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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL
MANAGERIAL ÎN INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL
ACADEMIEI ROMÂNE

Art. 1. În conformitate cu:
1. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005, completat cu
2. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1389/22.08.2006 (Monitorul
Oficial nr. 771/12.09.2006), pecum şi cu
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 139/30.01.2006,
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române a elaborat şi
promulgă prezentul Program de dezvoltare a sistemului de control managerial în Institutul
de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
Art. 2. În conformitate cu OMF 946/2005 completat şi republicat, standardele de
management/control intern, grupate pe cinci domenii-cheie sunt următoarele:
I.
Mediul de control: 1. ETICA, INTEGRITATEA; 2. ATRIBUŢII, FUNCŢII,
SARCINI; 3. COMPETENŢA, PERFORMANŢA; 4. FUNCŢII
SENSIBILE; 5. DELEGAREA; 6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
II.
Performanţe şi managementul riscului: 7. OBIECTIVE; 8.
PLANIFICAREA; 9. COORDONAREA; 10. MONITORIZAREA
PERFORMANŢELOR; 11. MANAGEMENTUL RISCULUI; 12.
IPOTEZE, REEVALUARI;
III.
Informarea şi comunicarea: 13. INFORMAREA; 14. COMUNICAREA; 15.
CORESPONDENŢA; 16. SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR;
IV.
Activităţi de control: 17. PROCEDURI; 18. SEPARAREA ATRIBUŢIILOR;
19. SUPRAVEGHEREA; 20. GESTIONAREA ABATERILOR; 21.
CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII; 22. STRATEGII DE CONTROL; 23.
ACCESUL LA RESURSE;
V.
Auditarea şi evaluarea: 24. VERIFICAREA ŞI EVALUAREA
CONTROLULUI; 25. AUDITUL INTERN.
Art.3. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române adaptează
specificului său aceste standarde după cum urmează.
I.

