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PARTEA I: GENERALITĂŢI 

 
 Asociatia Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest 

Lupan”– IRCEM s-a constituit şi funcţionează în baza Ordonanței Guvernului nr.26 din 

31.01.2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, cu celelalte reglementări legale din România în domeniu, precum și în baza 

Statutului şi a Actului constitutiv. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului 

pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM, numit în 

continuare IRCEM, este întocmit în baza Art. 24 din ordonanță. 

 

1.1. Prezentare generală 

IRCEM este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu 24.09.2012, data 

înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţilor de la Judecătoria Cluj-Napoca. 

 Sediul IRCEM este în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, Nr. 71-73, Cod poștal 

400609, jud. Cluj, România. Sediul IRCEM va putea fi schimbat prin hotărârea Adunării 

Generale a Asociaţiei, cu respectarea condiţiilor legale.  

 Regulamentul de organizare și funcţionare al IRCEM se votează de către 

Adunarea Generală (AG) cu majoritate simplă şi intră în vigoare imediat după încheierea 

AG.  

 Regulamentul completează Statutul IRCEM şi reglementează activitatea între 

adunările generale şi în timpul acestora. Prevederile din Regulament pot fi schimbate prin 

întrunirea AG.  

 Regulamentul poate fi completat de către Consiliul Director (CD) printr-o decizie 

în unanimitate. Prevederile introduse de Consiliul Director nu pot fi în contradicţie cu 

prevederile Statutului şi ale Regulamentului de organizare și funcționare adoptat de AG. 

Scopul Institutului 

IRCEM este o asociaţie neguvernamentală, persoană juridică română de drept 

privat fără scop patrimonial, apolitică, independentă, non-profit. Scopul principal al 

asociaţiei îl reprezintă: (1) derularea de servicii şi activităţi, care vizează facilitarea, 
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promovarea şi susţinerea creşterii competitivităţii membrilor asociaţi, precum şi a 

competitivităţii economice regionale/naţionale, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare 

bazat pe promovarea economiei circulare şi a dezvoltării tehnologice eco-eficiente, menit 

să creeze şi să asigure un mediu ambiant sustenabil; (2) dorinţa de a reuni indivizi, 

întreprinderi, universități, instituții de cercetare - dezvoltare, entităţi de transfer tehnologic 

şi inovare, firme de consultanță, ONG-uri, autorități publice, instituții bancare etc., cu 

preocupări în sfera economiei circulare; (3) animarea intereselor tinerilor la nivel de 

licenţă, masterat, doctorat, ONG-urilor şi mediului de afaceri prin acordarea de servicii de 

consultanţă şi instruire pentru implementarea de soluţii inovatoare în firme prin realizarea 

de activităţi de CDI, furnizarea de servicii de valorificare a rezultatelor CDI şi intermediere 

de transferuri tehnologice, în procesul de construcţie a unei societăţi durabile prin 

dezvoltarea ecosistemică a vieţii pe planeta noastră sub influenţa celor trei piloni: social, 

economic şi mediu. 

 

1.2 Obiectivele și activitățile principale 

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor, Asociaţia IRCEM are în vedere 

atingerea următoarele activităţi: 

(1) Asociația va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de 

dezvoltare ale sectorului economiei circulare: 

a. Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a membrilor săi; 

b. Facilitatea formării diferitelor structuri (platformă, centru, laboratoar, cluster, 

etc) și sprijinirea dezvoltării acestora pe termen lung; 

c. Creșterea capacități de cercetare – dezvoltare (C&D), stimularea cooperării 

între instituții de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) și organizaţii, precum și creșterea 

accesului organizaţiilor şi indivizilor la CDI; 

d. Valorificarea potențialului economiei circulare și aplicarea acestuia în 

sectorul public (administrație, educație, sănătate) și cel privat (organizaţii, cetățeni); 

e. Crearea permiselor pentru creșterea competitivităţii organizaţilor orientate 

spre economie circulară, bazată pe utilizarea circularităţii pe întregul lanţ valoric; 

f. Creșterea competitivităţii regionale a învățământului orientat spre economia 

circulară; 

g. Sprijinirea schimburilor economice și a activităților comerciale între membrii 

din structurile noastre dar și cu alte organizații din afara acestor structuri; 

h. Identificarea și promovarea inițiativelor ce generează produse și servicii 

eco-inovatoare; 

i. Generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare cu ajutorul 

membrilor; 
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j. Accelerarea colaborării, în domeniul cercetării, între mediul universitar și 

companii; 

k. Asistarea instituțiilor publice pentru creșterea eficienței și productivității; 

l. Crearea și promovarea brandurilor circulare; 

m. Promovarea intereselor comerciale ale companiilor membre; 

n. Crearea și susținerea unei platforme de colaborare și partajare de resurse 

ale membrilor pentru creșterea capacității de circularitate între organizaţii; 

o. Sprijină organizarea de evenimente socio-culturale; 

p. Crearea mecanismelor pentru abordarea colaborativă de proiecte 

internaționale de anvergură; 

q. Reprezentarea intereselor din domeniul economiei circulare în fața 

organismelor statului; 

r. Sprijinirea eco-antreprenoriatului și a IMM-urilor circulare din regiune; 

s. Sprijină dezvoltarea valorii adăugate a produselor (elemente tehnologice şi 

non-tehnologice ale inovării: inovare organizaţională, marketingul circularității produsului, 

promovarea folosirii drepturilor de proprietate, mărcilor înregistrate, patentelor, 

standardelor de calitate etc.); 

t. Atragerea de resurse (investiții, fonduri de risc etc.) pentru dezvoltarea 

sectorului circular; 

u. Sprijină managementul unor structuri de promovare şi susţinere a afacerilor 

din domeniul specific de interes al Asociaţiei; 

v. Sprijină promovarea şi armonizarea activităţilor comune în domeniul de 

protecţie a mediului; 

w. Sprijină inițiativele în vederea conformării din punct de vedere legislativ în 

toate zonele gestiunii deșeurilor: proiectare, prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare 

energetică, prin completarea legislației primare și subsecvente în domeniile: încetarea 

statutului de deșeu, certificate de origine, compost, biogaz, biomasă, combustibili 

alternativi. 

 

(2) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, ASOCIAȚIA are următoarele 

atribuții: 

a. Promovează și protejează interesele profesionale și comerciale ale 

membrilor săi; 

b. Organizează și promovează mediul contactelor profesionale și comerciale 

din domeniu; 

c. Elaborează și promovează inițiative legislative în favoarea membrilor săi și 

facilitează accesul membrilor săi la organisme guvernamentale și neguvernamentale; 

d. Organizează și acordă asistență pentru colaborarea între membrii săi; 

mailto:office@ircem.ro


 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 
Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM 

Calea Dorobanţilor, Nr. 71-73,  

Cluj-Napoca, 400609  Cluj, România  

Email: office@ircem.ro, Tel. +40742516554, Fax +40264401275 

  

 

 

5 

 Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM    

 

e. Acordă asistență și promovează proiectele individuale, comune sau cu terți; 

f. Asigură competitivitatea industriei prin promovarea conduitei etice în rândul 

membrilor săi promovarea calității în activitatea membrilor săi promovarea conceptului de 

dezvoltare durabila în și prin activitatea membrilor săi stimularea și promovarea 

activităților eco-inovative, gestionarea durabilă a resurselor, protejarea creației 

intelectuale și tehnice, promovarea imaginii sectorului circular în țară și în străinătate; 

g. Asigură un flux informațional competitiv și o diseminare nenediscriminatorie 

a informațiilor către membrii săi; 

h. Efectuează activități de cercetare și studii și elaborează strategii, 

construiește baze de date, sistematizează informațiile și asigură accesul larg și 

nediscriminatoriu al membrilor la acestea; 

i. Desfăşoară, în interesul comun al membrilor săi, activități de cercetare-

dezvoltare-inovare (CDI), transfer tehnologic, precum și activități economice directe, în 

conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare; 

j. Organizează acțiuni de perfecționare în țară și străinătate în beneficiul 

membrilor şi comunităţi; 

k. Organizează și derulează evenimente și programe pentru tineret pentru 

promovarea Economiei Circulare și Dezvoltări Durabile. 

l. Promovează conceptele de economie circulară, dezvoltare sustenabilă şi 

de economie verde prin metode şi politici de planificare spațială şi dezvoltare regională; 

m. Constituie o bancă de date a Institutului cuprinzând rezultate ale 

programelor de cercetare–dezvoltare valorificabile, patente, cursuri de formare 

profesională, laboratoare acreditate, etc. 

n. Promovează „închiderea buclei”ciclului de viață al produsului prin 

reciclarea, reutilizarea produsului eliminat și în același timp reducerea de materie primă 

prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, aducând astfel beneficii părților interesate 

și punând accent pe un mediu durabil orientat spre o economie circulară; 

o. Promovează soluții tehnologice inovatoare pentru optimizarea proceselor 

de tratare a materiilor prime și a deșeurilor; 

p. Își manifestă caracterul reprezentativ și consultativ prin aceea că:  

i. Reprezintă și susține interesele profesionale, comerciale și de grup 

ale membrilor săi în fața organelor guvernamentale, altor organisme și instituții din țară și 

străinătate; 

ii. Întocmește studii, dă informații și consultații de specialitate pentru 

membrii săi sau pentru terți, precum consultanță în management, realizarea de studii de 

piață și marketing, consultanță în dezvoltarea piețelor, creșterea productivității, 

dezvoltarea produselor, implementarea de sisteme de management (pregătirea 
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procedurilor și politicilor, certificarea și organizarea de audituri), promovarea vânzărilor, 

stimularea și facilitarea transferului tehnologic, asistență în obținerea de fonduri pentru 

dezvoltare, promovarea parteneriatelor și creșterea bazei de clienți și furnizori; 

iii. Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în 

interesul membrilor săi; 

iv. Inițiază întâlniri și contacte profesionale. 

v. Realizează acţiuni de lobby pe lângă instituţiile guvernamentale, în 

vederea adoptării de acte normative în domeniul de activitate al Institutului; 

vi. Realizează acţiuni de lobby pe lângă persoane fizice sau juridice a 

căror participare în cadrul Institutului ar putea aduce beneficii acestuia; 

vii. Realizarea de acţiuni menite să încurajeze producătorii şi 

consumatorii în produse şi servicii având la baza reciclarea, reutilizarea, economisirea, 

substituirea şi reducerea de materie prima în scopul unei dezvoltări durabile; 

viii. Dezvoltă soluții tehnologice inovatoare pentru optimizarea 

proceselor de tratare a materiilor prime și a deșeurilor; 

ix. Încurajează cooperarea şi facilitarea accesului la informaţii, precum 

şi crearea unor baze de date comune. 

q. Desfăşurarea activități de marketing; 

r. Elaborează studii, analize, strategii de dezvoltare; 

s. Elaborează strategii de promovare și derulează activități de promovare a 

proiectelor întreprinse de acesta și de membrii acesteia (inclusiv comunicarea și 

promovarea facilităților proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi 

membri, dezvoltarea de pagini web/portaluri etc.); 

t. Desfășoară activități legate de participarea ASOCIAŢIE și a membrilor săi 

la târguri, expoziții și misiuni economice (activități privind organizarea standurilor, 

producerea și diseminarea de materiale promoționale, contacte de afaceri cu prilejul 

participării la aceste evenimente); 

u. Desfășoară activități de marketing a rezultatelor proiectelor implementate 

de ASOCIAȚIE; 

v. Desfășoară activități aferente organizării de, și/sau participării la sesiuni de 

formare (training) și/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experiență; 

w. Desfășoară activități de management, coordonare, monitorizare și 

raportare privind implementarea coordonată și coerentă a proiectelor și implementarea 

planurilor de dezvoltare sau lanțului valoric; 

x. Organizează rețelele (networks) și punctele de contact; 

y. Întreprinde activități de comunicare, construirea de imagine (branding) la 

nivel național și european, mediatizarea proiectelor și a rezultatelor, întărirea cooperării 

cu parteneri interni, europeni și internaţionali; 
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z. În derularea activităților sale, ASOCIAȚIA va putea achiziționa atât active 

corporale, cât și active necorporale, obiecte de inventar, sau poate desfășura orice alte 

achiziții. 

 

(3) Activitățile de cercetare și dezvoltare se pot încadra integral în oricare dintre 

categoriile de cercetare:  

a. Cercetare fundamentală; 

b. Cercetare industrială; 

c. Dezvoltare experimentală. 

