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Aprobat,
Prezidiul Academiei Române

Preşedinte, Avizat,
Acad. Ionel Haiduc Secţia de Ştiinţe 

Economice, Juridice şi Sociologie 

Preşedinte,
Acad. Mugur Isărescu

Regulament de organizare şi funcţionare
al

Institutului Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu"

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art.1  Institutul  Naţional  de  Cercetări  Economice  "Costin  C.  Kiriţescu",  denumit  în  
continuare  I.N.C.E,  este  o  instituţie  cu  personalitate  juridică  aflată  în  subordonarea  
Academiei  Române,  având  ca  obiect  principal  de  activitate  desfăşurarea  de  cercetări  
fundamentale şi avansate în domeniul economic, social şi demografic, înscrise în programele  
avizate  anual  de  Secţia  de  Ştiinţe  Economice,  Juridice  şi  Sociologie  şi  aprobate  de  către  
Adunarea Generală a Academiei Române.

Art.2  Organizarea și funcţionarea I.N.C.E. se face potrivit Decretului nr. 10/2 ianuarie 1990,  
actul  normativ  de  constituire,  cât  și  în  conformitate  cu:  Legea  nr.  752/2001,  privind  
organizarea  şi  funcţionarea  Academiei  Române,  republicată  la  data  de  07.05.2009;  
Hotărârea  Guvernului  României  nr.  107  bis  /1990;  Hotărârea  Guvernului  României  nr.  
505/1990; Hotărârea Guvernului Românei nr. 503/1998; Hotărârea Guvernului României nr.  
1.366 / 2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din  
subordinea  Academiei  Române;  Hotărârea  Guvernului  României  nr.  99/2009  privind  
schimbarea  denumirii  Institutului  Naţional  de  Cercetări  Economice;  Statutul  Academiei  
Române, publicat în Monitorul  Oficial nr.  617/14.09.2009,  împreună cu Regulamentele de  
aplicare. 

Art.3  Finanţarea I.N.C.E. este asigurată din bugetul Academiei Române, atât I.N.C.E. cât şi  
unităţile componente având posibilitatea de a obţine şi a utiliza în completare şi  venituri  
proprii. Fondurile obţinute prin contractele de cercetare ştiinţifică încheiate în nume propriu  
rămân în întregime la dispoziţia I.N.C.E. şi a unităţilor componente, conform art. 11, alin. 2  
din Legea 752/2001 şi a Hotărârii de Guvern nr.79/2003.
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Art.4   Directorul  general  al  I.N.C.E.  este  ordonator  secundar  de  credite  cu  următoarele  
atribuţii: 

 - întocmeşte, pe baza necesarului de fonduri, fundamentat de unităţile din subordine  
şi proporţional cu normele de cercetare aferente proiectelor şi temelor, proiectul de  
buget pe programe de cercetare, pe care îl înaintează Academiei Române, în vederea  
aprobării de către Adunarea Generală; 

- repartizează creditele bugetare aprobate pe unităţile din structura I.N.C.E. şi pentru  
bugetul propriu; 

- urmăreşte utilizarea în conformitate cu reglementările bugetare a sumelor alocate  
unităţilor  din  subordine  precum  şi  respectarea  disciplinei  financiare  în  execuţia  
bugetară; 

- poate retrage şi redistribui fonduri bugetare de la ordonatorii terţiari, în funcţie de  
necesităţile generale ale I.N.C.E.; 

- coordonează întocmirea şi aprobă bilanţurile contabile trimestriale şi anuale şi le  
înaintează Academiei Române. 

Art.  5. Pe  parcursul  executării  programelor  de  cercetare,  când  se  consideră  necesară  
efectuarea  şi  a  altor  studii  şi  lucrări,  I.N.C.E.  poate  modifica  programul  de  cercetare  sau  
termenele prevăzute pentru unele dintre acestea, în concordanţă cu capacitatea de cercetare  
a  institutului,  cu  priorităţile  social-economice  sau  programele  de  cooperare  ştiinţifică  
derulate cu alţi parteneri din ţară sau străinătate. 

Capitolul II.   Structura organizatorică a I.N.C.E.