Mediul de control
1. ETICA, INTEGRITATEA

Art. 4. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (ISSEE) asigură
condiţiile necesare cunoaşterii de către angajaţi a reglementărilor care guvernează
comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor.
Toţi angajaţii se angajează prin semnătura de luare de cunoştinţă să respecte normele
şi recomandările cuprinse în Codul etic al Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Studii SudEst Europene al Academiei Române şi în Regulamentul de ordine internă al Institutului de
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
Toţi angajaţii se angajează sub semnătură să îndeplinească îndatoririle prevăzute în
Fişele de posturi şi funcţii şi Fişele personale anuale de sarcini.
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Toţi angajaţii se angajează prin semnarea contractului de muncă să respecte normele
şi recomandările cuprinse în Statutul Academiei Române şi în reglementările emise de
aceasta.
Managerul şi salariaţii trebuie să aibă un nivel corespunzător de integritate
profesională şi personală şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară,
făcându-şi o preocupare permanentă din îmbogăţirea şi ameliorarea calităţii ei.
Prin deciziile sale şi exemplul personal, managerul sprijină şi promovează valorile
etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor. Deciziile şi exemplul personal
trebuie să reflecteze:
valorificarea transparenţei şi probităţii în activitate;
valorificarea competenţei profesionale;
iniţiativa prin exemplu;
conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice ISSEE şi
Academiei Române;
respectarea confidenţialităţii informaţiilor;
tratamentul echitabil şi respectarea persoanei fiecărui salariat;
relaţiile loiale cu colaboratorii;
caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor;
modul profesional şi responsabil de abordare a informaţiilor financiare;
Managerul şi salariaţii trebuie să aibă o abordare pozitivă faţă de controlul financiar, a
cărui funcţionare sunt datori să o sprijine.
2. ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Art. 5. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române transmite
salariaţilor săi şi actualizează permanent: Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor, Codul etic al
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Regulamentul de ordine
internă, Organigrama, Fişele de posturi şi funcţii şi Fişele anuale de sarcini.
ISSEE aduce la cunoştinţa tuturor membrilor săi, la încheierea fiecărui an
calendaristic, supunându-le dezbaterii Adunării Generale a Cercetătorilor, atât Darea de
seamă privitoare la activitatea din anul încheiat, cât şi Planul de activitate al Institutului pe
anul/anii următori, în vederea corectării şi completării lor, înainte ca aceste documente să fie
înaintate spre evaluare şi validare Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei
Române.
Fiecare cercetător participă activ la întocmirea planului de cercetări al Institutului de
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, propunând teme de proiecte şi programe.
Fiecare salariat va semna Fişa anuală de sarcini corespunzătoare postului şi funcţiei
sale spre atestarea faptului că a luat cunoştinţă de locul şi rolul său în ansamblul activităţii şi
vieţii ISSEE, de raporturile ierarhice şi de cooperare în care se găseşte cu restul colegilor,
precum şi de toate îndatoririle de serviciu ce-i revin.
Fiecare salariat va lua cunoştinţă la sfârşitul fiecărui an de activitate de Fişa de
evaluare a activităţii sale cuprinzând: autoevaluarea, evaluarea făcută de şeful de
compartiment, evaluarea făcută de Secretarul ştiinţific, evaluarea finală făcută de Director şi
punctajul corespunzător.
Fiecare salariat primeşte sarcini şi prezintă rapoarte de activitate, pe cale ierarhică,
şefului de compartiment. Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
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Române, Secretarul ştiinţific, Consiliul Ştiinţific pot încredinţa unele sarcini suplimentare
cercetătorilor, cu ştiinţa şi consultarea şefului de compartiment.
Conducătorii de compartimente şi conducerea Institutului de Studii Sud-Est
Europene al Academiei Române sunt datori să identifice sarcinile în realizarea cărora
salariaţii pot fi expuşi unor situaţii dificile şi care influenţează în mod negativ managementul
acestuia şi să ia deciziile de rigoare în cadrul Consiliului Ştiinţific.
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Secretarul
ştiinţific, Consiliul ştiinţific, şefii de compartimente sunt datori să-i susţină pe cercetători în
îndeplinirea sarcinilor lor folosind în acest scop toate mijloacele ce le stau la îndemână şi
luând măsurile adecvate de competenţa lor.
3. COMPETENŢA, PERFORMANŢA
Art. 6. Directorul, în cooperare cu Consiliul Ştiinţific, asigură ocuparea posturilor de
către persoane competente, el le încredinţează sarcini potrivit pregătirii şi competenţelor lor şi
asigură, în limita prerogativelor sale manageriale, condiţii pentru dezvoltarea capacităţii
profesionale a fiecăruia dintre salariaţi.
Membrii Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române trebuie să
dispună de cultură generală şi de specialitate, de cunoştinţele de limbi balcanice şi de acces la
izvoare, de cunoştinţele de limbi de circulaţie universală, de însuşirile şi experienţa
profesională necesare îndeplinirii eficiente şi efective a sarcinilor de cercetare comparată şi
interdisciplinară a Sud-Estului european, precum şi comunicării rodnice cu colegii din
străinătate.
Competenţa angajaţilor şi sarcinile incredinţate trebuie să se afle în echilibru
permanent stabil. Pentru atingerea acestui scop, Directorul, Secretarul ştiinţific şefii de
compartimente şi Consiliul Ştiinţific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române vor desfăşura concertat următoarele acţiuni:
definirea cunostinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare post prin Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor;
desfăşurarea concursurilor de angajare pe baza normelor, procedurilor şi exigenţelor
formulate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor şi funcţiilor din Institutul de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române.
revederea necesităţilor de pregătire profesională în contextul evaluării anuale a
angajaţilor şi urmărirea evoluţiei carierei lor : însuşirea limbilor balcanice şi de acces
la izvoarele istoriei Sud-Estului european, dobândirea culturii de specialitate, însuşirea
limbilor de circulaţie universală, stadiul activităţii în vederea dobândirii masteratului
şi doctoratului, publicarea de studii, articole, recenzii, comunicarea de rezultate ale
cercetării în ISSEE şi în afara acestuia, însuşirea utilizării calculatorului;
asigurarea faptului că necesităţile de pregătire identificate sunt satisfăcute;
dezvoltarea capacităţii şi formelor proprii de pregătire şi calificare profesională a
cercetătorilor, complementare formelor de pregătire ale altor instituţii academice, de
care dispune ISSEE, prin: organizarea de: doctorate şi de masterate, cursuri practice
de limbi balcanice şi limbi de acces la izvoare, seminarii şi conferinţe pe teme de
specialitate în cadrul Institutului ori al Academiei Române sau în colaborare cu alte
instituţii competente;
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dezvoltarea tuturor formelor optime de cooperare cu persoane şi instituţii româneşti şi