ASOCIAȚIA poate  derula demersurile necesare pentru realizarea studiilor de 

fezabilitate tehnice pregătitoare pentru activități de cercetare industrială, dezvoltare 

experimentală sau proiecte de interes comun ale membrilor. 

 

(4) Scopul asociației nu se limitează la cele de mai sus, dar va corespunde 

intereselor nepatrimoniale ale membrilor, care pun în comun contribuția lor materială, 

cunoştinţele și activitatea lor. 

 

(5) Asociația nu are scop politic, lucrativ sau patrimonial, contrar ordinii publice 

și bunelor moravuri. 

 

1.3. Membri 

 

Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri: 

a) membri fondatori – persoanele juridice care au participat la întemeierea 

Asociaţiei şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului 

social iniţial; 

b) membri de onoare – persoanele fizice şi persoanele juridice care se 

asociază ulterior fondării Asociaţiei şi contribuie moral şi material la sporirea patrimoniului 

ei, fiind personalități ale vieții sociale, culturale și științifice, persoanele fizice şi juridice 

care au adus și care aduc servicii deosebite Asociaţiei sau care o sprijină din punct de 

vedere strategic și/sau financiar; calitatea de membru de onoare se acordă la propunerea 

Consiliului Director de către Adunarea Generală prin votul a minim 2/3 dintre membrii 

Asociației; membrii de onoare nu plătesc cotizația și nu au drept de vot în cadrul 

Asociației. 

Membrii de onoare ai Asociației achită cotizația anuală stabilită, cu respectarea 

prevederilor prezentului statut. Excepţie făcând instituţiile publice. 
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(1) Asociația are minim 5 membri fondatori. 

(2) Calitatea de membru al Asociației se poate obține de orice persoană juridică 

română, prin liber consimțământ, în următoarele condiții: 

a) are dobândită personalitatea juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) se obligă să respecte Actul Constitutiv și Statutul Asociației, precum și 

normele legale care reglementează activitatea Asociației; 

c) adresează Consiliului Director al Asociaţiei o solicitare scrisă în care îşi 

exprimă dorinţa de a deveni membru al Asociaţiei; solicitarea este însoţită de cazierul 

fiscal şi judiciar la zi; 

d) achită taxa de înscriere. 

(3) Consiliul Director al Asociaţiei analizează solicitările de adeziune, pentru 

care poate emite sau nu un aviz favorabil. În baza avizului favorabil, calitatea de membru 

se acordă de către Adunarea Generală prin votul a minim 2/3 dintre membrii fondatori ai 

Asociației. 

 

(1) Calitatea de membru onorific al Asociației încetează prin: 

a) cerere de retragere, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris 

Consiliului Director cu cel puţin 15 zile înainte de data primei Adunări Generale; 

b) excluderea pentru prejudicii morale sau materiale aduse Asociaţiei; 

c) pentru fapte/acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile 

organelor de conducere ale Asociaţiei; 

d) neplata cotizaţiei în limitele de timp stabilite de Adunarea Generală. 

(2) Retragerea calităţii de membru onorific se face de către Adunarea Generală 

prin votul a minim 2/3 dintre membrii activi ai Asociației, la propunerea Consiliului 

Director. Consiliului Director poate suspenda calitatea de membru activ între două 

Adunări Generale printr-o decizie scrisă. 

(3) Membrii activi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra 

patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare. 

(4) Calitatea de membru onorific al Asociației nu este transmisibilă. 

 

Drepturile membrilor fondatori ai Asociaţiei sunt: 

a) de a fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei, fie prin 

reprezentantul legal, fie printr-un împuternicit mandatat de acesta şi de a participa la 

luarea hotărârilor din Asociaţie. 

b) de a alege şi de a fi aleși în Consiliul Director, prin reprezentanții lor 

persoane fizice, dacă acestea au aptitudini şi capacitate pentru funcțiile la care 

candidează și nu au suferit nici o condamnare penală; 
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c) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării 

Generale, fiecare membru activ având dreptul la un singur vot în Adunarea Generală, 

voturile fiind egale; 

d) să inițieze, să propună și să participe la acțiunile Asociației, în sprijinul 

realizării obiectivelor acesteia; 

e) să facă propuneri pentru modificarea sau completarea Statutului Asociației; 

f) să beneficieze de informațiile și bunurile mobile/imobilele pe care le pune 

la dispoziția lor; 

g) de a participa la orice acțiune şi manifestare organizată de Asociație; 

h) să renunțe la calitatea de membru fondator. 

 

Obligaţiile membrilor activi  şi onorifici ai Asociației: 

a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi pe 

cele ale Comitetului Director; 

b) să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe 

care şi le-a asumat; 

c) să apere interesele Asociaţiei; 

d) să nu desfăşoare activităţi contrare care ar putea să afecteze scopul sau 

prestigiul Asociaţiei; 

e) să apere patrimoniul Asociaţiei şi să contribuie la dezvoltarea lui; 

f) să participe la acţiunile desfăşurate de Asociaţie; 

g) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generale; 

h) să comunice cu celeritate Consiliului Director eventualele schimbări 

survenite în structura lor de conducere sau a datelor de contact. 

  

1.4. Organizarea IRCEM 

 Structura organizatorică şi organele de conducere ale Asociaţiei sunt: 

a) Adunarea Generală a Asociaţiei; 

b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori. 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ 

 

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere constituit din totalitatea 

membrilor fondatori şi a membrilor. În cazul membrilor care sunt persoane juridice aceştia 
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vor fi reprezentați prin persoane fizice desemnate prin hotărâre emisă de fiecare dintre 

membrii respectivi. 

(2) Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele: 

a) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b) Aprobă regulamentele interne de organizare şi funcţionare; 

c) Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; 

d) Aprobă modificările aduse statutului, actului constitutiv şi organigramei Asociației; 

e) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, anexele la bilanţ, contul 

de profit şi pierderi; 

f) Aprobă Darea de seamă a Consiliului Director şi descărcarea de gestiune a 

acestuia; 

g) Alege şi revocă, după caz, membrii Consiliului Director şi stabilirea atribuţiilor 

fiecărei funcţii în baza hotărârilor luate; 

h) Alege şi revocă Preşedintele, Directorul Executiv şi Secretarul Asociaţiei; 

i) Alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de cenzori. După caz, 

aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori.; 

j) Stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale la propunerea Consiliului Director; 

k) Aprobă primirea de noi membri, retragerea şi excluderea membrilor; 

l) Decide asupra modului de votare în Adunarea Generală; 

m) Aprobă înființarea de filiale; 

n) Aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului; 

o) Aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinației bunurilor 

rămase după lichidare; 

p) Aprobă orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.  

 

(1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, cel puțin o dată pe an, în primul 

trimestru, la convocarea a 2/3 dintre membrii Consiliului Director, a Preşedintelui sau la 

cererea a 1/3 din membrii fondatori ai Asociaţiei.  

(2) Sesiune extraordinară, convocată de către Consiliul Director, ori de câte ori este 

necesar, la cererea justificată a cel puţin o treime din numărul membrilor activi ai 

Asociaţiei, în situaţii de importanţă deosebită, a căror rezolvare nu poate fi amânată până 

la următoarea Adunare Generală ordinară. Dacă Adunarea Generală extraordinară nu 

întruneşte numărul statutar de membri, atunci ea se convoacă din nou. De această dată, 

ea poate să delibereze, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, dar pentru adoptarea 

rezoluţiilor va fi necesar votul majorităţii simple din numărul celor prezenţi. 

(3) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea 

datei fixate pentru desfăşurarea ei, iar în cazuri de urgență, cu cel puțin 5 zile 
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calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, comunicând data, ora, locul 

desfăşurării, Ordinea de zi fixate de Consiliul Director.  

Prin cazuri de urgența se înțelege:  

a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;  

b) apar situații care pun în pericol existența Asociației;  

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor activi.  

(4) Convocarea se va transmite prin fax, email şi corespondenţă către reprezentanţii 

membrilor asociaţi. 

(5) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la 

dispoziția participanților materialele supuse dezbaterii. 

(6) Participanții pot solicita introducerea pe Ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, 

depuse la sediul Asociației cu cel puțin 2 zile înainte de data fixată pentru Adunarea 

Generală. 

(7) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Consiliului Director sau, în lipsa 

acestuia, de unul din ceilalţi membri ai Consiliului Director, desemnat de Preşedinte. 

(8) Hotărârile Adunării Generale, luate în limitele legii şi Statutului, sunt obligatorii chiar şi 

pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă; 

(9) Votul şi şedinţele Adunării Generale se pot realiza şi on-line. 

 

(1) La Adunarea Generală participă: 

a) membrii fondatori; 

b) membrii de onoare; 

c) invitați; 

d) membrii Consiliului Director. 

(2) În cadrul Adunării Generale fiecare membru fondator are dreptul la un vot cu caracter 

deliberativ. 

 

Alegerile pentru Consiliul Director au loc o dată la doi ani, cu excepția cazurilor de 

revocare, retragere sau deces, când se pot organiza la Adunarea Generală ce urmează. 

 

(1) Rapoartele de activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetele 

de venituri şi cheltuieli, bilanțurile contabile se dezbat şi se supun anual aprobării Adunării 

Generale. 

(2) Adunarea Generală poate solicita Consiliului Director să prezinte orice raport, 

situație etc, referitoare la organizarea şi funcționarea Asociației. 

 

(1) Adunarea Generală va putea avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumătate plus 

unul dintre membri. 
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(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), 

Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 7 de zile calendaristice în acelaşi 

loc şi la aceeaşi oră. 

(3) Dacă la a doua convocare nu se întruneşte cvorumul necesar aceasta îşi va 

desfăşura lucrările cu numărul de membri prezenţi. 

 

(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri care se semnează de către Preşedintele 

Consiliului Director şi se contrasemnează de către secretar. 

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu 

excepția celor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului sau care 

se iau cu votul a doua treimi din numărul membrilor care constituie Asociația la momentul 

şedinţei. 

  

Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Consiliului Director, iar în lipsa de 

înlocuitorul său, care are obligația să comunice situația prezenței membrilor şi lista 

nominală a celor prezenți. 

 

(1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces verbal cu modul de 

desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat. 

(2) Procesul verbal va fi semnat de către preşedintele Consiliului Director, de 

secretarul Consiliului Director care în această situaţie devine secretar al Adunării 

Generale, precum şi de către fiecare reprezentant al membrilor prezenţi la şedinţă. O 

copie a procesului verbal va fi transmisă de către secretar, în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data şedinţei, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acesteia a 

fost sau nu prezent la şedinţă. 

  

Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului pot fi atacate 

în justiție de oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţă sau care au votat 

împotriva, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau 

de la data la care a avut loc şedinţa, după caz. 

 

 CONSILIUL DIRECTOR 

  

(1) Consiliul Director este organul de conducere şi de administrare al Asociaţiei şi este 

alcătuit din: preşedinte, 1 vicepreşedinte şi 1 secretar, aleşi dintre reprezentanţii legali ai 

membrilor activi.  

(2) Consiliul Director poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel 

mult o pătrime din componenţa sa. 

mailto:office@ircem.ro


 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 
Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM 

Calea Dorobanţilor, Nr. 71-73,  

Cluj-Napoca, 400609  Cluj, România  

Email: office@ircem.ro, Tel. +40742516554, Fax +40264401275 

  

 

 

13 

 Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM    

 

(3) Consiliului Director va fi ales de către Adunarea Generală prin vot secret, cu 

majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

(4) Membrii Consiliului Director vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani, putând fi realeşi.  

(5) Cei 7 membri prevăzuţi vor avea rolul de a coordona cinci Comisii Tehnice care vor 

funcţiona în cadrul Asociaţiei, la înfiinţarea Asociaţiei aceste comisii vor fi specializate pe 

domeniul: Dezvoltare Socială şi Sustenabilitate Comunitară, Educaţie-Instruire, Business 

(afaceri circulare), Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului, Cercetare-Dezvoltare-

Inovare, Dezvoltare Urbană Sustenabilă și Internaţionalizare. 

(6) În cadrul celor cinci comisii îşi vor desfăşura activitatea specialişti din domeniile 

respective, persoane care pot participa pe principiul voluntariatului, fără să fie în mod 

obligatoriu membrii ai Asociaţiei, dar în limita a cel mult 1/2 din numărul de membri; 

(7) Atribuţiile fiecărei comisii, funcţionarea acestora, desfiinţarea şi înfiinţarea altora 

precum şi modul de selectare a specialiştilor vor fi stabilite prin Decizie a Consiliului 

Director. 

