 aplică modificările privind structura organizatorică, regulamentul de Organizare și 

Funcționare, a Regulamentului Intern și a altor acte interne; 
 întocmește și actualizează statele de funcții și de personal și organigrama, le prezintă spre 

avizare președintelui filialei și spre aprobare Președintelui Academiei Române; 
 asigură întocmirea actelor necesare pentru angajați, transferări, detașări, promovări, gradații, 

sancționări precum și pentru încetarea raporturilor de muncă și le transmite persoanelor în 
cauză; 

 eliberează legitimațiile de serviciu; 
 asigură aplicarea unilaterală a legislației cu privire la salarizarea personalului; 
 asigură evidența concediilor de odihnă, concediilor fără plată aprobate, absențelor nemotivate, 

concediilor medicale și orelor suplimentare; 
 asigură întocmirea statelor de plată a salariilor în timp și în conformitate cu legislația în 

vigoare, a ordonanțărilor;  
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 asigură verificarea documentelor care stau la baza întocmirii statelor de plată; 
 asigură întocmirea corectă și la termen a declarațiilor privind obligațiile de plată către: bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si fond specific, conform prevederilor legale; 
 asigură întocmirea și transmiterea la termen a raportărilor statistice privind resursele umane și 

salariale;  
 CFP aferent furnizori, conform deciziei; 
 întocmirea fluturașilor și repartizarea lor la angajați; 
 verificarea la bancă a documentației pentru plata drepturilor salariale; 
 întocmirea Declarației 112 și transmiterea prin mail; 
 întocmirea Declarației 205 anual; 
 întocmirea fișelor pentru încărcarea salariilor pe carduri la banca lunar și transmiterea lor prin 

mail;  
 întocmirea notei justificative pentru deschiderea de credite bugetare pentru cheltuieli de 

personal; 
 întocmirea Bugetului de Stat pentru veniturile de natură salarială pe trimestre și transmiterea 

pe mail. 
 colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Filialei în vederea întocmirii 

proiectelor privind organigrama, statul de funcții, și fișele de evaluare a posturilor;  
 ține  evidența  cursurilor  de  perfecționare  la  care  participă  angajații  Filialei Timisoara; 
 întocmește,   la   solicitarea  Academiei Romane,   statistici,   sinteze,   analize   și   informări 

referitoare la actele administrative ce țin de resursele umane; 
 asigură si urmărește  integrarea noilor angajați; 
 asigură crearea băncii de date privind evidența personalului; 
 efectuează operațiunile privind încadrarea, redistribuirea, detașarea, pensionarea, încetarea 

contractului de muncă și sancționarea disciplinară, a personalului contractual 
 întocmește, ține evidența, păstrează, completează și eliberează  Registrul  General  de  

Evidentă  a  Salariaților,  în  conformitate  cu prevederile Codului Muncii și ale altor acte 
normative specifice; 

 întocmește dosare de pensie pentru limită de vârstă și vechime, precum și pentru pensionarea 
pe motiv de boală și le transmite în timp util;  

 întocmește la sfârșitul anului în curs planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor, în 
colaborare cu celelalte servicii și urmărește efectuarea acestora conform planificării; 

 asigură   întocmirea   și   gestionarea   fișelor   de   evaluare   a   posturilor   pentru personalul 
contractual din Filiala Timișoara; 

 asigură   aplicarea   sistemului   de   salarizare   în  vigoare,   completat   cu   actele normative  
ce  apar  pe  parcurs,  în  concordanță  cu  structura  organizatorică  și numărul de posturi 
aprobat de Academia Romana; 

 răspunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrarea în muncă și  avansarea  
în  grade,  trepte  superioare  sau  funcții  de  conducere,  precum  și pentru verificarea 
îndeplinirii condițiilor de angajare, pregătire și avansare;  

 colectează și transmite la nivel de filială declarațiile de avere și interes ale instituției.  
 

Art. 25.  
  
(1) În structura ARFT este constituită comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică de control managerial.  
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(2) Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 
 
a) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Academiei Române - 
Filiala Timișoara, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte 
măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a 
celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea programului ţine seamă de 
regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin OSGG 
600/2018, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale Academiei Române - Filiala 
Timișoara, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice;  
b) supune spre aprobare Președintelui ARFT, programul de dezvoltare a sistemului de control 
managerial, în termen de 15 de zile de la data elaborării sale;  
c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de 
realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;  
d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;  
e) primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele Academiei Române - Filiala 
Timișoara, informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 
sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi 
referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de  monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în 
cadrul acestora;  
h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Academiei Române - 
Filiala Timișoara în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în 
alte activităţi legate de controlul managerial;  
i) prezintă Președintelui ARFT, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, 
informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 
managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul Academiei Române - Filiala Timișoara, 
la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte 
probleme apărute în legătură cu acest domeniu.  
j) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori 
de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora. 
k) analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale 
ale instituției, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către Președintele 
ARFT, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare. 
 
Art. 26.  
 
(1) În structura ARFT este desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. 
 
(2) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal se desemnează pe baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul 
protecției datelor, precum și pe baza capacității de a-și îndeplini sarcinile. 
(3) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal joacă un rol-cheie în promovarea unei 
culturi de protecție a datelor în cadrul organizației și ajută la implementarea elementelor esențiale 
ale Regulamentului (UE) 2016/679, cum ar fi principiile de prelucrare a datelor, drepturile 
persoanelor vizate, asigurarea protecției datelor începând cu modul conceperii și în mod implicit, 
înregistrarea activităților de prelucrare, securitatea prelucrării, precum și notificarea și comunicarea 
încălcărilor de securitate. 
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(4) Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt să îndeplinească orice 
atribuții ce decurg din aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 și din legislația specifică în 
vigoare. 

 
CAPITOLUL IV 

 
Dispoziții finale 

Art. 27. 
 
(1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este documentul pe baza căruia se organizează 
întreaga activitate a Filialei Timișoara. 
 
(2) Fiecare salariat din cadrul ARFT își desfășoară activitatea conform prezentului regulament, fișei 
postului, deciziilor Președintelui Filialei Timișoara și îndeplinește orice alte sarcini dispuse scris sau 
verbal de conducerea ARFT. 
 
(3) Orice încălcare a atribuțiilor, obligațiilor și îndatoririlor de serviciu atrage răspundere 
disciplinară în conformitate cu Legea 53/2003 - Codul Muncii. 
 
(4) Regulamentul de Organizare și Funcționare se aduce la cunoștință tuturor angajaților, de către 
Biroul Resurse Umane, prin afișare la sediu și publicarea pe site-ul Filialei.  
 
(5) Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplina 
muncii o solicită. 
 
(6) Modificarea și aprobarea prezentului Regulament de organizare și funcționare se realizează la 
inițiativa Președintelui sau a două treimi din membrii Biroului Filialei. 
 
                                Președinte                                               
                       Acad. Dan DUBINĂ 

      Vizat juridic 
Mihaela TĂNĂSUC 
 
 
        Întocmit, 
Biroul Resurse Umane 
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