Art.  6. Potrivit  art.  3  din  Decretul  nr.  10/1990  şi  a  Hotărârii  Guvernului  României  nr.  
1.366/2001, I.N.C.E. are în componenţă următoarele unităţi cu personalitate juridică proprie,  
ordonatori terţiari de credite:

-  Institutul  de  Economie  Naţională  (inclusiv  Centrul  de  Informare  şi  Documentare  
România-OECD, înfiinţat prin Hotărâre de Guvern); 

- Institutul de Economie Mondială" Costin Murgescu"; 

- Institutul de Economie Agrară; 

- Institutul de Prognoză Economică; 

- Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii; 

- Centrul de Economia Industriei şi a Serviciilor; 

- Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare " Victor Slăvescu"; 

- Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David Davidescu";
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- Centrul de Informare şi Documentare Economică.

Art. 7. Aparatul propriu al I.N.C.E. cuprinde: 

a)  personalul  de  conducere:  -  directorul  general;  -  directorii  generali  adjuncţi;  -  
secretarul ştiinţific;  contabilul şef; 

b)  Colectivul  de  cercetări  complexe  (compus  din  cercetători  care,  împreună  cu  
conducerea  I.N.C.E.,  coordonează  programele  de  cercetări  interdisciplinare,  la  
realizarea cărora sunt antrenate mai multe unităţi); 

c) Colectivul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni;

d) Unităţile de cercetare fără personalitate juridică;

e) personalul administrativ (inclus în Serviciul Financiar, Contabil, Resurse umane şi  
Administrativ,  Biroul  doctorate  şi  Compartimentul  de  audit  public  intern; Serviciul  
Financiar,  Contabil,  Resurse  umane  şi  Administrativ  este  subordonat  directorului  
economic/contabilului  şef,  cu  excepţia  activităţilor  de  resurse  umane  care  sunt  
supervizate de directorul general, realizează evidenţa fondurilor băneşti,  gestionarea  
activelor  fixe,  evidenţa  personalului  şi  a  mişcării  acestuia,  urmăreşte  legalitatea  
operaţiunilor  financiar-contabile,  administrarea  patrimoniului,  organizează  
activităţile de promovare a personalului etc.; Biroul doctorate desfasoară activităţile  
specifice în conformitate cu Regulamenul de Organizare şi Desfasurare  a Doctorarului  
în  Academia  Română;  Compartimentul   de  audit  public  intern,   subordonat  directului  
general, asigură evaluarea independentă şi obiectivă a auditului public intern al I.N.C.E.).

Art.  8 Unităţile  de  cercetare  fără  personalitate  juridică,  înfiinţate  prin  Hotărâri  ale  
Prezidiului Academiei Române, incluse în componenţa INCE sunt: 

- Centrul Român de Economie Comparată şi Consens;

- Centrul de Modelare Macroeconomică;

- Centrul de Cercetări Demografice" Vladimir Trebici ";

- Centrul de Foresight şi Management de Proiecte şi Programe de Cercetare;

- Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi Eficienţă Energetică";

- Centrul de Economie Montană..

Sub  egida  I.N.C.E.  îşi  desfăşoară  activitatea  şi  Centrul  „Pierre  Werner”  de  Studii  şi  
Documentare România-Luxemburg şi Editura „Expert”.

Art.  9. Ocuparea  funcţiilor  de  conducere  şi  a  celor  de  cercetare  ştiinţifică  se  face  în  
conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  cu  Statutul  Academiei  Române  şi  respectiv  
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Regulamentul  pentru  ocuparea  funcţiilor  de  conducere  în  unităţile  de  cercetare  ale  
Academiei Române. 

Art. 10. Temele şi proiectele de cercetare ale unităţilor din structura I.N.C.E. pot fi incluse în  
programele  fundamentale  şi  prioritare  ale  Academiei  Române,  în  programe prioritare  cu  
caracter interdisciplinar ale I.N.C.E.,  sau se pot  constitui  în programe proprii  profilului  şi  
identităţii fiecărei unităţi de cercetare componente. 

Capitolul III. Misiunea şi competenţele Institutului Naţional de Cercetări Economice  
”Costin C.Kiriţescu”

Art. 11. I.N.CE. are următoarele atribuţii: 

a)  coordează  şi  orientează  activitatea  proprie  de  cercetare  ştiinţifică,  corespunzător  
necesităţilor prezente şi de perspectivă ale dezvoltării economiei României, ale evoluţiilor  
economice europene şi globale, prin programe de cercetare anuale şi strategice propuse  
în mod independent;
 
b) promovează şi participă la realizarea altor programe naţionale prioritare de cercetare  
care vizează sfera sa de activitate; 