(8) În cazul în care un post devine vacant, Consiliul Director procedează la numirea 

interimară pe acest post a unui înlocuitor. Următoarea Adunare Generală confirmă sau 

decide o altă alegere. Calitatea de membru astfel ales încetează la sfârşitul perioadei la 

care trebuia să expire mandatul membrului înlocuit. 

(9) În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la 

ședinţe, acesta poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi 

reprezinte interesele în acest for de conducere.  

 

(1) Consiliul Director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 

Generale şi are următoarele atribuţii mai importante:  

a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului 

de venituri şi cheltuieli şi programul anual de acţiuni al Asociaţiei; 

b) Încheie acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei conform mandatului 

primit de la Adunarea Generală;  

c) Propune spre aprobare organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; 

d) Gestionează patrimoniul Asociaţiei; 

e) Hotărăşte desfăşurarea de activităţi lucrative; 

f) Propune Adunării Generale modificarea Statutului; 

g) Propune Adunării Generale eventuala asociere, afiliere la organizaţii 

similare din ţară sau străinătate; 

h) Propune înscrierea de membri de onoare; 

i) Ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului 

şi a obiectului de activitate al Asociaţiei; 
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j) Consiliul Director va stabilii obligaţiile pe fiecare membru şi poate 

împuternicii şi persoane care nu au calitatea de asociat pentru a exercita anume atribuţii; 

k) Urmăreşte, supraveghează şi controlează aplicarea şi respectarea 

statutului Asociaţiei;  

l) Asigură conducerea operativă a Asociaţiei între Adunările Generale şi 

realizează actele de administrare a patrimoniului Asociaţiei, urmărind îndeplinirea 

scopului acesteia;  

m) Propune admiterea de noi membri în Asociaţie, în conformitate cu Art. 9 din 

prezentul statut; 

n) Consiliului Director poate suspenda calitatea de membru între două Adunări 

Generale printr-o decizie scrisă;  

o) Asigură întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul 

contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor pe care le 

supune spre aprobare Adunării Generale; 

p) Propune Regulamentele de funcţionare ale Asociaţiei, inclusiv al Consiliului 

Director şi programul de activitate al acesteia, cuantumul cotizaţiei anuale, salariile 

membrilor Consiliului Director, ale secretarului şi cenzorului/cenzorilor şi le supune spre 

aprobare Adunării Generale; 

q) Convoacă Adunarea Generală în sesiune ordinară sau extraordinară, după 

caz. 

r) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 

Generală; 

s) Poate delega din atribuţiile sale Preşedintelui Asociaţiei. 

(2) Consiliul Director monitorizează plata cotizaţiei anuale şi decide măsurile care 

urmează să fie luate împotriva membrilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată până la 

sfârşitul anului. Supune spre aprobare Adunării Generale excluderea din Asociaţie a 

membrilor pentru neplata cotizaţiei timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. 

(3) Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea 

Preşedintelui sau la cererea majorităţii funcţionând pe baza unui Regulament propriu 

aprobat de Adunarea Generală în maximum 30 de zile de la înființarea Asociației. În 

cadrul acestui Regulament se vor stabili structura şi funcţiunile Consiliului Director. 

(4) Consiliul Director ia hotărâri valide doar cu prezenţa majorităţii absolute a membrilor 

şi cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi. 

(5) Deliberările şi hotărârile din cadrul şedinţelor Consiliului Director se consemnează 

într-un Registru de procese verbale, care vor fi semnate de toţi membrii prezenţi la 

şedinţă.  

(6) Deciziile Consiliului Director, conforme cu actul constitutiv şi statut, sunt considerate 

drept acte ale Asociaţiei. 
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(7) Membrii Consiliului Director sunt personal răspunzători pentru daunele provocate din 

culpa lor, faţă de terţi şi faţă de Asociaţie şi sunt solidar răspunzători pentru corecta ţinere 

a evidenţelor şi gestiunii Asociaţiei. 

(8) Calitatea de membru în Consiliul Director se pierde: odată cu retragerea calităţii de 

membru al Asociaţiei a entităţii pe care o reprezintă; prin demisie; prin eliberare din funcţie 

de către Adunarea Generală; prin deces. În oricare din aceste cazuri, Adunarea Generală 

va alege o altă persoană care să aibă calitatea de membru în Consiliul Director, pentru 

perioada rămasă din mandatul persoanei înlocuite. 

 

Activitatea Consiliului Director va fi coordonată de Preşedinte, care are următoarele 

competenţe: 

a) Reprezintă juridic Asociaţia în raporturile acesteia cu persoane/entităţi din ţară sau 

din străinătate; 

b) Organizează şi conduce activitatea Asociaţiei, în scopul aplicării hotărârilor 

Consiliului Director şi Adunării Generale a Asociaţiei; 

c) Convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunărilor Generale şi 

pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor, contribuind la întocmirea documentelor şi 

lucrărilor care urmează a fi prezentate; 

d) Propune Consiliului Director, aprobarea organigramei Asociaţiei, politica de 

personal şi salarizare; 

e) Propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanţare nerambursabilă 

din domeniul de activitate specific al Asociaţiei; 

f) Este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale; 

g) Are calitatea reprezentării în justiţie; 

h) Asigură respectarea Statutului şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor membrilor 

asociaţi. 

i) Exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

j) Reprezintă Asociaţia faţă de terţi, asociaţi, şi în raporturile cu autorităţile publice, 

cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, cu alte organisme din ţară şi 

străinătate; 

k) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 

l) Întocmeşte şi semnează hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei; 

m) Asigură conducerea curentă a Asociaţiei, luând toate măsurile care nu sunt 

exclusiv de competenţa Adunării Generale; 

n) Aprobă cheltuielile Asociaţiei. 
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 CONTROLUL FINANCIAR 

 

(1) Pentru verificarea activităţii financiare a Asociaţiei, Adunarea Generală va alege 

pentru o perioadă de 2 ani un Cenzor, cu studii corespunzătoare activităţii. Pe măsura 

extinderii activităţii Asociaţiei, se va constitui, după caz, o Comisie de cenzori. 

(2) Verificarea situaţiei financiare se va face anual sau la cererea Consiliului Director. 

(3) Cenzorul va asigura controlul financiar intern al Asociaţiei şi are următoarele atribuţii: 

a) Verifică modul în care este administrat şi gestionat patrimoniul Asociaţiei; 

b) Întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale; 

c) Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală, în limitele competenţelor sale specifice; 

e) Întocmeşte semestrial o Informare către Consiliul Director şi anual un Raport către 

Adunarea Generală. 

f) Primul cenzor va fi numit de membrii fondatori ai Asociaţiei. 

g) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

 

STRUCTURI ONORIFICE 

 

În cadrul Asociaţiei se înfiinţează următoarele organisme cu caracter onorific şi 

consultativ: 

a) Preşedintele Onorific; 

b) Consiliul Consultativ. 

  

(1) Funcţia de Preşedinte onorific al Asociaţiei se acordă unei personalităţi ştiinţifice 

recunoscute pe plan naţional şi internaţional în domeniile de activitate ale Asociaţiei. 

(2) Persoana care ocupă funcţia de Preşedinte onorific poate să nu fie membru al 

Asociaţiei. 

(3) Persoana care va ocupa funcţia de Preşedinte onorific va fi desemnată de către 

Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director. 

 

Competenţa Preşedintelui onorific: 

a) Preşedintele onorific girează şi contribuie la activitatea Asociaţiei, în concordanţa 

cu scopul principal al acesteia; 

b) În acest demers, Preşedintele onorific utilizează capitalul de imagine şi de lobby 

de care dispune, în calitate de personalitate marcantă în domeniu pentru 

promovarea intereselor strategice ale Asociaţiei; 
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c) Activităţile Preşedintelui onorific se află în concordanţă cu deciziile conducerii 

Asociaţiei, şi nu implică patrimonial sau financiar Asociaţia. 

 

(1) Consiliul consultativ este format din membri sau persoane din afara Asociaţiei, 

personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional în sfera de activitate a 

Asociaţiei. 

(2) Membrii Consiliului consultativ vor fi desemnaţi prin decizie de către Consiliul 

Director, la propunerea membrilor Asociaţiei. 

 

Competenţa Consiliului consultativ: 

a) Membrii Consiliului consultativ contribuie activ la dezvoltarea şi punerea în practică 

a scopului principal al Asociaţiei, prin propuneri strategice, recomandări, iniţiative 

de parteneriat şi colaborare; 

b) Activitatea Consiliului consultativ este validată prin vot, în funcţie de natura 

propunerilor, de către Consiliul Director sau Adunarea Generală. 

 

  Atribuţiile preşedintelui : 

a) Reprezintă juridic Asociaţia în raporturile acesteia cu persoane/entităţi din ţară sau 

din străinătate; 

b) Organizează şi conduce activitatea Asociaţiei, în scopul aplicării hotărârilor 

Consiliului Director şi Adunării Generale a Asociaţiei; 

c) Convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunărilor Generale 

şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor, contribuind la întocmirea documentelor şi 

lucrărilor care urmează a fi prezentate; 

d) Propune Consiliului Director, aprobarea organigramei Asociaţiei, politica de 

personal şi salarizare; 

e) Propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanţare nerambursabilă 

din domeniul de activitate specific al Asociaţiei; 

f) Este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale; 

g) Are calitatea reprezentării în justiţie; 

h) Asigură respectarea Statutului şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor membrilor 

asociaţi. 

i) Exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

j) Reprezintă Asociaţia faţă de terţi, asociaţi, şi în raporturile cu autorităţile publice, 

cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, cu alte organisme din ţară şi 

străinătate; 

k) Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 
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l) Întocmeşte şi semnează hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei; 

m)Asigură conducerea curentă a Asociaţiei, luând toate măsurile care nu sunt 

exclusiv de competenţa Adunării Generale; 

n) Aprobă cheltuielile Asociaţiei. 

 În lipsa preşedintelui Consiliului Director, unul dintre membrii acesteia exercită 

atribuţiile acestuia pe bază de mandat încredinţat de preşedinte. Membrii fondatori sunt 

de drept vicepreședinele si preşedintele Consiliului Director. Pot fi aleși în funcția de 

vicepreședinte și alte persoane. 

 În Consiliul Director inițial este o funcție de vicepreședinte. Ulterior, indiferent de 

acceptarea sau nu a unor noi asociați, Adunarea Generală poate mări numărul 

vicepreședinților, dacă se mărește numărul membrilor Consiliului Director. Dacă vreunul 

din membrii fondatori se retrage din Asociatie ori este în imposibilitate fizică de a mai 

participa la lucrările Consiliului Director, Adunarea Generală poate și micșora, 

corespunzător, numărul de vicepreședinți. 

 

 

PARTEA II : DEPARTAMENTE 

2.1. Organizarea şi funcţionarea departamentelor 

 Departamentele sunt structurile tehnice ale institutului. Acestea se constituie din 

membrii care optează pentru activităţile sectoriale ale asociaţiei conform calificării şi 

preocupărilor acestora. 

 Înscrierea în departamente se face prin opţiune scrisă sau online de pe pagina 

personală de Internet accesibilă cu username şi parola. 

 Membrii pot opta pentru una sau mai multe departamente şi de asemenea pot să 

se retragă din departamentul în care s-au înscris. 

 Departamentele se înfiinţează la propunerea membrilor cu aprobarea Consiliului 

Director al institutului. 

 Filialele îşi pot constitui departamente cu aprobarea Consiliului Director al filialei şi 

informarea Consiliului Director al institutului. 

 Specificul de activitate al departamentelor trebuie sa se coreleze cu scopul şi 

obiectivele institutului. 

 Departamentele au independenţă privind planificarea activităţilor proprii dar nu pot 

angaja asociaţia în colaborări şi proiecte fără aprobarea Consiliului Director al institutului. 

 Planul de activităţi al departamentelor este supus aprobării Consiliului Director. 

mailto:office@ircem.ro


 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 
Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM 

Calea Dorobanţilor, Nr. 71-73,  

Cluj-Napoca, 400609  Cluj, România  

Email: office@ircem.ro, Tel. +40742516554, Fax +40264401275 

  

 

 

19 

 Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM    

 

 Departamentele comunică continuu prin sistemul electronic de comunicare al 

asociaţiei şi se întrunesc la convocarea directorului departamentului sau la solicitarea a 

25% din membri. 

 Departamente realizează studii, cercetări, expertize şi elaborează documente de 

poziţie în numele institutului cu aprobarea Consiliului Director al asociaţiei. 