străine de profil adecvat, pe bază de acorduri şi convenţii legale, în vederea împlinirii
menirii Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
asigurarea accesului la surse posibile de finanţare extrabugetară şi bugetară, interne şi
externe, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu excluderea acelor subvenţii care
urmăresc scopuri străine de ţelurile cercetării ştiinţifice obiective
Performanţele angajaţilor se evaluează cel puţin o dată pe an şi sunt discutate atât în
cadrul Adunării Generale a Cercetătorilor, cât şi cu fiecare dintre aceştia în parte, ori de câte
ori este necesar, de către conducerea Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române, în speţă de Directorul ISSEE, de Consiliul ştiinţific al ISSEE şi de şefii de
compartimente;
Competenţa şi performanţa trebuie susţinute de instrumente adecvate, care includ
tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc;
Nivelul de competenţă necesar este cel care constituie premisa performanţei.
4. FUNCŢII SENSIBILE
Art, 7. În organigrama Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
nu pot fi identificate funcţii sensibile în accepţiunea în care termenul este folosit de legislaţia
în vigoare.
Este totuşi cazul să amintim aici exigenţa respectării regimului de alegere din patru
în patru ani a Consiliului Ştiinţific, chiar dacă membrii săi pot fi realeşi şi norma potrivit
căreia Directorului ISSEE, numit prin concurs de Academia Română, nu poate exercita mai
mult de două mandate de câte 4 ani consecutiv.
Cercetătorii de gr. I şi gr. II pensionabili cărora li se poate prelungi, în condiţiile
reglementărilor legale în vigoare, calitatea de titulari ai unor posturi peste vârsta limită de
pensionare, vor fi reconfirmăţi pe post, la cerere, anual, de Consiliul Ştiinţific, cu
respectarea procedurilor decise de Academia Română.
Pensionarii pot încheia, cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, contracte de muncă în
regim de cumul, pe durată determinată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi a
procedurilor decise de Academia Română.
Colaboratorii externi şi membrii onorifici ai Institutului de Studii Sud-Est Europene
al Academiei Române care asumă anumite îndatoriri neremunerate salarial de Institut vor
încheia cu acesta convenţii de colaborare agreate de Academia Română.
5. DELEGAREA
Art. 8. Managerul stabileşte, în scris, limitele competenţelor şi responsabilităţilor pe
care le deleagă. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Studii
Sud-Est Europene al Academiei Române, Directorul deleagă competenţele şi
responsabilităţile sale Secretarului ştiinţific, pe termen limitat şi în limitele fixate în amintitul
Regulament, atunci când el însuşi se află în imposibilitate de a-şi îndeplini direct funcţiile.
Secretarul ştiinţific nu este un manager alternativ, ci numai un suplinitor al managerului. El
nu are autoritatea de a emite decizii de angajare, de concediere, de transfer, de angajare a
ISSEE în contracte cu terţi, ci numai de a-l suplini pe Director în activităţile curente, de
rutină, informându-l şi cerându-i avizul în privinţa fiecăreia dintre deciziile pe care urmează
să le ia.
Delegările şi subdelegările de competenţe se fac în următoarele condiţii legale:
Delegarea de competenţă se face ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează
a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii;
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Salariatul delegat trebuie să aibă cunoştinţa, experienţa şi capacitatea necesară
efectuării actului de autoritate incredinţat;
Asumarea responsabilităţii de către salariatul delegat se confirmă prin semnătură;
Subdelegarea este posibilă cu acordul Directorului;
Delegarea de competenţă nu exonerează pe Director de responsabilitate.
6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 9. Structura organizatorică a Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române este prezentată detaliat în Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi în Organigrama Institutului
de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române redactate în conformitate cu Statutul
Academiei Române şi toate celelalte reglementări în vigoare.
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române este condus de un
Director-manager numit prin decizia Preşedintelui Academiei Române, pe o durată de patru
ani, în urma concursului organizat de Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei
Române şi funcţionează în baza unui contract de management.
Conducerea ştiinţifică a ISSEE este exercitată de Director împreună cu Consiliul
Ştiinţific al Institutului, organ consultativ ales, din patru în patru ani, de Adunarea Generală
a Cercetătorilor.
Conducerea administrativă curentă a ISSEE este exercitată de Director împreună cu
Consiliul de administraţie.
Directorul poate delega unele dintre atribuţiile sale Secretarului ştiinţific, numit prin
decizia Directorului, pe o durată de cinci ani, în urma unui concurs organizat de Institutul de
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, cu avizul Secţiei de Ştiinţe Istorice şi
Arheologie a Academiei Române care aprobă comisia de concurs şi îşi desemnează un
reprezentant în componenţa ei. Directorul are drept de veto la desemnarea Secretarului
ştiinţific.
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române cuprinde următoarele
patru departamente:
1. Departamentul de cercetare,
2. Departamentul financiar-administrativ,
3. Redacţia publicaţiei „Revue des Études Sud-Est Européennes“ ,
4. Departamentul de bibliotecă şi documentare.
Fiecare departament este condus de un şef de departament desemnat de Director, cu
avizul Consiliului Ştiinţific. Şef al departamentului de cercetare este Secretarul ştiinţific. Şef
al departamentului financiar-administrativ este directorul administrativ. Şef al
departamentului de bibliotecă şi documentare este Bibliotecarul şef. Şef al departamentului
Redacţia RESEE este Redactorul-şef al RESEE, care colaborează permanent cu directorul
revistei, Directorul ISSEE.
Departamentul de cercetare este alcătuit din colective mobile, constituite, cu avizul
Consiliului Ştiinţific, în funcţie de obiectivele de cercetare din planul ISSEE, pe durată de
unul sau mai mulţi ani. Colectivele de cercetare sunt conduse de câte un şef de colectiv
desemnat de conducerea ISSEE dintre cercetătorii ştiinţifici de gr. 3 ori superior acestuia.
Sarcinile fiecărui salariat al ISSEE, cercetător sau cadru administrativ, sunt prevăzute
în fişa postului şi în fişa anuală de sarcini care este întocmită de conducerea ISSEE şi
semnată de superiorul ierarhic al colectivului ori departamentului respectiv. Fiecare salariat
atestă sub semnătură autografă că a luat cunoştinţă de sarcinile ce-i revin. Fişele de sarcini
ale şefilor de colective sunt semnate de Secretarul ştiinţific al ISSEE.
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Conducerea ISSEE este în drept să ceară, la nevoie, salariaţilor, în condiţii
rezonabile, îndeplinirea unor sarcini urgente neprevăzute în fişa postului.
Toţi salariaţii ISSEE au obligaţia de a prezenta anual şi ori de câte ori este necesar
rapoarte de activitate, înaintându-le pe cale ierarhică conducerii ISSEE.
Conducerea ISSEE prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate
Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române şi înaintează acesteia spre
aprobare planurile de cercetare. Rapoartele şi planurile de activitate sunt avizate de Consiliul
Ştiinţific.
II.