c) elaborează studii referitoare la: dezvoltare durabilă, echilibrul economic, ecologic şi  
social, integrarea economică europeană, societatea bazată pe cunoaştere, comunicare şi  
informaţie, pregătirea şi folosirea forţei de muncă, progresul tehnic, eficienţa factorilor de  
producţie, competitivitate şi a eficienţă economică, echilibre şi corelaţii macroeconomice,  
dezvoltare regională, eficienţa administraţiei şi a serviciilor publice de interes economic  
general,  perfecţionarea  sistemului  de  indicatori  din  economie,  evaluarea  politicilor  
financiar-monetare  şi  a  sistemului  bancar,  relaţiile  economice  şi  tehnico-ştiinţifice  
internaţionale,  modelare şi  prognoză economico-socială,  dezvoltare umană şi calitatea  
vieţii,  metodologia evaluării acestora şi politicile specifice, impactul stării demografice,  
alte probleme cu care se confruntă evoluţia economiei;

d) prezintă autorităţilor statului, la cerere, sau din proprie iniţiativă, rapoarte şi concluzii  
rezultate din cercetările efectuate, sinteze privind strategiile, scenariile şi posibilităţile de  
creştere a performanţelor politicilor economice şi sociale, în raport cu evoluţiile europene  
şi globale, precum şi producţia institutului materializată sub forma publicaţiilor C.I.D.E.; 

e) coordonează activitatea centrelor de excelenţă organizate în unităţile I.N.C.E.; 

f) propune şi participă la constituirea unor colective complexe formate din cercetători,  
cadre didactice, specialişti ai autorităţilor, agenţilor economici, etc., în scopul acordării de  
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consultanţă  economică,  pentru  soluţionarea  unor  probleme  deosebite  în  vederea  
fundamentării unor obiective economice; 

g) iniţiază, menţine şi dezvoltă acorduri, schimburi ştiinţifice şi cooperări cu instituţii cu  
preocupări similare din ţară şi din străinătate;

h) stabileşte programele şi modalităţile cele mai convenabile de valorificare a rezultatelor  
cercetării;

i)  organizează şi  participă la  dezbateri  ştiinţifice,  seminarii,  colocvii,  simpozioane sau  
sesiuni de comunicări ştiinţifice, pe probleme din sfera sa de activitate; 

j)  organizează  şi  efectuează  selecţia,  încadrarea,  perfecţionarea  şi  promovarea  
cercetătorilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

k) monitorizează utilizarea şi dezvoltarea resurselor tehnico-materiale proprii; 

l)  organizează  activitatea  de  pregătire  doctorală  şi  postdoctorală  în  economie,  în  
condiţiile stabilite de lege şi de Academia Română; 

m)  acţionează,  în  conformitate  cu  prevederile  legale,  pentru  atragerea  şi  folosirea  
surselor  alternative  de  finanţare  provenind  din  contracte  pentru  studii  şi  lucrări  de  
cercetare ştiinţifică, prestaţii editoriale, publicaţii, consultanţă ştiinţifică, valorificări de  
produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea colecţiilor şi a altor documente din  
bibliotecile proprii, studii pentru avizele date de comitete şi comisii naţionale, precum şi  
din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele de cercetare  
aprobate şi finanţate de la bugetul de stat prin Academia Română; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de Statutul Academiei Române. 

Capitolul IV . Conducerea Institutului Naţional de Cercetări Economice ”Costin  
C.Kiriţescu”

Art. 12. Organele colective de conducere ale .I.N.C.E. sunt Adunarea generală a cercetătorilor  
şi Consiliul Ştiinţific. 

Art.  13. Adunarea  generală  se  convoacă  de  drept  în  primul  trimestru  al  anului.  Pentru  
situaţii excepţionale, la solicitarea directorului general şi cu aprobarea Consiliului Ştiinţific,  
se poate convoca Adunare generală excepţională.

Art. 14. Conducerea ştiinţifică a I.N.C.E. este exercitată de Consiliul Ştiinţific, compus din 45 -  
49 de membri după cum urmează: 
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A. Membri de drept: 

a) membri, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române 
desemnaţi de către Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie; 

b) directorul general, directorii generali adjuncţi, secretarul ştiinţific şi contabilul şef  
al I.N.C.E.; 

c) directorii,  directorii  adjuncţi  şi  secretarii  ştiinţifici  ai  unităţilor de cercetare din  
subordine; 

B. Membri aleşi: 

a) cercetători din I.N.C.E. şi unităţile subordonate cu rezultate deosebite în activitatea  
de cercetare economică, de regulă conducători ai unor compartimente ştiinţifice;

C. Membri de onoare:
a)  personalităţi  ale  vieţii  ştiinţifice  din  România şi  din alte  ţări,  propuse  de  către  
institute şi aprobate de Consiliul Ştiinţific al INCE.