 

2.2. Conducerea si funcţionarea Departamentelor 

 Conducerea departamentelor este asigurată de un director, ajutat, la nevoie, de 

un consiliu format din 3 membri şi un secretar. 

 Componenţa nominală a consiliului se stabileşte prin vot de către membrii înscrişi 

în departament prin majoritatea simplă a membrilor. 

 Votul poate fi şi în format electronic. 

 Departamentele îşi elaborează regulamente interne de ordine şi strategii şi 

programe de lucru în funcţie de specializări şi obiectivele propuse. 

 Strategiile şi programele de lucru sunt supuse aprobării Consiliului Director (la 

sfârşitul fiecărui an calendaristic) şi devin operative dupa ce au fost acceptate cu 

majoritate de voturi în prima lună a anului următor. 

 

 

PARTEA III: COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ ÎN CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

 3.1. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Etică și Disciplină 

 Comisia de Etică şi Disciplină în Cercetare Științifică (CEDCS) a institutului se 

constituie în scopul asigurării unei atitudini etice şi profesionale a membrilor săi în 

conformitate cu normele care guvernează IRCEM. 

 Membrii Comisiei de Etică şi Disciplină în Cercetare Științifică vor fi aleşi din rândul 

membrilor asociaţiei de către Consiliul Director. 

 Membrii CEDCS pot fi înlocuiţi prin decizie a Consiliului Director al institutului pe 

motive obiective bine întemeiate. Deciziile de înlocuire vor fi validate/invalidate de 

adunarea generală a membrilor institutului. 

 În termen de 3 luni de la constituire, CEDCS elaborează Codul de Etică şi 

Disciplină în Cercetare Științifică a IRCEM. Codul se supune dezbaterii tuturor membrilor, 

se avizează de Consiliul Director al asociaţiei şi se aprobă de adunarea generală a 

membrilor asociaţiei. 
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 CEDCS poate fi sesizată de orice membru al asociaţiei sau persoană din exteriorul 

asociaţiei cu privire la încălcarea codului de conduită de către unul din membrii asociaţiei. 

 CEDCS se poate sesiza şi din oficiu. 

 Modul de funcţionare al CEDCS este conform cu prevederile cuprinse în prezentul 

regulament al statutului. 

 Deciziile CEDCS se iau cu majoritatea voturilor membrilor. 

  

3.2. Conducerea Comisiei de Etică şi Disciplină în Cercetare Științifică (CEDCS) 

 Comisia de Etică şi Disciplină în Cercetare Științifică (CEDCS)  a asociaţiei este 

condusă de o echipă compusă dintr-un Preşedinte și 3 membrii. 

 Preşedintele CEDCS și membrii sunt aleşi de Consiliul Director. 

 CEDCS este complet independentă de conducerea IRCEM şi a departamentelor 

acestuia. 

 

 

PARTEA IV: ACTIVITĂȚILE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE 

  
 Participarea, în numele Asociatiei IRCEM, la diferite activități în țară și străinătate 

se realizează numai pe baza unei împuterniciri scrise, semnată de președinte, după 

obținerea aprobării din partea Consiliului Director. 

 Lucrările ce vor fi prezentate sub sigla IRCEM trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

- să fie prezentate în timp util Consiliului Director; 

- autorul sau autorii lor să accepte eventualele sugestii și/sau modificări propuse 

de Consiliul Director. 

 Acoperirea cheltuielilor necesare participării la activități se face din și în limitele 

sumelor alocate în acest scop din bugetul anual. 
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PARTEA V. STABILIREA STRATEGIEI GENERALE ȘI A PROGRAMELOR IRCEM 

 
 Strategia generală și programele institutului vor fi elaborate de președintele 

Consiliului Director și unul dintre membrii acestuia și vor fi supuse aprobării membrilor 

Consiliului Director în maxim șase luni de la prima ședință a acestui organ de conducere. 

 Principiile importante, care vor sta la baza elaborării acestor documente vor fi cele 

ale asigurării unor structuri performante, încadrate cu personal competent și motivat, în 

scopul realizării unui proces decizional optim și a minimizării cheltuielilor pentru realizarea 

scopurilor și obiectivelor IRCEM. 

 Selecția candidaților pentru încadrarea funcțiilor de execuție din cadrul institutului 

sau al serviciilor dezvoltate se realizează de către presedinte. 

 În selecție, presdintele poate solicita suportul unui membru al Cosiliului Director. 

 Metodologia de organizare a concursului pentru funcțiile menționate anterior va fi 

elaborată de secretarul Consilului Director, în termen de maxim o lună înainte de 

începerea procesului de recrutare și selecție. 

Organigrama de functionare a IRCEM: 

 

PARTEA VI.  ELABORAREA ȘI DERULAREA DE PROIECTE 

 

 Asociatia IRCEM elaborează și derulează proiecte în domeniul său de activitate, 

pentru atingerea scopurilor sale. Proiectele pot fi inițiate de conducere, de oricare dintre 

membri sau de  Consiliul Director și aduse la cunoștință tuturor membrilor Asociatiei. 

 Proiectele care necesită finanțare sunt supuse spre selecția și aprobarea 

Consiliului Director, care se ocupă de identificarea surselor disponibile. 

Consiliul Director aprobă și coordonează și proiectele pentru care inițiatorii au la 

dispoziție surse de finanțare. 

 Proiectele și programele sunt conduse de către un coordonator de proiect, care, 

pentru cele ce au asigurată finanțarea, este inițiatorul lor. 

 Consiliul Director urmărește ca în derularea proiectelor și programelor să fie 

respectate legile în vigoare și reglementările interne ale Asociatiei. 

 Documentele proiectelor și programelor finalizate se păstrează în arhiva Asociatiei 

pe un termen de 5 ani. 
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PARTEA VII.  VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI 

  

Patrimoniul social inițial se completează cu veniturile şi bunurile din contribuțiile 

membrilor activi ai Asociației, cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor, sponsorizări, 

prestarea de servicii cu plată, subvenții, donații, legate, dividende și alte contribuții în bani 

sau în natură de la persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile 

legale, precum și cu sursele financiare sau bunurile obținute din fonduri nerambursabile. 

 

Veniturile Asociației provin din: 

a) Taxa de înscriere a membrilor cooptaţi în Asociaţie, stabilită iniţial la nivelul sumei de 

200 lei, actualizată anual, la care se adaugă cheltuielile pentru înscrierea în Asociaţie; 

b) Cotizaţia anuală stabilită iniţial la plafonul de 200 lei, actualizată anual prin hotărârea 

Adunării Generale; 

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii. 

d) Donații, sponsorizări sau legate. 

e) Venituri realizate din activităţi economice directe; 

f) Resurse obținute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale; 

g) Fonduri nerambursabile; 

h) Alte venituri prevăzute de lege. 

 

(1) Asociația poate înființa societăți comerciale al cărui unic asociat este, sau în asociere, 

şi ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți se vor folosi exclusiv 

pentru realizarea scopului sau, putând de asemenea desfăşura orice alte activități 

economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătura strânsă cu scopul 

ei principal, sens în care poate angaja personal conform legislației muncii. 

(2) Asociația poate participa la licitații - cu aprobarea Consiliului Director - pentru achiziția 

de bunuri, servicii sau lucrări sau pentru obținerea dreptului de închiriere ori concesionare 

asupra unor bunuri sau servicii. 

(3) La înființarea Asociaţie se stabileşte o cotizație de 200 lei/an pentru fiecare membru. 

Cotizația se achită pentru anul înființării în termen de 30 de zile de la înregistrarea 

Asociației în Registrul asociațiilor şi fundațiilor de pe lângă Judecătoria Cluj. 

 

(1) Principalele categorii de cheltuieli ale Asociaţiei sunt următoarele: 

a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei; 

b) cheltuieli salariale; 

c) procurări de materiale specifice Asociației; 

d) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare; 
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e) cheltuieli de cazare, masă şi transport; 

f) utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apa etc.; 

g) premii și prime; 

h) alte cheltuieli. 

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se 

aprobă de persoana cu atribuţii în domeniu din cadrul Consiliului Director. 

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale asociaților şi personalului 

administrativ se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 

(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din 

disponibilităţile existente. 

 

  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie 

ale fiecărui an. La această dată se va întocmi bilanţul contabil şi anexele la acesta, contul 

de venituri şi cheltuieli precum şi bugetul previzionat pentru anul următor. Primul an 

financiar începe la data înregistrării Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 Bugetul de venituri și cheltuieli al asociatiei se va elabora pe baza estimării 

veniturilor prevăzute de lege (donații ale membrilor fundației și a altor persoane, 

sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse 

obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale etc.), precum și a estimării 

cheltuielilor preconizate a se desfășura pentru realizarea planului anual/multianual cu 

principalele activități ale asociatiei (proiecte, misiuni – cazare masă, transport etc.) și 

pentru alte cheltuieli ale asociatiei (salarii şi adaosuri la salarii, indemnizații, prime şi 

premii, procurări de rechizite şi imprimate de birou, chirii, dobânzi, taxe, comisioane 

bancare, cheltuieli cu întreținerea sediului etc). 

 Responsabilitatea execuției bugetului de venituri și cheltuieli este a Consiliului 

Director, care poate dispune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, după 

consultarea membrilor deplini. 

 Cheltuielile asociatiei se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi se aprobă de președintele Consiliului Director sau de înlocuitorul legal al 

acestuia. 

 Membrii Consiliului Director precum și Comisiei de cenzori (dacă este cazul) își 

desfășoară activitatea, de regulă, pe bază de voluntariat. 

 Fondurile provenite din donații și sponsorizări vor fi cheltuite numai în scopul în 

care au fost donate sau sponsorizate. 

 Bilanțul contabil va fi elaborat de contabilul asociatiei, verificat și aprobat de 

membrii Consiliului Director.  

 Bilanțul contabil este supus verificării de către Comisia de cenzori. 
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 Asociatia poate participa la înființarea de societăți comerciale și poate desfăşura 

orice alte activitãti economice directe în scopul realizării de venituri pentru realizarea 

scopului și a obiectivelor propuse.  

 

PARTEA VIII. REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ, A 

DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR SALARIAŢILOR  

 

Art. 1.  

(1) In conformitate cu prevederile art. 241 - 246 din Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii 

consolidat, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, IRCEM, în calitate de 

angajator, a elaborat Regulamentul Intern (R.I.) care are drept scop reglementarea 

raporturilor de muncă, a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor şi a disciplinei muncii în 

perioada cât deţin calitatea de salariaţi ai Institutului. Dispoziţiile R.I. se completează, în 

mod corespunzător, cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale procedurilor interne. R.I. 

cuprinde următoarele: 

 

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii; 

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 

 

(2) R.I. se aplică tuturor angajaţilor IRCEM, indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt 

stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte 

individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată 

a timpului de lucru sau cu timp parţial de munca, inclusiv salarialilor altor instituţii 

delegaţi/detaşaţi în IRCEM şi celor aflaţi în perioada de probǎ. 

(3) R. I. se aduce la cunoştinţa salariaţilor la momentul angajării acestora şi/sau în cazul 

modificării prevederilor R.I., prin e-mail şi prin afişarea acestuia pe site-ul IRCEM şi îşi 

produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 
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(4) Persoanele care lucrează în cadrul IRCEM în baza unei delegaţii vor fi obligate să 

respecte, pe lângă dispoziţiile Regulamentului intern al instituţiei în care îşi au contractul 

individual de munca şi dispoziţiile prezentului regulament. 

Prevederile prezentului R.I. vor fi respectate şi de către salariaţii ale căror contracte 

individuale de muncă au fost suspendate din iniţiativa angajatorului. 

 

CAPITOLUL II. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 

 

Art. 2. 

 (1)  Angajatorul  are  obligaţia  să  ia  toate  măsurile  necesare  pentru  protejarea  vieţii  

şi sănătăţii salariaţilor. 

(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate 

aspectele legate de muncă.  

(3) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă prin persoana desemnată cu atribuţii în acest sens din cadrul IRCEM 

sau prin alţi reprezentanţi externi, desemnaţi ca urmare a externalizării acestui serviciu. 

(4) Instruirea salariaţilor se realizează periodic, de către persoana desemnată cu atribuţii 

în acest sens/ reprezentanţi externi desemnaţi, prin modalităţi specifice stabilite de comun 

acord de către angajator împreună cu Comisia de securitate şi sănătate în muncă. 