Performanţe şi managementul riscului:

7. OBIECTIVE
Art. 10. Obiectivele activităţii Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române sunt definite şi amănunţit descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române art. 3 şi art. 4.
Potrivit acestora, menirea ISSEE este de a contribui la dezvoltarea cercetărilor
ştiinţifice de specialitate în următoarele scopuri: sprijinirea progresului ştiinţei; cunoaşterea
reciprocă a popoarelor sud-est europene; relevarea contribuţiei acestor popoare la îmbogăţirea
patrimoniului culturii şi civilizaţiei universale; evidenţierea elementelor comune din istoria şi
cultura popoarelor Sud-Estului european; dezvoltarea cooperării intelectuale internaţionale şi,
pe această cale, dezvoltarea legăturilor prieteneşti dintre popoarele sud-est europene între ele
şi cu celelalte popoare ale lumii.
ISSEE încurajează relevarea unităţii în diversitate a popoarelor Sud-Estului european
şi cultivă idealul solidarizării lor, afirmă vocaţia fundamental europeană a popoarelor din
această zonă, combate acţiunea nefastă a particularismului excesiv şi a tuturor factorilor de
dezbinare din spaţiul sud-est european, respinge orice tendinţă către izolarea acestui spaţiu
faţă de restul lumii europene prin exagerarea caracterelor sale specifice, dar atribuie în
schimb Sud-Estului european funcţia internaţională de punte de legătură între Occident şi
Orient şi îşi propune să contribuie la îndeplinirea ei.
În întreaga sa activitate, ISSEE promovează principiile cercetării ştiinţifice libere, cu
mijloacele şi în limitele raţionalităţii, în respectul demnităţii şi al drepturilor omului, refuzând
să devină un instrument de propagandă politică de partid, naţionalistă sau confesională.
În vederea îndeplinirii menirii sale, ISSEE desfăşoară următoarele activităţi: îşi
concentrează forţele de cercetare ştiinţifică pentru studierea şi rezolvarea celor mai
importante probleme ale domeniului său de specialitate la nivelul cel mai înalt şi cu metodele
cele mai eficiente ale ştiinţei mondiale; elaborează planuri, programe şi proiecte de cercetare
pe care îşi propune să le realizeze, cu sprijinul Academiei Române şi al altor instituţii şi
organisme specializate, de stat sau private, din ţară şi de peste hotare; urmăreşte valorificarea
rezultatelor cercetării, îndeosebi prin editarea unei reviste, ca organ periodic redactat în
limbile de circulaţie universală, anume Revue des Études Sud-Est Européennes, a altor
publicaţii periodice, a unor colecţii de monografii, studii de specialitate, documente şi a
oricăror alte genuri de publicaţii ştiinţifice; sprijină, în condiţiile legii, prin diferite forme de
asistenţă ştiinţifică de specialitate, activitatea altor instituţii ştiinţifice, de învăţământ, a
departamentelor de resort ale statului român, a unor organizaţii internaţionale, a unor asociaţii
ştiinţifice şi organizaţii neguvernamentale, legată direct sau indirect de spaţiul sud-est
european şi care au scopuri compatibile cu ale sale; contribuie la formarea tinerilor interesaţi
de studierea Sud-Estului european, organizând forme proprii de specializare, antrenându-i în
activitatea sa de cercetare, acordându-le, în condiţiile legii, titluri academice post-universitare
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(masterat, doctorat); organizează, în condiţiile legii, activităţi didactice specifice; întreţine, în
condiţiile legii, relaţii ştiinţifice directe cu institute similare din ţară şi de peste hotare, cu
organisme şi foruri naţionale şi internaţionale de specialitate, în baza unor înţelegeri
reciproce, în cadrul acordurilor de cooperare ale Academiei Române sau în afara acestuia;
organizează şi participă la organizarea de congrese, conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese
rotunde, alte tipuri de întâlniri ştiinţifice şi orice alte forme de activitate ştiinţifică şi didactică
pe plan naţional şi internaţional; organizează călătorii şi stagii de studii şi documentare în ţară
şi străinătate pentru membrii ISSEE şi schimb de experienţă cu cercetători de aceeaşi
specialitate din ţară şi de peste hotare; încurajează participarea membrilor săi la activitatea
didactică de specialitate din instituţiile de învăţământ superior şi post-universitar, din ţară şi
de peste hotare şi dezvoltă, în condiţiile legii, programe proprii de activitate didactică;
organizează şi participă la activităţi de răspândire a cunoştinţelor ştiinţifice despre Sud-Estul
european, de predare a limbilor sud-est europene.
Toate aceste activităţi şi altele asemenea lor sunt coordonate de Directorul Institutului
de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române asistat de Consiliul Ştiinţific şi de şefii de
compartimente.
Răspunderea pentru buna desfăşurare a fiecărei activităţi, clar şi precis definite, este
atribuită prin decizie directorială, cu avizul Consiliului Ştiinţific unuia dintre membrii ISSEE.
8. PLANIFICAREA
Art. 11. Activităţile Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
se desfăşoară potrivit unor planuri anuale şi multianuale de activitate.
Planurile anuale şi multianuale de activitate sunt întocmite de Directorul Institutului în
strânsă colaborare cu Consiliul Ştiinţific, fie în baza iniţiativelor proprii, fie ca urmare a
sugestiilor şi recomandărilor Academiei Române, fie pornind de la propuneri venite din
partea cercetătorilor. După ce au fost discutate cu colaboratorii şi avizate de Consiliul
Ştiinţific, planurile sunt înainte spre validare Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a
Academiei Române, pentru a fi prezentate apoi, în formă definitivă, Adunării Generale a
cercetătorilor din Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
În planurile anuale şi multianuale de activitate sunt înscrise programe şi proiecte de
cercetări, încredinţate de preferinţă unor colective de cercetători, conduse de un şef de
colectiv, CSI sau CS II, în mod excepţional CS III, care urmăreşte îndeaproape realizarea lor
şi răspunde de ea. Programelor de cercetare multianuale le sunt subordonate sau ataşate atât
proiectele de cooperare interacademică internaţională încheiate de Institutul de Studii SudEst Europene al Academiei Române cu instituţii similare din alte ţări, în baza acordurilor de
cooperare ale Academiei Române, cât şi proiectele finanţate prin granturi ori alte forme de
subvenţionare a cercetării câştigate de membrii Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române sub garanţia acestuia. Sunt înscrise în planurile ISSEE, în măsura în
care pot fi prevăzute din vreme, şi activităţi realizate de Institutul de Studii Sud-Est
Europene al Academiei Române cu ajutorul unor subvenţii provenind din sectorul privat.
Programele şi proiectele Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române includ ca forme de valorificare a rezultatelor cercetării: realizarea unor lucrări
ştiinţifice destinate difuzării prin tipărire sau editare on-line, oganizarea de reuniuni
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, comunicări ştiinţifice la reuniuni interne sau
internaţionale, conferinţe publice, participări la dezbateri organizate de presă, radio şi
televiziuni, referate şi consultaţii de specialitate acordate unor instituţii de stat etc. etc.
Pentru diferitele faze de realizare a planurilor sunt prevăzute termene precise, sarcini
şi răspunderi personale bine definite.
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Potrivit contractului său de management, Directorul Institutului de Studii Sud-Est
Europene al Academiei Române are prerogativa de a decide, la nevoie, remanierea
planurilor de activitate în funcţie de eventualităţi imprevizibile, cum ar fi: apariţia unor
elemente ştiinţifice noi care impun modificarea obiectivelor, metodei, perspectivelor
cercetării, dacă nu o fac inutilă, diminuarea personalului ori a resurselor materiale ale
cercetării, formularea unor noi şi urgente sarcini de cercetare de către Academia Română.