Art. 15. Membrii  Consiliului  Ştiinţific,  alţii  decât cei  de drept,  se aleg de către cadrele de  
cercetare cu studii superioare din institutele componente ale I.N.C.E. întrunite în adunarea  
generală, cu un cvorum de cel puţin două treimi din numărul total al acestora. 

Fiecare cercetător poate face propuneri de candidaţi. 

Alegerea se face prin vot secret, fiecare dintre candidaţi trebuind să obţină majoritatea de  
două treimi din numărul cercetătorilor. 

Candidaţii care au obţinut majoritatea cerută sunt înscrişi pe lista celor reuşiţi, în ordinea  
numărului voturilor exprimate în favoarea lor. 

Sunt declaraţi aleşi candidaţii astfel desemnaţi până la completarea numărului de membri  
stabilit potrivit art. 14. 

Adunarea  generală  a  cercetătorilor  din  unităţile  componente  ale  I.N.C.E.  poate  alege,  cu  
aceeaşi procedură şi un număr de membri supleanţi, care pot fi: 

a)  cercetători  şi  cercetători  asociaţi  din  I.N.C.E.  şi  unităţile  subordonate  care  au  
obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare economică şi socială; 

b) cadre didactice din învăţământul superior având rezultate deosebite în cercetarea  
economică şi socială; 

c)  cadre  universitare  şi  specialişti  din  alte  ţări,  remarcaţi  pentru  lucrările  lor  de  
cercetare  economică  privind  România  sau  derulate  în  comun  cu  unităţile  de  
cercetare ale I.N.C.E. sau ale Academiei Române; 

d) specialişti din ministere şi alte organe de sinteză în domeniul economic şi social.
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Art. 16. În funcţie de problemele ce urmează a fi analizate, la şedinţele Consiliului Ştiinţific  
pot  fi  invitaţi,  fără  a  avea  drept  de  vot,  reprezentantul  sindicatului  din  I.N.C.E  şi/sau  
reprezentanţii  aleşi  ai  salariaţilor,  alţi  cercetători  din cadrul  institutelor componente  sau  
specialişti din afara I.N.C.E.

Art.  17. Directorul  general  al  INCE  este  de  drept,  Preşedintele  Consiliului  Ştiinţific.  La  
propunerea preşedintelui  în  exerciţiu  sau a  celorlalţi  membri,  Consiliul  Ştiinţific  îşi  poate  
alege,  prin  vot  deschis,  dintre  personalităţile  marcante  ale  domeniului,  din  ţară  sau  din  
străinătate, un Preşedinte de onoare. 

Şedinţele consiliului știinţific, vor fi prezidate în ordine de Președintele de Onoare, Directorul  
fondator sau de Directorul general al INCE. Dacă nici unul dintre aceștia nu este prezent la  
şedinţă,  Directorul  General  I.N.C.E.  va  delega  pe  unul  dintre  directorii  adjuncţi  pentru  a  
prezida ședinţa.

Consiliul Ştiinţific îşi alege, prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, un secretar. 

Mandatul  membrilor  Consiliului  Ştiinţific  este  de  4  ani.  În  cazuri  întemeiate,  Directorul  
general  poate  propune,  prin  vot,   modificarea  numărului  şi  a  componenţei  Consiliului  
Ştiinţific şi în interiorul intervalului de 4 ani. La prima ședinţă a consiliului nou constituit, se  
alege și Președintele de onoare al consiliului știinţific.

Şedinţele  ordinare  de  lucru  ale  Consiliului  Ştiinţific  se  convoacă  de  regulă,  la  începutul  
fiecărui trimestru, în a doua decadă a primei luni, de către Directorul general. Din proprie  
iniţiativă sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul de membri, Directorul general poate  
convoca şi alte şedinţe ale Consiliului Ştiinţific.