(5) Instruirea prevăzută la alineatul precedent se realizează obligatoriu  în cazul noilor 

angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau 

activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni.  În toate aceste cazuri instruirea se 

efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. 

(6) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în 

domeniu. 

 

Art. 3.  

(1) În vederea asigurării condiţiilor de protecţia muncii şi pentru prevenirea accidentelor 

de muncă şi a bolilor profesionale, IRCEM are următoarele obligaţii: 

- să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor; pentru 

aceasta asigură condiţiile necesare ca sarcinile de muncă şi activităţile corespunzătoare 

să fie organizate astfel încât exigenţele profesionale să corespundă capacităţii fizice, 

fiziologice şi psihologice ale salariaţilor, iar solicitarea profesională să fie în limitele 

normale; 

-  să  prevină  toţi  salariaţii  referitor  la  riscul  de  accidentare  la  locul  de  muncă  şi  

să-I informeze în legătură cu bolile profesionale, dacă este cazul, în condiţiile legii; 

- să angajeze numai persoane care, pe baza controlului medical şi verificării aptitudinilor 

psiho-profesionale, corespund cerinţelor locului de muncă pe care îl vor ocupa; 
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- să adopte măsuri de protecţie a muncii corespunzătoare condiţiilor de muncă specifice 

IRCEM, prin stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin salariaţilor în acest 

domeniu, corespunzător funcţiei exercitate şi locului de muncă ocupat; 

- să asigure cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a prevederilor legale în 

domeniul protecţiei muncii, prin şefii ierarhici superiori şi prin salariatul responsabil cu 

protecţia muncii/reprezentanţii externi desemnaţi. 

(2) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi 

sănătatea salariaţilor. 

Angajatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în acest sens/reprezentanţii externi 

desemnaţi, trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi 

substanţelor  folosite  în  procesul  muncii  în  scopul  asigurării  sănătăţii  şi  securităţii 

salariaţilor. 

Angajatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în acest sens/reprezentanţii externi 

desemnaţi, răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de 

accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum şi 

pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent. 

(3) Salariatul responsabil/reprezentanţii externi desemnaţi cu protecţia muncii ţine 

evidenţa locurilor  de  muncă  cu  condiţii  vătămătoare,  periculoase,  precum  şi  a  

accidentelor  de muncă, bolilor profesionale şi avariilor, când este cazul, iar la cererea 

inspectorilor de protecţia muncii care efectuează control sau cercetare, prezintă 

documentele şi dă toate relaţiile solicitate. Acesta ia toate măsurile necesare pentru 

prevenirea accidentelor de orice fel în procesul de lucru şi asigură îndeplinirea sarcinilor 

stabilite de inspectorii de protecţia muncii, cu prilejul controalelor efectuate şi 

completează toată documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare. 

(4) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrage 

răspunderea  disciplinară,  administrativă,  materială,  civilă,  contravenţională  sau  

penală, după caz, potrivit legii. 

(5) Angajatorul are obligaţia să asigure prin servicii de medicina muncii examenul medical 

la angajarea în muncă şi supravegherea stării de sănătate a tuturor salariaţilor. 

 

Art. 4.  

(1) Principalele măsuri  organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi  bolilor 

profesionale sunt: 

- examenul medical; 

- examenul psihologic, dupǎ caz; 

- instruirea personalului; 

- propaganda în domeniul Securitatii și Sănătății în Muncă (SSM); 
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- organizarea activităţii şi a locului de muncă care se realizeaza conform prevederilor 

legislatiei în domeniul SSM. 

(2)  Examenul  medical  constituie  o  importantă  măsură  de  prevenire,  contribuind  la 

eliminarea acelor cauze ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale care au ca 

substrat lipsa, insuficienţa sau deficienţele unor însuşiri fizice şi psihice ale executantului, 

respectiv starea anormală a sănătăţii acestuia. Examenul medical are şi un important rol 

profilactic. Acesta se realizează printr-un medic de medicina muncii. 

(3) În sistemul acţiunilor şi măsurilor destinate realizării unei eficienţe optime şi unei 

securităţi  maxime  a  omului  în  procesul  muncii,  un  loc  important  trebuie  să-l  ocupe 

examenul psihologic (medicul de medicina muncii stabileşte posturile care necesită 

examenul psihologic). 

Alături de cel medical, acesta urmăreşte două obiective esenţiale şi anume: 

•  asigurarea unei  concordanţe cât  mai  depline între sarcinile şi  cerinţele obiective ale 

profesiei, în general, ale locului de muncă, în special şi capacităţile reale ale individului; 

• detectarea şi prevenirea cauzelor de ordin psihologic ale disfuncţiilor şi accidentelor în 

cadrul sistemului om – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă. 

(4) Instruirea personalului în domeniul SSM reprezintă ansamblul de activităţi organizate 

prin  care  se  urmăreşte  însuşirea  cunoştinţelor  şi  formarea  deprinderilor  de  

securitatea muncii. 

Considerată una din cele mai importante măsuri de prevenire, instruirea are ca scop 

eliminarea sau micşorarea numărului erorilor umane care decurg din lipsa sau 

insuficienţa cunoştinţelor de protecţia muncii. Ea se realizează practic prin intermediul 

proceselor de instruire – procese de transmitere a informaţiei în domeniul SSM de către 

salariatul responsabil/reprezentanţii externi desemnaţi cu protecţia muncii. 

Conţinutul procesului de instruire este format din totalitatea informaţiilor aferente sferei 

protecţiei muncii care, prin asimilare şi repetare, conduc la formarea comportamentului 

normal,  optim,  în  muncă,  dezvoltă  orientarea  corectă  fată  de  riscuri  şi  stimulează 

capacitatea de mobilizare în raport cu acestea. 

Instruirea în domeniul SSM face parte din pregătirea profesională şi se realizează la locul 

de  muncă  de  către  salariatul  responsabil/reprezentanţii  externi  desemnaţi  cu  

protecţia muncii. 

(5) Propaganda în domeniul SSM constă într-un ansamblu de acţiuni, metode şi mijloace 

de influenţare a comportamentului uman în raport cu cerinţele de securitate şi sănătate a 

muncii obiective ale activităţii de propagandă în domeniul SSM pot fi formulate astfel: 

securitatea muncii; 

- influenţarea şi corectarea caracteristicilor personale şi colective care pot conduce la 

accidente în procesul de muncă; 
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- cultivarea instinctului  de securitate (autoapărare) individuală şi  colectivă în  procesul 

muncii; 

- promovarea unei atitudini corespunzătoare faţă de riscuri; 

- crearea şi menţinerea unei dispoziţii de receptivitate individuală şi colectivă pentru 

activitatea concretă de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 

(6) Organizarea activităţii şi a locului de muncă este ȋn sarcina şefului ierarhic imediat 

superior şi a fiecărui salariat în parte, ţinând cont de recomandările persoanelor abilitate 

în domeniul SSM, astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor. 

 

Art. 5. 

(1) Potrivit cerinţelor legale cu privire la atribuţii şi obligaţii privind respectarea normelor 

de sănătate şi securitate în muncă conform Legii 319/2006 modificată şi completată şi 

HG 1425/2006  Norme  metodologice  de  aplicare  a  legii,  precum  și  Codul  Muncii,  

fiecare angajat trebuie să: 

a) își desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care 

pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

b) să utilizeze corect tehnologia, aparatura; 

c) să comunice imediat angajatorului și/sau persoanelor desemnate orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și 

sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 

accidentele de muncă suferite de propria persoană; 

e) să coopereze cu angajatorul şi /sau lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, 

pentru a fi posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de 

muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă; 

f) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru 

sunt sigure și fără riscuri pentru Securitate și sănătate în domeniul său de lucru; 

g) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

h) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari; 

i) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, măsuri stabilite 

în instrucţiunile specific;  

j) să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva 

incendiilor existente în cadrul IRCEM; 
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k) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 

desfăşoară; 

l)  să  aducă  la  cunoştinţa  managerului  orice  defecţiune  tehnica  ori  alta  situaţie  care 

constituie pericol de incendiu; 

m) să nu participe şi sa nu efectueze modificări neautorizate la sistemele şi instalaţiile de 

apărare împotriva incendiilor; 

n) să comunice imediat după constatare, Directorul general IRCEM orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind 

un pericol de incendiu; 

o)  să  coopereze  cu  salariaţii  desemnaţi  de  Directorul deneral  IRCEM,  în  vederea  

realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

p) să acţioneze, în conformitate cu instrucţiunile specifice, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

r) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţa, 

referitoare la producerea incendiilor. 

 

Art. 6.  

(1) Salariatele gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, nu se vor expune la riscuri 

ce le pot afecta sănătatea şi securitatea şi nu vor fi constrânse la efectuarea unor munci 

dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz. Dacă 

o asemenea salariată desfăşoară la locul de muncă activitate care prezintă riscuri asupra 

sarcinii sau alăptării, şeful ierarhic imediat superior va ȋnainta conducerii IRCEM 

propunerea de modificare ȋn mod corespunzător a condiţiilor de muncă şi/sau orarul de 

muncă ori propunerea de repartizare la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea 

sau securitatea sa. 

(2) Salariata gravidă/care a născut recent (maxim 6 luni de la data la care a născut)/care 

alăptează este obligată să anunţe ȋn scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 

graviditate/lăuzie/alăptare, să anexeze un document medical eliberat de medical de 

familie sau de medicul specialist care să ȋi ateste starea şi să solicite ȋn scris angajatorului 

măsurile de protecţie prevăzute de lege. 

 

 

CAPITOLUL III. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnităţii 

 

Art. 7. Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi 

îngrădit. Orice  persoană  este  liberă  în  alegerea  locului  de  muncă  şi  a  profesiei,  

meseriei  sau activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să 
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muncească sau să nu muncească  într-un  anumit  loc.  În  cadrul  relaţiilor  de  muncă  

funcționează  principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. Orice 

discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 

religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă. 

 

Art. 8. 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 

activităţii desfăşurate,  de  protecţie  socială,  de  securitate  și  sănătate  în  muncă,  

precum  şi  de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nicio discriminare. Tuturor 

salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru 

muncă egală, precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Art. 9. 

(1) În cadrul IRCEM, relaţiile de muncă au ca temei principiul egalităţii de tratament faţă 

de toţi salariaţii. 

(2) Salariaţilor IRCEM le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egală, 

dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la protecţie în cazul concedierii 

ilegale. În cazul concedierii din motive economice, care nu ţin de persoana salariatului nu 

se consideră discriminatorii următoarele criterii: 

a) disponibilizarea salariatului care cumulează pensia cu salariul; 

b) disponibilizarea salariatului care nu are funcţia de bază în IRCEM; 

c) în cazul ambilor membrii ai unei familii, încadraţi în IRCEM, disponibilizarea celui care 

are venitul cel mai mic; 

d) nedisponibilizarea salariatului care are mai puţin sau 5 ani până la pensionare; 

(3) Relaţiile de muncă în cadrul IRCEM se bazează pe principiul consensualităţii şi al 

bunei credinţe. 

 

Art. 10. 

(1) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea  în  funcţii  pe  criterii  discriminatorii,  de  rudenie,  afinitate  sau  alte  criterii 

neconforme cu principiile prevăzute mai sus. 

(2) Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori 

promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute mai sus. 

(3) Dreptul la opinie al personalului este garantat. 
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Art. 11. 

1)  Este  interzisă  discriminarea  prin  utilizarea  de  către  angajator  a  unor  practici  

care dezavantajează persoanele de un anumit sex, ȋn legătură cu relaţiile de muncă, 

referitoare la: 

a)  anunţarea,  organizarea  concursurilor  sau  examenelor  şi  selecţia  candidaţilor  

pentru ocuparea posturilor vacante; 

b) ȋncheierea, suspendarea, modificarea şi/sau ȋncetarea raportului juridic de muncă ori 

de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decȃt cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;  

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei ȋn vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă ȋn care, 

datorită naturii sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, 

particularităţile de sex sunt determinante. 

 

Art. 12. 

(1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este 

considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constȃnd ȋn 

contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, 

invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduită cu conotaţii 

sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de 

muncă. 

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire 

sexuală, avȃnd ca scop: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 

pentru persoana afectată; 

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate ȋn ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi 

perfecţionarea profesională, ȋn cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament 

nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 
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(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund ȋn condiţiile legii 

pentru ȋncălcarea acestora. 

(5) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face 

public faptul că ȋncurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent 

cine este ofensatorul, că angajaţii care ȋncalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin 

orice manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi 

disciplinar. 