9. COORDONAREA
Art. 12. Întreaga activitate a Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române este coordonată de Directorul Institutului, care, în cooperare permanentă cu
Consiliul Ştiinţific şi cu şefii de departamente şi colective, asigură convergenţa şi coerenţa
deciziilor şi acţiunilor tuturor compartimentelor, potrivit normelor şi exigenţelor din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române.
Pe lângă compartimentele structurale esenţiale şi permanente ale Institutului de Studii
Sud-Est Europene al Academiei Române, pot fi înfiinţate, pentru asigurarea coerenţei şi
convergenţei activităţilor cu evitarea centralizării excesive a conducerii, funcţii individuale
de răspundere neremunerate şi structuri specializate încredinţate răspunderii unor membri ai
Institutului desemnaţi de Director cu avizul Consiliului Ştiinţific. Aşa sunt: responsabilitatea
organizării şedinţelor bilunare de comunicări, responsabilitatea organizării unor cicluri de
conferinţe, reponsabilitatea organizării cursurilor de limbi balcanice şi de acces la izvoarele
istoriei sud-est europene, responsabilitatea actualizării site-ului ISSEE, responsabilitatea
actualizării validării revistei Institutului din partea CNCSIS, comisia de evaluare a
publicaţiilor intrate în patrimoniul ISSEE prin donaţie şi schimb, comisia pentru
supravegherea arhivei, comisia pentru sprijinirea activităţilor bibliotecii.
Pot fi înfiinţate, de asemenea, funcţii de răspundere neremunerate şi comisii
specializate cu caracter ocazional, prilejuite de organizarea unor manifestări ştiinţifice
internaţionale şi naţionale, anchete de teren, deplasări colective, expoziţii.
Eficienţa coordonării este asigurată prin definirea clară şi precisă a sarcinilor celor
care răspund de ea, prin repartizarea raţională şi adecvată a acestor sarcini unor persoane
apte să le ducă la îndeplinire, prin dezbaterea prealabilă în vederea formulării deciziilor, prin
comunicarea permanentă, onestă şi colegială, între toţi factorii de conducere şi răspundere
din Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi toţi membrii Institutului.
10.

MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR

Art. 13. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române asigură, pentru
fiecare activitate, monitorizarea performanţelor, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi
relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate. Aceşti indicatori sunt
aduşi la cunoştinţa tuturor membrilor ISSEE.
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Consiliul
Ştiinţific şi Consiliul de administraţie trebuie să primească sistematic şi regulat din partea
angajaţilor Institutului şi a şefilor de compartimente însărcinaţi să îndrume şi să verifice
activitatea colectivelor ce conduc, raportări scrise sau orale, individuale sau colective, asupra
desfăşurării activităţii. Raportorii vor respecta formularele de întocmire a acestor rapoarte şi
criteriile de apreciere a activităţii elaborate de conducerea Institutului de Studii Sud-Est
Europene al Academiei Române şi, când este cazul, de Academia Română.
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În baza rapoartelor anuale individuale ale salariaţilor şi ale compartimentelor
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, o comisie condusă de
Secretarul ştiinţific întocmeşte Darea de seamă anuală asupra activităţii acestuia. După
dezbaterea şi avizarea ei în Consiliul Ştiinţific, Darea de seamă este dezbătută şi, eventual,
completată de Adunarea Generală a cercetătorilor. În forma definitivă pe care i-o dă în final
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, ea este înaintată,
în luna ianuarie, împreună cu Planul de activitate pe anul următor, Secţiei de Ştiinţe Istorice
şi Arheologie a Academiei Române.
În cursul primului trimestru al fiecărui an, Directorul Institutului de Studii Sud-Est
Europene al Academiei Române procedează, potrivit criteriilor din fişele posturilor, la
evaluarea activităţii celor care le ocupă, personal de cercetare şi personal administrativ,
ţinând seama de rapoartele individuale anuale de activitate ale fiecăruia, de autoevaluare, de
evaluarea şefului de colectiv, de evaluarea şefului de compartiment, de evaluarea Secretarului
ştiinţific. De calificativul primit de fiecare angajat depinde, potrivit legislaţiei în vigoare,
stabilirea cuantumului salariului propriu în anul următor.
Monitorizarea performanţelor cercetătorilor furnizează conducerii Institutului de
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române elemente determinante pentru eventuale
modificări ale planului de cercetări, reorientări de direcţii de investigaţii, schimbări de teme,
prelungiri ori reduceri de termene, transferuri de personal de la un colectiv la altul, chiar
renunţări la cercetări ce se dovedesc lipsite de perspectivă.
Este obligatorie valorificarea pe parcursul cercetării a rezultatelor parţiale prin
comunicări supuse discuţiei publice în ISSEE sau în afara acestuia, prin organizarea unor
dezbateri, prin studii şi articole.

11.

MANAGEMENTUL RISCULUI

Art. 14. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române analizează
sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, elaborează
planuri corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, şi ia
măsurile necesare pentru aplicarea planurilor respective, pornind de la principiul că orice
acţiune sau inacţiune prezinta un risc de nerealizare a obiectivelor din motive obiective ori
subiective.
Riscurile sunt acceptabile, dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifică
în plan financiar. Riscurile semnificative ce apar şi se dezvoltă ca urmare a managementului
inadecvat al raporturilor dintre membrii ISSE, pe de o parte, dintre ISSEE şi mediile în care
aceasta acţionează, pe de alta vor fi evitate prin următoarele măsuri:
repartizarea echilibrată şi armonioasă a autorităţii şi răspunderilor între şefii de
compartimente, evitându-se concentrarea excesivă a autorităţii, capacităţii de control
şi răspunderilor
instituirea unui sistem de control intern eficient, sistematic, orientat de criterii precise
şi permanent: în acest sens, desfăşurarea activităţii va fi urmărită îndeaproape de şefii
de colective de cercetare, de şefii de compartimente, de Secretarul ştiinţific, de
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române împreună
cu Consiliul Ştiinţific al acestuia; vor fi înaintate ierarhic, periodic şi ori de câte ori
este nevoie, rapoarte de activitate
Directorul are obligaţia să creeze şi menţină, cu sprijinul permanent al Consiliului
Ştiinţific şi al Consiliului de administraţie, un sistem de control intern sănătos, în
principal, prin:
Regulament privind organizarea controlului intern în ISSEE

Pagină 9

21

10
o identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa
activităţilor de cercetare şi administrative: executarea superficială, deficitară
ori neexecutarea şi nevalorificarea în timp util a lucrărilor ştiinţifice,
neîndeplinirea obligaţiilor contractate cu orice alţi parteneri sau cu instituţiile
finanţatoare, neglijarea drepturilor patrimoniale şi morale ale ISSEE,
neglijarea obligaţiilor materiale, morale şi profesionale faţă de angajaţi,
neglijarea şanselor de afirmare a ISSEE în domeniul creaţiei ştiinţifice şi
culturale pe plan intern şi internaţional, ignorarea stadiului actual al cercetării
problemelor specifice, a mersului ideilor pe plan internaţional în domeniul de
specialitate al ISSEE;
o respectarea regulilor şi regulamentelor interne ale ISSEE, ale Academiei
Române, respectarea normelor şi uzanţelor legale de nivel naţional, european
şi internaţional;
o încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern;
o instituirea de măsuri adecvate pentru asigurarea folosirii raţionale de către
membrii ISSEE şi numai în beneficiul acestuia a mijloacelor de
telecomunicare (telefon, fax etc.), imprimare, copiere Xerox; vort fi colectate
de la cercetători, în caz de nevoie, sumele necesare pentru acoperirea
deficitului creat prin folosirea excesivă a acestor mijloace în interesul lor
personal;
o inventarierea, corecta evaluare şi protejarea bunurilor ISSEE (imobile,
mobilier, birotică, utilaj electonic şi electrotehnic, bibliotecă, cărţi şi
manuscrise de patrimoniu, colecţii de documente fotografice, opere de artă,
documente etc.) ;
o prevenirea şi descoperirea fraudelor în activitatea ştiinţifică şi în gestiunea
bunurilor mobile şi imobiliare;
o definirea nivelului acceptabil de expunere la riscurile enumerate;
o evaluarea probabilităţii ca riscul să se materializeze şi a mărimii impactului
acestuia;
o monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor
interne la gestionarea riscurilor;
o verificarea raportării execuţiei bugetului, inclusiv a celui pe programe finanţate
din fonduri interne extrabugetare ori din fonduri europene.
12.