Art. 18. Consiliul Ştiinţific hotărăşte în toate problemele ştiinţifice: 

a) definitivează proiectele programelor de cercetare, precum şi pe cele de relaţii cu  
străinătatea,  pentru  a  fi  înaintate  Secţiei  de  ştiinţe  economice,  juridice  şi  
sociologie; 

b) analizează şi avizează lucrările de cercetare de importanţă deosebită şi propune,  
când este cazul, direcţii de perfecţionare;

 
c) propune măsuri pentru valorificarea prin cele mai avantajoase căi şi  mijloace a  
lucrărilor de cercetare; 

d)  asigură  organizarea  şi  funcţionarea  periodică  a  unor  reuniuni  sau  seminarii  
ştiinţifice, inclusiv a celor destinate pregătirii doctorale; 
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e) avizează structura organizatorică a I.N.C.E. şi autorizează Preşedintele Consiliului  
Ştiinţific să o prezinte, spre aprobare, Academiei Române; 

f)  avizează  Regulamentele  de  organizare  şi  funcţionare  pentru  I.N.C.E.  şi  unităţile  
componente;

 
g)  aprobă  criteriile  de  recrutare,  selecţie,  pregătire  şi  promovare  a  cadrelor  de  

cercetare; 

h) avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi înaintează  
rezultatele concursurilor pentru posturile superioare de cercetare spre confirmare  
Secţiei  de  ştiinţe  economice,  juridice  şi  sociologie;  soluţionează  eventualele  
contestaţii privind rezultatele concursurilor;

 
i) aprobă teme şi programe de cercetare solicitate de conducerea Academiei Române  

şi de secţia de specialitate; 

j)  recomandă  şi  aprobă  participarea  cercetătorilor  la  congrese,  conferinţe,  mese  
rotunde, cursuri, etc. în străinătate; 

k) propune şi acordă premii şi distincţii proprii (Preşedinte de onoare al Consiliului  
Ştiinţific, membru de onoare al I.N.C.E., cercetător asociat etc.) şi propune Academiei  
Române  acordarea  de  titluri  şi  premii  pentru  lucrările  de  cercetare  ştiinţifică  
deosebite; 

l)  aprobă  propunerile  de  premiere  a  personalului  de  conducere  al  institutelor  
componente ale I.N.C.E. şi le transmite Academiei Române.; 

m)  analizează,  avizează  şi  înaintează  spre  aprobare  Secţiei  de  ştiinţe  economice,  
juridice  şi  sociologie,  propunerile  de  constituire  a  unor  centre  de  excelenţă  în  
cadrul I.N.C.E.; 

n)  propune  Secţiei  de  ştiinţe  economice,  juridice  şi  de  sociologie  candidaţi  pentru  
membrii corespondenţi şi membrii de onoare ai Academiei Române;

 
o) supune dezbaterii şi avizează toate documentele privind activitatea de doctorat în  

concordanţă cu Regulamentul Academiei Române în domeniu;

p) aduce la îndeplinire hotărârile Academiei Române; 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea ştiinţifică a I.N.C.E. prevăzute de  
lege.

Consiliul Ştiinţific în întregul său şi fiecare membru în parte răspunde în faţa Academiei  
Române pentru activitatea I.N.C.E.; fiecare membru al Consiliului Ştiinţific  răspunde în faţa  
acestuia şi a preşedintelui său pentru îndeplinirea sarcinilor care-i sunt încredinţate.
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Dezbaterile şi hotărârile luate sunt consemnate în procese-verbale semnate de preşedinte şi  
secretar. 

Art. 19 Consiliul Ştiinţific este organ cu caracter deliberativ; el îşi desfăşoară activitatea în  
prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a cel  
puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. 

În caz de divergenţă între preşedinte şi majoritatea membrilor, problemele asupra cărora nu  
s-a realizat un acord se supun pentru a decide, Academiei Române.

Art.20. Biroul Executiv este organ al Consiliului Ştiinţific şi conduce activitatea I.N.C.E. între  
întrunirile  Consiliului.  El  este  compus  din  directorul  general,  directorii  generali  adjuncţi,  
secretarul  ştiinţific,  contabilul  şef  şi  secretarul  Consiliului  Ştiinţific.  Hotărârile  Biroului  
executiv  sunt  executorii;  problemele  care,  prin prezentul  Regulament sunt  de competenţa  
Consiliului Ştiinţific, sunt supuse ratificării la prima şedinţă a acestuia.

Art. 21. Conducerea curentă a activităţii I.N.C.E. este asigurată de directorul general iar, în  
lipsa acestuia, de unul din directorii generali adjuncţi.

Capitolul 5. Atribuţiile şi răspunderile cadrelor de conducere şi de execuţie.

Art. 22. Directorul general al I.N.C.E. asigură îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotărârile  
Consiliului  Ştiinţific  şi  ale  Biroului  Executiv  şi  răspunde  în  faţa  Consiliului  Ştiinţific  şi  
Academiei Române pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii I.N.C.E. 