 

Art. 13. 

(1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul angajatorului, printr-

o plȃngere ȋn scris, care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală 

la locul de muncă. 

(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenta victimelor actelor de hărţuire sexuală, va 

conduce investigaţia ȋn mod strict confidenţial şi, ȋn cazul confirmării actului de hărţuire 

sexuală, va aplica măsuri disciplinare. 

(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 

(4) Orice fel de represalii, ȋn urma unei plȃngeri de hărţuire sexuală, atȃt ȋmpotriva 

reclamantului, cȃt şi ȋmpotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi 

considerate  acte  discriminatoare  şi  vor  fi  sancţionate  conform  dispoziţiilor  legale  ȋn 

vigoare.  

(5) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune. 

(6) Potrivit dispoziţiilor din Codul penal, cu modificările ulterioare, hărţuirea unei persoane 

prin ameninţare sau constrȃngere, ȋn scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de 

către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia 

ȋndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu ȋnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă. 

 

Art. 14. 

(1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi ȋn vederea promovării unui climat normal de 

muncă ȋn unitate, cu respectarea prevederilor legii, a prezentului regulament, precum şi 

a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să ȋncurajeze respectarea 

demnităţii fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a 

plȃngerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau 

hărţuire sexuală, ȋn completarea celor prevăzute de lege. 
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CAPITOLUL IV. Drepturile şi obligaţiile angajatorului 

 

Art. 15. 

(1) Angajatorul asigură buna organizare a întregii activităţi, astfel încât să se realizeze o 

utilizare raţională a resurselor umane şi a fondurilor materiale şi băneşti. 

(2) Conducerea IRCEM are, în principal, următoarele drepturi: 

a. să stabilească structura organizatorică a  IRCEM,  precum  şi  condiţiile referitoare la 

angajare, promovare şi încetare a activităţii salariaţilor, cu respectarea legislaţiei muncii 

în vigoare, normele de disciplina muncii şi sancţiunile pentru încălcarea acestora; 

b. să stabilească atribuţiile corespunzătoare colectivelor IRCEM şi să exercite controlul 

asupra modului de îndeplinire a acestora; 

c. să exercite controlul asupra modului de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli; 

d. să aplice sancţiuni corespunzatoare, potrivit legii, în cazul în care constată săvârşirea 

de abateri disciplinare; 

e. să organizeze periodic întâlniri cu responsabilii de proiecte şi colective pentru analiza 

stadiului îndeplinirii obiectivelor temelor de cercetare. Astfel de analize pot avea loc şi în 

Consiliul Ştiinţific. 

f. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora; 

 

Art. 16. 

Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii: 

a. să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru realizarea obiectivelor ştiinţifice şi 

condiţii corespunzătoare de muncă; 

b. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de 

muncă, funcţie şi de posibilităţile financiare ale IRCEM; 

c. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi 

să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;  

d. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

e. să dispună măsuri prin care să asigure funcţionarea compartimentului de prelucrare şi 

analiza datelor precum şi sistemului de comunicare electronică ale IRCEM; 

f. să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legale de protecţie a muncii, a normelor 

de sănătate a securităţii muncii, a celor igienico-sanitare, precum şi a normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

g.  să  asigure  condiţiile  pentru  perfecţionarea  pregătirii  profesionale  a  salariaţilor,  în 

concordanţă cu cerinţele activităţii IRCEM; 

h.  să asigure,  în  cazurile prevăzute de  codul  muncii,  efectuarea  cercetării  disciplinare 

prealabile de către comisiile desemnate prin decizie; 
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i. să asigure eliberarea, la cererea oricărui salariat, a documentelor care atestă calitatea 

de angajat sau au legatură cu executarea contractului individual de muncă. 

 

CAPITOLUL V. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

 

Art. 17.  

Salariaţii au următoarele drepturi: 

a. să beneficieze de egalitate de şanse şi de tratament, precum şi de demnitate în muncă; 

b. să beneficieze de salarizare pentru munca depusă; 

c. să beneficieze de repaus zilnic şi săptămânal; 

d. să beneficieze de concediul de odihnă anual; 

e. să participe la organizarea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice; 

f. să li se asigure dotările şi mijloacele necesare desfăşurării activităţii; 

g. să li se asigure condiţii conforme legislaţiei privind protecţia muncii şi de securitate a 

muncii, precum şi servicii de medicină a muncii; 

h. să facă propuneri privind elaborarea programul de cercetare al IRCEM; 

i. să aibă acces la formarea profesională; 

j. să participe la dezbaterea rapoartelor ştiinţifice de etapă sau finale; 

k. să sesizeze conducerea cu privire la deficienţele constatate în activitatea institutului, 

să facă propuneri de înlăturare şi/sau de îmbunătăţire a activităţii; 

l. să refuze motivat executarea unor sarcini contrare legii sau unor dispoziţii nelegale ale 

şefului ierarhic; 

m. să beneficieze de efectuarea cercetării disciplinare prealabile, în cazurile prevăzute 

de codul muncii; 

n. să li se solicite, potrivit codului muncii, acordul, în cazul schimbării locului de muncă; 

o. să se adreseze conducătorilor ierarhici cu petiţii şi reclamaţii atunci cand consideră că 

drepturile şi obligaţiile ce le revin prin raporturile de muncă sunt încălcate; 

p. să beneficieze de protecţia datelor cu caracter personal; 

r. să beneficieze de dreptul la informare şi consultare; 

s. activitatea desfăşurată de cercetătorii institutului la editarea revistelor IRCEM face 

parte din activitatea ştiinţifica a cercetătorilor şi este evaluată ca atare; 

t. să se adreseze Comisiei de Etică pentru fapte care pot constitui elemente sau practici 

lipsite de etică.  

Art. 18. 

Salariaţii au, în principal, următoarele obligaţii: 

a. să respecte programul de lucru al institutului; 

b. să folosească programul de lucru în mod eficient şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu, conform fişei postului, precum şi sarcinile transmise pe linie ierarhică; 
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c. să-şi însuşească cunoştinţele profesionale necesare rezolvării în condiţii optime a 

atribuţiilor de serviciu, să participe la toate formele de instruire profesională organizate 

sau puse la dispoziţie de IRCEM; 

d. să respecte disciplina muncii; 

e. să nu desfaşoare activităţi  cu caracter politic în institut; 

f. să respecte secretul de serviciu, să folosească informaţiile pe care le obţin strict în 

domeniul profesional. Salariaţii au obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor pe toată durata contractului individual de muncă, cât şi pe o perioadă de 1 

an de la data încetării acestuia pentru funcţiile de conducere şi 6 luni pentru funcţiile de 

execuţie. În cazul în care salariatul cu intenţie sau din neglijenţă diseminează informaţii, 

date şi documente considerate confidenţiale, sau secret de serviciu va suporta 

consecinţele legale în vigoare; 

g. să respecte confidenţialitatea nivelului salarial; 

h. să ofere solicitanţilor numai informaţii şi date permise de lege şi în limita competenţelor 

delegate de conducerea  IRCEM; 

i. să respecte regulile de conduită şi etică, atât în relaţiile cu colegii cât şi faţă de terţi; 

j. cercetătorii au obligaţia de a finaliza şi preda rapoarte ştiintifice de etapă (semestrial 

sau anual) şi finale în conformitate cu Proiectul de cercetare propus şi asumat la începutul 

fiecarui ciclu de cercetare şi prin Fişa de activitate anuală. Nerespectarea acestor obligaţii 

atrage sancţiuni administrative şi, acolo unde cazul o impune, şi financiare, conform 

prevederilor legale; 

k. pentru toate tipurile de lucrări, inclusiv contracte extrabugetare, coordonatorii ştiinţifici 

de proiect şi cercetătorii au obligaţia să posteze bazele de date ale proiectului pe pagina 

institutului. Acestea vor cuprinde: rapoartele ştinţifice de etapă şi finale; lista lucrărilor 

tiparite (articole, carti, studii); programele reuniunilor ştiinţifice organizate (workshop-uri, 

conferinţe, sesiuni de comunicări etc.). Răspunderea pentru constitutirea acestora revine 

coordonatorilor ştiinţifici de proiect; 

l. validarea rapoartelor ştiinţifice se face anual şi la finalizarea ciclului de cercetare, de 

către Consiliul ştiinţific; 

m. Cercetǎtorii cu norma de bazǎ în IRCEM care doresc sǎ îşi desfǎşoare activitatea în 

învǎţǎmânt sau în altǎ instituţie, prin cumul sau plata cu ora trebuie sǎ ceara acordul 

IRCEM; 

n.  la  evaluarea  individuală  anuală,  comunicările  la  reuniuni  ştiintifice 

(interne/internaţionale) vor fi luate in seamă doar în cazul în care se prezintă programul 

reuniunii ştiinţifice la care s-a participat şi o dovadǎ a participǎrii efective; 

o. cercetătorii au obligaţia să se implice şi să răspundă unor solicitări ale conducerii 

IRCEM  privind  realizarea  unor  teme/proiecte  de  cercetare,  manifestări ştiinţifice etc.; 

p. cercetătorii au obligația să își actualizeze permanent pagina web pe site-ul institutului;  
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r. toți salariații au obligația să anunţe la Compartimentul financiar-contabilitate orice 

modificare a datelor de contact; 

s. toți salariații au obligația să rǎspundǎ la solicitǎrile pe care le primesc de la institut prin 

e- mail sau alte mijloace, în legǎturǎ cu activitatea lor în relaţia cu institutul sau cu activitǎţi 

ale institutului. 

 

CAPITOLUL VI. Criterii de angajare 

 

 

Art. 19. 

Angajarea în  cadrul  IRCEM  se face  prin  concurs  în  condiţiile legii,  în  baza deciziei 

Președintelui IRCEM şi prin încheierea şi semnarea contractului individual de muncă. 

 

Art. 20. 

(1) Angajarea personalului de cercetare (respectiv Asistent Cercetare Ştiinţifică, 

Cercetător Ştiinţific, Cercetător Ştiinţific III, Cercetător Ştiinţific II, Cercetător Ştiinţific I) se 

face pe bază de concurs  pe posturi vacante sau  temporar vacante din  Schema  de 

Funcţiuni  a IRCEM şi/sau din lista de executanţi a unor contracte finanţate din surse 

extrabugetare, potrivit prevederilor Legii 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare şi legislaţiei muncii în vigoare, în baza  Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor de 

cercetare din IRCEM, care face parte integrantǎ din R.I. 

(2) Comisia pentru Cercetare Stiinţifică a IRCEM elaboreazǎ şi actualizeazǎ (dacă este 

cazul) Regulamentului   privind   organizarea   şi   desfăşurarea   concursurilor   pentru   

ocuparea posturilor şi funcţiilor de cercetare din IRCEM, care face parte integrantǎ din 

R.I. 

 

Art. 21. 

(1)  La  cerere,  cercetătorii  știintifici  gradul  I  pot  fi  menținuți  în  continuare  în  funcții  

de cercetare-dezvoltare, după împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea 

anualǎ a Comisiei pentru Cercetare Stiințifică. Aprobarea anualǎ se va acorda dupa 

analiza activității cercetătorului pe baza unor criterii stabilite Comisia pentru Cercetare 

Stiinţifică, în urma prezentǎrii unui dosar cuprinzând o cerere cu o  motivație  pentru  

continuarea  activității  și  un  CV.  Dosarul  trebuie  transmis conducerii institutului cu cel 

puţin o lunǎ înaintea împlinirii vârstei de pensionare. 

(2) Cercetătorii știintifici gradul I pensionași pot desfășura, în condițiile legii, activități de 

cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul cu jumătate de normă. Continuarea activitǎţii 
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se prelungeşte anual prin aprobarea Comisiei pentru Cercetare Stiințifică în urma 

procedurii descrisǎ în Art.21 (1). 

(3) Cercetătorii ştiinţifici având funcţia de bază în altă instituţie decât IRCEM, pot 

desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de cercetare-dezvoltare salarizate prin cumul, cu 

jumătate de normǎ. 

(4) Cercetătorii cu norma de bază în altă instituţie (de învăţământ sau cercetare), în 

conformitate cu reglementarile în vigoare, au obligaţia să prezinte acordul instituției unde 

au calitatea de titulari că pot cumula funcţii de cercetare în cadrul IRCEM. 