IPOTEZE, REEVALUARI

Fixarea obiectivelor ia în considerare ipoteze acceptate conştient, prin consens.
Modificarea ipotezelor, ca urmare a transformării mediului, impune reevaluarea obiectivelor.
15.2. Cerinţe generale
- Ipotezele se formulează în legătură cu obiectivele ce urmează a fi realizate şi stau la
baza
fixării acestora;
- Salariaţii implicaţi în realizarea unui obiectiv trebuie să fie conştienţi de ipotezele
formulate
şi acceptate în legătură cu obiectivul în cauză;
- Ipotezele de care salariaţii nu sunt conştienţi reprezintă un obstacol în capacitatea de
adaptare;
- Reevaluări ale nevoilor de informare - concretizate în schimbări în ceea ce priveşte
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informaţiile necesar a fi colectate, în modul de colectare, în conţinutul rapoartelor sau
sistemelor de informaţii conexe - trebuie efectuate dacă se modifică ipotezele ce au stat la
baza obiectivelor.
III.

Informarea şi comunicarea

13.

INFORMAREA

Art. 15. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române stabileşte
tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinaţia finanţării acestora,
astfel încât conducerea şi salariaţii, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, să-şi poată
indeplini sarcinile. Informaţiile de interes pentru ISSEE sunt de natură ştiinţifică, de natură
politică şi culturală, de natură administrativă. Informaţia trebuie să fie corectă, credibilă,
clară, completă, oportună, utilă, uşor de înţeles şi receptat.
Art. 16. Informaţiile de natură ştiinţifică privesc stadiul cercetărilor interdisciplinare
şi comparate referitoare la Susd-Estul european la nivel intern şi internaţional, adică:
mersul activităţilor de cercetare şi viaţa ştiinţifică a ISSEE;
activităţile celorlalte unităţi de cercetare ale Academiei Române de care ISSEE este
prin natură interesat sau în care este implicat;
evenimentele ştiinţifice afine celor ale ISSEE desfăşurate în cadrul secţiilor umaniste
ale Academiei Române;
evoluţia cercetărilor ştiinţifice şi evenimentele din viaţa ştiinţifică a instituţiilor din
ţară şi de peste hotare cu preocupări similare sau complementare celor ale Institutului
de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
instituţiile şi persoanele care ilustrează domeniul sud-est europene şi domeniile
complementare acestuia (nume, specialitate, adresă, lucrări, organe de presă etc.)
publicaţiile periodice specializate în studii sud-est europene ori cu contingenţe sud-est
europene
relaţiile interacademice subvenţionate în regim de schimb de Academia Română
programele subvenţionate de diferite organisme naţionale, europene sau mondiale
bibliografia recentă a studiilor sud-est europene pe plan naţional şi internaţional
Art. 17. Informaţiile de natură politică şi culturală se referă la evoluţia situaţia politice
şi viaţa culturală din Sud-Estul Europei în context internaţional. Cercetătorii sunt datori să ia
cunoştinţă de liniile esenţiale ale dezvoltărilor politice şi culturale din Sud-Estul Europei şi de
reflectarea lor în opinia publică, apelând în acest scop la mijloacele de informare în masă,
revistele specializate în ştiinţe politice şi istorie contemporană, la producţia culturală a zonei
aşa cum este ea difuzată şi comentată în diferitele tipuri de publicaţii aflate în biblioteca
ISSEE ori în alte biblioteci, precum şi la internet. Cercetătorii sunt îndatoraţi să se informeze
în chip special asupra politicii balcanice şi sud-est europene a statului român, fiind la curent
cu atitudinea oficialităţilor, ca şi cu atitudinea opoziţiei, faţă de problematica politică sud-est
europeană.
Art. 18. Informaţiile de natură legislativă şi administrativă privesc:
legislaţia în vigoare ce reglementează viaţa unităţilor de cercetare ştiinţifică, legislaţia
muncii, statutul cercetătorilor, etapele carierei şi titularizarea lor pe posturi, legislaţia
referitoare la drepturile de autor şi la regimul editării şi comercializării lucrărilor
ştiinţifice şi literare;
legislaţia muncii în vigoare în România;
legile şi reglementările privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor bugetari;
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Statutul Academiei Române şi reglementările privitoare la sistemul unităţilor ei de
cercetare;
măsurile de natură administrativă decise de forurile ierarhic superioare Institutului de
Studii Sud-Est Europene (Preşedintele şi Prezidiul Academiei Române, Secţia de
Ştiinţe Istorice şi Arheologie) şi ale serviciilor specializate (financiar-contabil, de
resurse umane, de relaţii externe) din Academia Română;
normele şi recomandările Academiei Române privind activitatea Institutului de Studii
Sud-Est Europene, planurile şi rapoartele sale de activitate, relaţiile internaţionale
subvenţionate de Academia Română, orice alte informaţii de serviciu prevăzute de
reglementările legale
Sursa informaţiilor de natură administrativă sunt autorităţile academice ierarhic
superioare, serviciile specializate ale Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române, legislaţia pubicată în Monitorul oficial la care Institutul este obligat.
Art. 19. Sursele informaţiilor de natură ştiinţifică sunt, în principiu, instituţiile şi
persoanele încadrate în instuţii ce cultivă studiile sud-est europene sau cu contingenţe sudest europene şi cu care Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române întreţine,
prin membrii săi, bune relaţii de comunicare şi cooperare. O mare cantitate de informaţie
vine prin donaţii de cărţi şi reviste spre recenzare şi prin schimburile de publicaţii. Nu sunt
însă de neglijat nici : donaţiile de reviste şi cărţi, de extrase, accesul la site-uri de biblioteci,
centre, institute de cercetare. La rândul lui, Institutul de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române expediază în străinătate şi la colegii din ţară lucrări la care au contribuit
sau care le aparţin în întregime.
14.