Directorul general are următoarele atribuţii: 

a)  organizează,  conduce  şi  îndrumă  activitatea  de  elaborare  a  proiectelor  
programelor  strategice,  de  perspectivă  şi  anuale  de  cercetare  ştiinţifică,  a  
proiectului programului de relaţii cu străinătatea şi le supune discuţiei Consiliului  
ştiinţific, transmiţându-le  spre avizare Academiei Române; 

b) reprezintă I.N.C.E.  în relaţiile cu autorităţile şi  alte organe centrale şi  locale,  cu  
instituţii  din  învăţământul  superior  economic,  tehnic  şi  social  şi,  după  caz,  cu  
unităţi  de  cercetare  şi  unităţi  economice,  cu  instituţii  similare  din  ţară  şi  din  
străinătate; 

c) organizează şi îndrumă activitatea curentă a I.N.C.E.; monitorizează şi evaluează  
periodic  realizarea  atribuţiilor,  luând  sau  propunând  măsuri  care  să  asigure  
elaborarea în termen şi de calitate a  lucrărilor  şi respectarea legalităţii cheltuirii  
resurselor publice;

 
d) urmăreşte publicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;
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e)  în  colaborare  cu  angajatul  însărcinat  cu  problemele  de  personal  asigură  
soluţionarea  problemelor  privind  resursele  umane,  motivarea  şi  promovarea  
acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  numeşte prin decizie  
directorii  generali  adjuncţi,  secretarul  ştiinţific,  contabilul  şef  şi  personalul  de  
cercetare şi administrativ al I.N.C.E., în baza rezultatelor concursului; 

f) este ordonator secundar de credite, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în  
condiţiile legii;

 
g) angajează I.N.C.E. în relaţiile contractuale; 

h) propune participarea cercetătorilor la colectivele de lucru, precum şi la şedinţele  
din afara I.N.C.E.;

 
i) răspunde de aplicarea normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi  

păstrarea documentelor clasificate;
 
j) face propuneri cu privire la aprecierea şi calificativele acordate pentru activitatea  

directorilor generali  adjuncţi,  a  secretarului  ştiinţific şi  a directorilor unităţilor  
componente; 

k) în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Ştiinţific al I.N.C.E. conduce şedinţele de  
susţinere publică a tezelor de doctorat; în cazuri justificate poate delega pentru  
această  activitate  pe  unul  dintre  directorii  generali  adjuncţi,  care  îndeplineşte  
condiţiile regulamentare prevăzute pentru I.O.D.;

 
l)  propune  participarea  cercetătorilor  la  elaborarea  şi  realizarea  programelor  de  

perfecţionare a pregătirii  profesionale;  aprobă participarea unor cercetători  la  
activităţile didactice; 

m)  aprobă  şi  semnează,  în  condiţiile  prevăzute  de  lege  pentru  unităţile  cu  
personalitate juridică, toate actele şi activităţile patrimoniale ale I.N.C.E.;

 
n)  în  perioada  dintre  şedinţele  Consiliului  Ştiinţific  şi  cele  ale  Biroului  Executiv,  

directorul general poate rezolva operativ unele probleme care intră în competenţa  
acestor  organisme;  la  prima  şedinţă  a  organismelor  de  conducere  colectivă  
respective,  directorul  general  va  informa  membrii  acestora  asupra  măsurilor  
adoptate şi, de la caz la caz, le va supune spre ratificare; 

o) îndeplineşte alte atribuţii care îi revin, potrivit legii, Statutului Academiei Române,  
programului  managerial   şi  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  
I.N.C.E. 

Art. 23. Directorii generali adjuncţi au următoarele atribuţii principale: 
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a)  coordonează  elaborarea  programelor  de  cercetare,  defalcarea  sarcinilor  şi  
încadrarea  în   buget  pentru   unităţile  componente  şi  urmăresc  realizarea  
acestora; coordonează direct cel puţin o unitate de cercetare a I.N.C.E.;

 b) prezintă proiectele programelor de cercetare în cadrul Consiliului Ştiinţific; 

c) îndrumă, controlează şi propun valorificarea lucrărilor de cercetare; 

d)  participă  la  stabilirea  direcţiilor  strategice  ale  cercetărilor  pentru  lucrările  
ştiinţifice din programele I.N.C.E.; 

e) răspund de organizarea formării profesionale continue a personalului institutului şi  
se îngrijesc de participarea cercetătorilor la conferinţe, simpozioane etc.;

 
f) se preocupă de asigurarea condiţiilor de securitate, protecţie şi sănătate în muncă;
 
g) organizează participarea şi cooperarea institutelor şi colectivelor de cercetare la  

elaborarea lucrărilor ştiinţifice;
 
h)  întocmesc  periodic,  la  cererea  directorului  general  sau  a  Consiliului  Ştiinţific,  

rapoarte privind activitatea de cercetare, făcând propuneri de îmbunătăţire; 

i)  îndeplinesc,  la  cererea  directorului  general  al  I.N.C.E.,  orice  alte  sarcini  privind  
desfăşurarea normală a activităţii de cercetare a institutului.