(5) Cercetătorii cu norma de bazǎ în strǎinǎtate (care sunt salariaţi ai unor universități 

sau institute de cercetare străine) pot fi angajaţi pe duratǎ determinatǎ, conform legilor în 

vigoare, de regulǎ pe câte un an, cu posibilitate de prelungire, cu obligaţia de a prezenta 

acordul instituţiei  unde  au  calitatea  de  titulari,  cf.  Art.  21,  (4).  În  perioadele  în  care  

aceştia  îşi desfǎşoarǎ activitatea în instituţiile unde sunt titulari în strǎinǎtate, trebuie sǎ 

solicite concediu fǎrǎ platǎ de la IRCEM. Pentru a da posibilitatea înregistrǎrii în Revisal 

şi a retribuirii lor în perioadele în care îşi desfǎşoarǎ activitatea în IRCEM, vor  prezenta 

o cerere în care sǎ anunţe perioada respectivǎ, adusǎ cu cel puţin cu o lunǎ înaintea 

datei dorite de începere a activitǎţii. 

 

Art. 22. 

Ȋn  cazul  ȋn  care  concursul  va  fi  cȃştigat  de  pensionari,  în  condiţiile  legii,  contractual 

individual de muncă se va ȋncheia numai potrivit art. 82-87 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii consolidat la zi sau pe perioadă determinată de un an cu posibilitate de prelungire 

pȃnă la maximum trei ani, ȋn condiţiile legii. 

 

Art. 23. 

(1) Contractul individual de muncă/ Contractul individual de voluntariat încheiat între 

angajator şi salariat/voluntar va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în  

modelul  – cadru,  aprobat  prin  Ordinul  Ministrului Muncii,  şi  Protecţiei  Sociale,  cu  

modificările  şi  completările  ulterioare.  Persoana  ce urmează a fi angajată/volutar în 

IRCEM va fi informată în prealabil, în ceea ce priveşte elementele prevăzute în contractul 

individual de muncă/contractual de voluntariat, semnarea acestuia având loc cu o zi 

lucrătoare înainte de începerea activităţii. La încheierea contractului individual de muncă/ 

contractului de voluntariat salariatul/voluntarul ia la cunoştinţă prevederile prezentului 

regulament. 

(2) Elementele contractului individual de muncă se pot modifica în condiţiile legislaţiei 

învigoare. 

(3) Fişa postului constituie anexă la contractul individual de muncă/ contractul de 

voluntariat şi face parte integrantă din acesta. 
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(4) Contractul de confidențialitate încheiat între angajator şi salariat/voluntar va cuprinde 

în mod obligatoriu clauzele de confidențialitate impuse de IRCEM. 

 

Art. 24. 

Angajaţilor IRCEM, aflaţi în concediile acordate potrivit prevederilor legale sau ale căror 

contracte individuale de muncă sunt suspendate în condiţiile legii, li se acordă la data 

reluării activităţii, salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care au fost 

încadraţi anterior suspendării. 

 

Art. 25. 

(1) La angajare, se încheie contractul individual de muncă în baza actului administrativ - 

decizia Directorului IRCEM, între IRCEM şi salariat, în baza căruia se prestează munca 

în schimbul salariului cuvenit, potrivit legii. 

(2)  Clauzele  contractului  individual  de  muncă  nu  pot  conţine  prevederi  contrare  

sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative. Contractul individual de muncă 

se semnează după informarea prealabilă a persoanei care solicită angajarea cu privire la 

clauzele generale care vor fi înscrise în el. 

 

Art. 26. 

(1) Contractul individual de muncă/ Contractul de voluntariat se încheie pe durată 

nedeterminată sau, în unele cazuri expres prevăzute de lege, pe durată determinată. 

Modificarea contractului individual de muncă/contractului de voluntariat sau a raportului 

de serviciu/volutariat se poate face numai cu acordul părţilor. 

(2)  Modificarea  unilaterală  a  contractului  individual  de  muncă  este  posibilă  numai  

în cazurile şi în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.  

(3) Contractul individual de muncă poate înceta astfel: de drept, ca urmare a acordului 

părţilor, la data convenită de acestea, sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre 

părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege. 

(4)  Demisia  angajatului  se  poate  face  numai  prin  notificare  scrisă,  cu  respectarea 

termenului de preaviz înscris în contractual individual de muncă conform legislaţiei în 

vigoare sau fără respectarea termenului de preaviz, dacă angajatorul nu şi-a îndeplinit 

obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă sau dacă angajatorul îşi exprimă 

în scris, renunţarea totală sau parţială la termenul de preaviz. 

(5) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă se realizează numai 

respectând etapele premergătoare prevăzute de legislaţia în vigoare şi descrise succint 

în acest regulament. 
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CAPITOLUL VII. Procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 

 

Art. 27. 

(1) Scopul evaluării salariaţilor constă în îmbunătăţirea performanţei organizaționale prin 

aprecierea  performanţelor  profesionale  individuale  şi  dezvoltarea  competenţelor 

profesionale şi personale ale salariaţilor. 

(2) Pentru atingerea obiectivului menţionat la alin.1, criteriile de evaluare prevăd 

evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor. 

 

Art. 28. 

Evaluarea  performanţelor  profesionale  ale  salariaţilor  se  realizează  în  conformitate  

cu următoarele principii de bază: obiectivitate, cooperare şi comunicare continuă, 

respectarea demnităţii. 

 

Art. 29. 

Evaluarea  se  face  în  conformitate  cu  Regulamentul  privind  evaluarea  performantelor 

profesionale  ale  salariaților  (personalului  contractual)  din  IRCEM,  care  face  parte 

integrantǎ din R.I.,  din cadrul IRCEM şi care include Anexele nr. 1, 1.1. 2, şi 3. Stabilirea 

indicatorilor din Anexa 1.1 este făcuta de către Consiliul Științific. 

 

CAPITOLUL VIII. Reguli de disciplina muncii în cadrul IRCEM 

 

Art. 30. 

Fiecare salariat al IRCEM are obligaţia de a respecta următoarele reguli de disciplina 

internă: 

A. Reguli obligatorii la angajare/voluntariat. 

B. Reguli obligatorii pe durata executării contractului individual de muncă/ contractului de 

voluntariat. 

 

Art. 31. 

Candidatul va respecta următoarele reguli la angajare:  

a. acceptă  să  prezinte  toate  documentele  solicitate  de  compartimentul  financiar- 

contabil şi de resurse umane în vederea identificării sale corecte, de constituire a 

dosarului de personal şi de completare a contractului individual de muncă; 

b. acceptă să completeze toate formularele privind asigurările sociale obligatorii şi 

declaraţiile legate de impozitarea globală a veniturilor, cât şi a altor documente prevăzute 

de legislaţia muncii în vigoare; 

mailto:office@ircem.ro


 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 
Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM 

Calea Dorobanţilor, Nr. 71-73,  

Cluj-Napoca, 400609  Cluj, România  

Email: office@ircem.ro, Tel. +40742516554, Fax +40264401275 

  

 

 

40 

 Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM    

 

c. permite IRCEM să efectueze verificarea prealabilă angajării, acceptând să i se verifice 

activitatea la fostul/foştii săi angajatori; refuzul candidatului de a respecta regulile de 

verificare prealabilă, determină încetarea procedurii de angajare; 

d.  neprezentarea candidatului la postul de muncă la data convenită de părţi cu ocazia 

încheierii   documentelor   de   angajare,   cu   excepţia   situaţiilor   temeinic   justificate   

şi comunicate în timp util conducerii IRCEM determină neînceperea activităţii 

candidatului; în  această  situaţie,  IRCEM  este  exonerat  de  răspunderea  neexecutării  

contractului individual de muncă respectiv. 

 

Art. 32. 

Salariatul va respecta următoarele reguli pe durata executării contractului individual de 

muncă: 

a. realizează la timp şi în condiţiile cerute sarcinile primite de la superiorii ierarhici; 

b. respectă programul de lucru stabilit prin contractul individual de muncă; 

c. personalul IRCEM are obligaţia de a utiliza complet şi eficient timpul de lucru, 

pentru realizarea sarcinilor de serviciu care le-au fost repartizate de şefii ierarhici; 

d. să folosescă un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii, cu subalternii şi cu personalul 

de conducere al IRCEM; orice dispută personală în spaţiul IRCEM şi în timpul 

programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară, şi se 

sancţioneaza în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

e. să anunţe imediat orice situaţie care poate pune în pericol locul său de muncă sau 

orice situaţie de pericol iminent; 

f. să anunţe şefii ierarhici situaţia în care sunt obligaţi să lipsească de la serviciu din 

motive de sănătate constatate prin acte legal eliberate, acte care trebuie prezentate în 

prima zi de revenire la serviciu, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii. 

Neanunțarea în termenul prevăzut determină nerecunoaşterea de către IRCEM a 

certificatului medical şi pontarea salariatului absent nemotivat; 

h. să  anunţe  compartimentul  financiar-contabil  şi  de  resurse  umane  despre  orice 

modificare  a  datelor  personale  intervenite  în  situaţia  sa,  pentru  o  corectă  preluare  

în sistemul informatic al asigurărilor sociale obligatorii şi de impozitare a veniturilor. 

 

Art. 33. 

Se interzice salariaţilor IRCEM: 

a. să absenteze nemotivat, să întârzie de la programul de lucru sau să părăsească locul 

de muncă,  indiferent  de  motiv,  înaintea terminării  programului,  fără a  avea aprobarea 

conducătorului direct al locului de muncă; 

b. să utilizeze orice bun din patrimoniul IRCEM în interes personal; 
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c. să reprezinte IRCEM în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, fără a avea 

împuternicire prealabilă; 

d. să folosească informaţiile de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei pentru 

obţinerea de avantaje personale. Orice faptă de această natură este considerată abatere 

disciplinară şi sancţionată conform legislaţiei in vigoare; 

e. introducerea şi utilizarea în sediul IRCEM de produse software fără licenţă; 

f. transmiterea către terţi a produselor software achiziţionate de IRCEM; 

g. transmiterea către persoane care nu sunt angajate în IRCEM a cheilor de la birouri sau 

săli de conferinţe sau facilitarea intrării acestora în spațiile institutului în absența unor 

salariaţi ai institutului. 

 

CAPITOLUL IX. Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale 

specifice 

 

Art. 34. 

(1) Programul de lucru al salariaţilor IRCEM, se desfăşoară conform prevederilor stabilite 

în contractul de muncă. 

(2) Prezenţa la program va fi consemnată prin documente specifice de evidenţă a orelor 

de muncă prestate zilnic de fiecare salariat. 

(3) Programul de lucru şi locul de desfăşurarea a activităţii angajatului poate fi modificat 

fie în baza unei cereri adresate conducerii IRCEM şi aprobate de către Directorul IRCEM, 

cu menţiunea orelor în care se desfăşoară activitatea, a locului de desfăşurare a activităţii 

şi a unui număr de telefon pentru ca angajatul să poată fi contactat/convocat în caz de 

necesitate şi/sau situaţii de urgenţă precum şi a unei adrese de e-mail pentru a se putea 

comunica în cadrul echipei din care face parte angajatul şi/sau cu alte departamente ale 

IRCEM, fie în baza prevederilor Legii 81/2018 privind reglementarea activităţii de 

telemuncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 269 din 2 aprilie 2018, ori de câte ori este 

necesar. 

(4) Intrucât activitatea  de  cercetare  include  diverse  tipuri   de  acţiuni   şi   presupune 

flexibilitate, cercetătorii, dupǎ informarea prealabilǎ a şefului de colectiv, pot sǎ îşi 

desfǎșoare o parte din activitatea legată de realizarea temelor de cercetare şi la alte sedii 

(biblioteci, alte institute de cercetare, facultǎţi, instituții partenere în proiecte) unde se pot 

documenta, participa la seminarii de cercetare, manifestǎri ştiinţifice sau colaborǎri 

ştiinţifice, cu informarea şefului ierarhic. 

 

Art. 35. 

(1) Deplasările interne legate de activităţi ştiinţifice se fac cu acordul şefului ierarhic, şi 

sunt aprobate de conducerea IRCEM; 
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(2) Deplasările internaţionale în interesul IRCEM, pentru realizarea unor obiective din 

programele de cercetare sau din proiectele de cercetare obţinute pe bazǎ de competiţie 

(respectiv participǎri la manifestǎri ştiinţifice, stagii de cercetare, şcoli de varǎ, invitaţii la 

seminarii ştiinţifice etc.) se fac pe baza unei decizii semnate de Președintele IRCEM, în 

urma prezentǎrii unor documente care atestǎ organizarea acestor acţiuni, conform legilor 

în vigoare şi regelementărilor Academiei Române. 