Art. 24. Secretarul ştiinţific al I.N.C.E. are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiectele programelor de cercetare, anuale şi de perspectivă, pentru  
I.N.C.E., pe care le armonizează cu programele de cercetare ale tuturor unităţilor  
componente  ale  I.N.C.E.;  redactează  şi  supune  aprobării  Consiliului  Ştiinţific  
Programul anual de cercetare al I.N.C.E. şi ale unităţilor componente;

b) lansează şi urmăreşte execuţia programelor de cercetare ale unităţilor componente  
ale I.N.C.E.; 

c) monitorizează pe parcursul anului modul de realizare a sarcinilor ce decurg din  
programele  de  cercetare  şi  prezintă  propuneri  de  remediere  a  eventualelor  
deficienţe; 

d)  redactează  raportul  anual  al  activităţii  de  cercetare  şi  pregăteşte  materialele  
necesare desfăşurării  lucrărilor  de  evaluare periodică în  Consiliului  Ştiinţific  al  
I.N.C.E.; 

f  )  verifică  dosarele  de  concurs  pentru  promovarea  personalului  de  cercetare  din  
cadrul I.N.C.E.;
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g) colectează şi evaluează rapoartele delegaţilor plecaţi în schimb de experienţă şi la  
specializare în străinătate şi face propuneri de valorificare;

 
h) urmăreşte modul în care este folosită dotarea tehnică de cercetare şi face propuneri  

de îmbunătăţire a acesteia, în raport cu disponibilul de resurse;
 
i)  monitorizează  manifestările  ştiinţifice  organizate  de  I.N.C.E.  şi  unităţile  sale  

componente şi propune modalităţi de diseminare;
 
j) controlează şi avizează contractele de cercetare ştiinţifică ale I.N.C.E.; 

k) coordonează publicaţiile de specialitate editate sub egida I.N.C.E.; 

l)  asigură  organizarea  examenelor  de  admitere  la  doctorat  şi  ţine  evidenţa  
examenelor prevăzute  în planurile  individuale  de  pregătire  a doctoranzilor  şi  de  
susţinere a tezelor de doctorat; 

m) îndeplineşte orice alte însărcinări privind asigurarea desfăşurării în bune condiţii 
a activităţii de cercetare din l.N.C.E. 

Art. 25. Contabilul şef are următoarele atribuţii: 

a) organizează şi răspunde de întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi  
de rectificările intervenite pe parcurs; 

b)  urmăreşte  necesarul  de  aprovizionare  cu  materiale  şi  organizarea  licitaţiilor  
publice ; 

c) urmăreşte întocmirea programului  de investiţii,  a  fişelor tehnice şi  a deschiderii  
finanţării; 

d) întocmeşte proiectul de repartizare a bugetului anual şi  trimestrial,  transmis de  
Academia  Română,  pe  unităţile  componente  ale  l.N.C.E.  şi  îl  supune  aprobării  
directorului general; 

e) centralizează, pe baza datelor de la unităţile componente, bilanţul I.N.C.E., fişa de  
monitorizare şi raportările statistice; 

f) întocmeşte fişele fiscale pentru salariaţii din personalul propriu al l.N.C.E.; 

g) întocmeşte organigramele şi nomenclatorul funcţiilor pentru personalul din cadrul  
I.N.CE. şi a unităţilor sale componente, conform prevederilor legale; 

h) urmăreşte întocmirea programelor de muncă şi salarizare anuale, trimestriale şi  
lunare; 
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i) urmăreşte întocmirea lunară a statului de funcţii pentru personalul existent; 

j) întocmeşte lunar declaraţia de salarizare şi o prezintă la D.T.C.P.M.B., împreună cu  
statele de salarii, pentru verificarea utilizării fondului de salarii; 

k)  răspunde  de  problemele  de  salarizare  şi  participă  la  încadrarea  pe  funcţii  a  
personalului  din institut,  asigurând respectarea prevederilor  nomenclatoarelor  şi  
indicatoarelor de funcţii; 

l)  urmăreşte  îndeplinirea  programelor  de  deplasări,  obţinerea  plafoanelor  de  
cheltuieli pentru deplasări şi urmărirea cheltuielilor cu deplasările; 

m) exercită controlul financiar preventiv,  urmărind respectarea dispoziţiilor legale,  
necesitatea, oportunitatea şi economicitatea cheltuielilor;

 
n) urmăreşte deschiderea finanţării fondurilor şi plafoanelor pentru cheltuieli; 

o)  angajează  institutul  prin  semnătură,  alături  de  directorul  general,  în  toate  
operaţiunile patrimoniale; 

p) urmăreşte întocmirea balanţelor de verificare lunare; 

r) întocmeşte dările de seamă statistice şi  fiscale,  bilanţurile trimestriale şi  anuale,  
asigurând depunerea lor la organele în drept la termenele stabilite; 

s) organizează la finele anului şi ori de câte ori este nevoie inventarierea bunurilor de  
care dispune institutul, potrivi legii; 

ş)  urmăreşte  întocmirea  dărilor  de  seamă statistice  şi  înaintarea  lor  la  termenele  
stabilite; 

t) rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea  
financiar-contabilă, statistică, legislaţia muncii şi îndeplineşte orice sarcini specifice  
postului, sau trasate de directorul general. 

Art.  26. Sarcinile  cercetătorilor ştiinţifici  şi  asistenţilor de cercetare se stabilesc,  conform  
tematicii detaliate elaborată de colectiv, de către coordonatorul de temă şi se menţionează în  
fişa postului fiecărui participant la activitatea de cercetare. 

Capitolul 6.  Dispoziţii finale

Art. 27. Personalul I.N.C.E.  are pe lângă drepturile şi  obligaţiile prevăzute de lege pentru  
personalul încadrat în muncă şi pe cele cuprinse în Statutul Academiei Române şi Statutul  
cercetătorului, pe care are obligaţia să le cunoască şi să le respecte. 

Art. 28. Personalul I.N.C.E. are următoarele sarcini şi răspunderi comune: 
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a) să respecte Codul de conduită etică al personalului din Academia Română şi Codul 
etic al personalului din INCE;

b) să cunoască şi să respecte toate dispoziţiile stabilite prin prezentul regulament de 
organizare şi funcţionare a I.N.C.E. şi prin Regulamentele de organizare şi funcţionare 
proprii ale institutului în care este încadrat; 

c) să se preocupe de  participarea la  formarea profesională continuă în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune condiţii a sarcinilor; 

d) să-şi organizeze bine munca, folosind judicios timpul de lucru; să propună orice  
îmbunătăţire pe care o consideră de natură să mărească eficienţa muncii; 

e) să aplice riguros normele legale cu privire la  documentele clasificate; 

f) să păstreze în perfectă stare şi siguranţă lucrările executate în cadrul sarcinilor  
potrivit normelor legale şi a celor interne; 

g) să respecte normele de protecţie şi securitate în muncă; 

h) să execute în mod corespunzător şi alte sarcini de serviciu faţă de cele prevăzute  
expres în regulament, care le sunt trasate de director, directorii adjuncţi, secretarul  
ştiinţific şi coordonatorii de program, potrivit legii şi pregătirii lor profesionale. 

Art. 29. Dispoziţiile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi angajaţii I.N.C.E. 

Art.  30. În  vederea  cunoaşterii  regulamentului,  prin  grija  conducerii  institutului  se  va  
multiplica  şi  difuza  câte  un  exemplar  la  fiecare  compartiment  al  I.N.C.E.  şi  la  unităţile  
componente.

Art.  31. Prezentul  Regulament de organizare şi  funcţionare reprezintă cadrul  general  de  
desfăşurare  a  activităţii  I.N.C.E.,  unităţile  din  structura  sa  elaborându-şi  propriile  
regulamente de organizare şi funcţionare, corelate cu acesta. 

Detalierea  sarcinilor  şi  atribuţiilor  specifice  unor  funcţii  se  asigură  prin  fişele  de  post,  
elaborată de coordonatorii  de compartimente şi  aprobate de Consiliul Ştiinţific al fiecărei  
unităţi componente a I.N.C.E. 

Art.  32. Prezenta  ediţie  revizuită  a  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  fost  
aprobată  în  Şedinţa  Consiliului  Ştiinţific  al  Institutului  Naţional  de  Cercetări  Economice  
"Costin C. Kiriţescu" din data de  16 ianuarie 2013 şi intră în vigoare începând cu această  
dată .

Director general 

Chivu Luminiţa 
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