(3) Pentru efectuarea deplasărilor internaţionale în interes profesional personal, 

cercetătorii îşi iau concediu fǎrǎ salariu sau de odihnǎ pe perioada absenţei.  

(4) Deplasările internaţionale efectuate de către angajaţi ai IRCEM care au norma de 

bazǎ în alte instituţii, cu acordul altor instituţii şi reprezentând alte instituţii decât IRCEM 

trebuie anunţate la IRCEM în mod obligatoriu. Pe perioada respectivă, angajatul va face 

cerere de concediu de odihnă sau concediu fără plată la IRCEM. 

 

Art. 36. 

(1) Repausul săptămânal se acordă în 2 zile consecutive, sâmbăta şi duminica. 

(2) Concediile de odihnă se efectuează în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, pe 

baza planificării întocmite la începutul fiecărui an calendaristic. 

(3) Durata minimă a concediului de odihnă este de 24 de zile lucrătoare pe an. 

(4) Personalul din activitatea de cercetare ştiinţifica atestat, încadrat în IRCEM, are 

dreptul la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă, după cum 

urmează: 

- 24 zile lucrătoare pentru salariaţii cu o vechime în muncă de până la 5 ani; - 26 zile 

lucrătoare pentru salariaţii cu o vechime în muncă de 5-15 ani; - 28 zile lucrătoare pentru 

salariaţii cu o vechime în muncă de peste 15 ani. 

(5) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, 

concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul 

persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat 

într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la 

concediul de odihnă anual. 

(6) În cazul unor evenimente familiare deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, 

care nu se includ în durata concediului de odihnă legal aferent anului respectiv. Aceste 

evenimente sunt: 

• căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare; 

• naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare; 

• decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II, precum şi afinii salariatului – 3 

zile lucrătoare; 

• donări de sânge – conform legislaţiei în vigoare; 

• control medical anual – 1 zi. 
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Art. 37. 

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii pot beneficia, la cerere, de 

concediu fără plată de 90 de zile calendaristice, pentru rezolvarea următoarelor situaţii 

personale: 

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 

învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi 

a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, 

curs seral sau fără frecvenţă; 

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei 

de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 

(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în 

următoarele situaţii: 

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul 

medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama 

copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;  

b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 

cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 

muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate 

- copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în 

ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. 

(3)  Concedii  fără  plată  pot  fi  acordate  şi  pentru  interese  personale,  altele  decât  

cele prevăzute la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor. 

(4) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională 

care se acordă cu sau fără plată. 

(5) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului dacă absenţa sa ar prejudicia grav 

desfăşurarea activităţii. 

 

Art. 38. 

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie înaintată 

angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să prezinte data 

începerii stagiului, domeniul şi instituţia unde are loc. Acest concediu se poate realiza şi 

fracţionat în cursul unui an calendaristic funcţie de examenele care urmează a fi 

susţinute. 

 

Art. 39. 

În  cazul  în  care  angajatorul  nu  şi-a  respectat  obligaţia  de  a  asigura  pe  cheltuiala  

sa participarea unui salariat la formare profesională, conform legii, salariatul are dreptul 
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la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile 

lucrătoare sau de până la 80 de ore (art.157 (1) - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii 

consolidat la zi. 

 

Art. 40. 

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului 

de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte 

drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 

 

Art. 41. 

Salariaţii care au probleme de sănătate şi obţin certificate medicale sunt obligaţi să 

anunţe în maxim 24 ore, personal sau printr-un membru al familiei, pe şefii lor, în ceea ce 

priveşte numele medicului, unitatea care a emis certificatul medical, precum şi data 

emiterii. 

 

Art. 42. 

(1) Responsabilii/directorii contractelor de cercetare întocmesc pontajul lunar pe care îl 

predau la Sectorului financiar, contabil, personal şi administrativ al IRCEM. 

(2) Pontajul se întocmeşte lunar de o persoană desemnată din cadrul Sectorului financiar, 

contabil, personal şi administrativ al IRCEM în vederea întocmirii statelor de plată. 

(3) Termenul de întocmire a pontajului la Compartimentul financiar-contabil, al IRCEM 

este 15 ale lunii imediat următoare. 

 

CAPITOLUL X. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile 

 

Art. 43. 

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o 

abatere disciplinară. 

(2)  Încălcarea  cu  vinovăţie de  către salariat,  indiferent  de  funcţia pe  care o  ocupă,  

a obligaţiilor legale prevăzute în prezentul Regulament, precum şi a obligaţiilor şi 

sarcinilor ce îi revin în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, în baza 

contractului individual de muncă, precum şi nerespectarea sarcinilor încredinţate de către 

conducerea IRCEM sau de şefii ierarhici, constituie abatere disciplinară şi în conformitate 

cu art. 248 alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii consolidat la zi, se sancţionează 

după cum urmează: 

a) avertismentul scris; 
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b) retrogradarea din  funcţie,  cu  acordarea salariului  corespunzător  funcţiei  în  care s-

a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(3) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune 

sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 

legale, prezentul regulament, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale 

ale conducătorilor ierarhici. 

 

Art. 44. 

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la Art. 71 din prezentul Regulament, se pot aplica 

chiar dacă pentru aceleaşi fapte autorităţile competente au aplicat amenzi 

contravenţionale ori sancţiuni penale ori au fost luate măsuri în vederea angajării 

răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse IRCEM de către 

salariaţi. 

(4) Abaterea disciplinară săvârşită de un salariat în perioada în care este detaşat, se 

sancţionează de conducerea unităţii la care acesta este detaşat. Sancţiunea „desfacerea 

disciplinară  a  contractului  de  muncă”  se  aplică  numai  de  conducerea  unităţii  care  

l-a detaşat. 

(5) Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în timpul delegării sale se sancţionează 

de conducerea unităţii care l-a delegat. 

(6) Sancţiunea disciplinară aplicată unui salariat, cu excepţia sancţiunii constând în 

desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, se consideră a nu fi fost luată, 

dacă timp de un an de la data aplicării ei, salariatul nu a mai săvârşit nici o altă abatere. 

(7) Înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la aplicarea 

sancţiunii, acela care a aplicat-o poate dispune ca sancţiunea aplicată să fie considerată 

a nu fi fost luată, dacă salariatul nu a mai săvârşit în acest interval nici o altă abatere şi a 

avut o comportare bună. 

 

CAPITOLUL XI. Reguli referitoare la procedura disciplinară 

 

Art. 45. 

(1) Încălcarea cu vinovăţie de către oricare salariat, a disciplinei muncii, a atribuţiilor de 

serviciu, a normelor de conduită şi a oricărei alte prevederi din prezentul regulament, 
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neîndeplinirea  sarcinilor  şi  dispoziţiilor  legale  ale  conducătorilor  ierarhici,  constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează, în funcţie de gravitatea faptei. 

(2) Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Codul muncii. 

 

Art. 46. 

(1) Propunerea de sancţionare a salariaţilor se face în scris de către seful colectivului şi 

se aprobă  de  Președinte cu  respectarea  prevederilor  Codului  muncii  privind  

procedurile  de sancţionare a salariaţilor care comit abateri de la disciplina muncii. 

 

Art. 47. 

La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea şi consecinţele faptei, de 

împrejurările în care a fost săvârşită şi de existenţa unor abateri şi sancţiuni anterioare. 

 

Art 48. 

(1) Nici o sancţiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare. 

(2) Cercetarea disciplinară prealabilă se efectuează de către o comisie desemnată prin 

decizia directorului. 

 

Art. 49. 

(1) Cercetarea disciplinară prealabilă se va efectua prin convocarea scrisă a salariatului, 

precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

(2) La întrevedere se vor solicita explicaţii scrise referitoare la abaterea cercetată şi, dacă 

este necesar, vor fi ascultate şi alte persoane. 

(3) Salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să 

depună probele pe care le consideră necesare. 

(4) Cercetarea se efectuază în termen util, pentru a permite emiterea deciziei de 

sancţionare în  termen  de  30  de  zile  de  la  luarea  la  cunoştinţă,  de  către  conducerea  

IRCEM,  de săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 

faptei. 

(5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută potrivit alin. (1), fără un motiv obiectiv, 

dă   dreptul   conducerii   IRCEM   să   dispună   sancţionarea   fără   efectuarea   cercetării 

disciplinare prealabile. 

 

Art. 50. 

(1) Decizia de sancţionare se emite în formă scrisă în baza Deciziei Directorului, în termen 

de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare şi se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii. Decizia de sancţionare produce efecte de la data comunicării. 
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(2)  Decizia  va  arăta  motivele  sancţionării,  descrierea  faptei  ce  constituie  abatere 

disciplinară, temeiul legal, termenul şi instanţa la care decizia de sancţionare poate fi 

contestată. 

 

Art. 51. 

Răspunderea penală sau contravenţională a unui salariat, constatate de organele 

îndreptăţite potrivit legii, nu exclud răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă 

prin aceasta s- au încălcat şi obligaţii de serviciu şi nici răspunderea patrimonială, dacă 

prin aceasta a fost produs un prejudiciu IRCEM. 

 

 

CAPITOLUL XII.  Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale 

salariaților 

 

Art. 52. 

(1) Salariații au dreptul să adreseze conducătorului ierarhic superior și/sau angajatorului, 

în scris, petiții individuale, dar numai în legatură cu problemele proprii apărute la locul de 

muncă și în activitatea desfășurată. 

(2) Prin petiție se întelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o 

adresează conducătorului ierarhic superior și/sau angajatorului în condițiile legii. 

(3) Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 

 

Art. 53. 

(1) Cererile sau reclamațiile adresate conducătorului ierarhic superior si/sau angajatorului 

se înregistrează. 

(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare 

mai amanunțită, angajatorul sau reprezentantul său numește o persoană sau o comisie 

care să efectueze verificările care se impun. 

(3) După finalizarea verificării, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu 

constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării angajatorului. 

(4) Reprezentantul legal al angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul, 

de regula, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii sau reclamației. 

 

Art. 54. 

(1) Salariații nu pot formula două sau mai multe petiții privitoare la aceeași problemă. 

(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe 

petiții cu același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur 

răspuns. 
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(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut sau 

care privește aceeași problemă, acestea se clasează, făcându-se mențiune că s-a 

verificat și i s-a dat deja un răspuns petiționarului.  

Art. 55. 

(1) Salariații și angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin buna 

întelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL XIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Art. 56. 

IRCEM prelucrează date cu caracter personal în baza Regulamentului propriu al IRCEM, 

privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (PDCP), elaborat în conformitate cu 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI UE din 27 aprilie 2016, cu legile interne privind protecţia datelor, precum 

şi în conformitate cu prevederile specifice legislaţiei muncii. 

 

CAPITOLUL XIV. Dispoziţii finale 

 

Art. 57. 

Dispoziţiile   Regulamentului   Intern   completează   cadrul   juridic   care   reglementează 

raporturile de muncă stabilite în cadrul IRCEM şi este obligatoriu pentru toţi salariaţii. 

 

Art. 58. 

Se consideră că fiecare salariat al IRCEM a luat la cunoştinţă cuprinsul Regulamentului 

Intern  IRCEM, la angajare sau în caz de actualizare, la trimiterea acestuia prin e-mail şi 

afişarea pe site-ul IRCEM, conform art. 23 din prezentul Regulament Intern. Din acel 

moment,  se consideră îndeplinită obligaţia  angajatorului  de informare  a salariaţilor cu 

privire la conţinutul regulamentului şi nici unul din salariaţi nu va putea invoca 

necunoaşterea acestei prevederi. 

 

Art. 59. 

(1)   Orice   salariat   poate   sesiza   conducerea   Institutului   cu   privire   la   dispoziţiile 

Regulamentului Intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

(2) Contestaţia se adresează directorului institutului, în scris cu menţionarea expresă a 

dispoziţiilor contestate, a drepturilor considerate a fi încălcate şi cu motivarea 

corespunzătoare, urmând a fi soluţionată în termen de 30 de zile. 
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Art. 60. 

Completările la prezentul Regulament au fost aprobate în Şedinta CD din data de 

27.06.2022. 

 

Utilizare platfomă http:// www.ircem.ro 

În cadrul site-ului acces şi cont vor avea doar persoanele mandatate de CD. 

Domeniul folosit va fi nume.prenume@IRCEM.ro 

 

 

Președinte IRCEM, 

Lakatos Elena-Simina 
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