COMUNICAREA

Art. 20. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române trebuie să
dezvolte un sistem eficient de comunicare internă şi externă, care să asigure difuzarea rapidă,
fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea, să ajungă complete şi la timp la
utilizatori. Asigurarea comunicării optime între membrii ISSEE impune contactul direct între
ei.
Art. 21. Cel puţin o dată pe săptămână, membrii Institutului de Studii Sud-Est
Europene al Academiei Române au obligaţia de a se întruni în Institut, de preferinţă în ziua
de marţi a fiecărei săptămâni, când au loc, de mai mulţi ani, şi colocviile ISSEE. Aceste
colocvii constituie componenta de bază, elementară, a vieţii ştiinţifice a ISSEE. În cadrul
lor, ca formă de valorizare şi verificare a rezultatelor cercetărilor în curs, se fac comunicări
ştiinţifice urmate de dezbateri, se fac anunţurile de interes general privind viaţa ISSEE, sunt
prezentate de către cercetători deplasările lor în ţară şi peste hotare pentru documentare sau
participări la reuniuni ştiinţifice, sunt puse în discuţie problemele curente ale ISSEE. Tot
atunci sunt prezentate principalele publicaţii achiziţionate ori primite de Institut şi se
repartizează exemplarele pentru recenzii. La aceste colocvii pot participa, inclusiv cu
comunicări, şi invitaţi din afara ISSEE, colegi români sau străini.
Art. 22. În afara acestui cadru, informaţiile necesară bunei funcţionări a ISSEE sunt
aduse la cunoştinţă membrilor Institutului, în timp util, fie direct, personal, prin comunicări
verbale, mesaje e-mail şi telefonice, fie indirect, prin afişare pe avizierul Institutului.
Art. 23. Pentru asigurarea comunicării eficiente între toţi membrii ISSEE, între
aceştia şi conducerea ISSEE se impune, dacă nu neapărat prezenţa zilnică în Casa Academiei,
în orice caz păstrarea permanentă a căilor de contact cu Secretariatul şi Direcţia ISSEE.
Cercetătorii sunt datori să asigure permanenţa la Institut o zi pe săptămână, la alegere,
consemnând opţiunea lor într-un tabel nominal ce se păstrează la Secretariat. Cercetătorii sunt
datori să semneze condica de prezenţă cel puţin în ziua prezenţei lor efective în Institut şi să
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indice în condica de dispersare atât locul în care pot fi găsiţi în orice moment al fiecărei zile
de lucru când nu se află în Institut, cât şi mijlocul prin care se poate comunica de urgenţă cu
ei.
Art. 24. Unul sau mai mulţi cercetători sunt însărcinaţi cu actualizarea permanentă a
paginei de web a Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, unde sunt
înscrise principalele informaţii de interes public privitoare la personalitatea şi activitatea
cercetătorilor, pe de o parte, la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
ca unitate de cercetare, pe de alta.
15.

CORESPONDENŢA ŞI ARHIVAREA

Art. 25. Se înţelege prin corespondenţă totalitatea mesajelor primite ori emise de
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, indiferent de purtătorul lor
(hârtie, benzi magnetice, floppy, CD etc.) şi de mijlocul de comunicare (curier, poştă, poştă
electronică, fax etc. ). În Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,
primirea/expedierea, inregistrarea şi arhivarea corespondenţei cade în sarcina Secretariatului
la cabinetul Directorului, care îndeplineşte şi funcţia de registratură.
În funcţie de tipul de purtător şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la
corespondenţă, operaţiunile de intrare, ieşire, inregistrare şi stocare vor fi adaptate
corespunzător de Secretariat, prin consultare cu Directorul, astfel încât, să poată fi îndeplinite
cerinţele majore privind: asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei; confirmarea
primirii, respectiv expedierii corespondenţei; stocarea (arhivarea) corespondenţei; accesul la
corespondenţa realizată.
Arhiva departamentului financiar-administrativ, care îndeplineşte şi funcţia de birou
de resurse umane, va fi organizată separat. Ea va cuprinde, în original, documentele
financiar-contabile şi dosarele personale ale angajaţilor ISSEE şi va fi păstrată de Şeful
departamentului financiar-administrativ.
Şefii de departamente vor organiza arhive ale departamentelor şi evidenţe ale
documentelor, de care răspund direct.
Art. 26. Întreaga corespondenţă adresată Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, ca atare, ori Departamentului de cercetare, Departamentului financiaradministrativ, Redacţiei “Revue des Études Sud-Est Européennes”, Bibliotecii Institutului de
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române va fi înregistrată, toată, în Registrul de
intrări/ieşiri, primind un număr de intrare. Documentele primite vor fi comunicate spre luare
de cunoştinţă mai întâi Directorului ISSEE, care le va da îndrumarea potrivită pentru
soluţionare, către şefii de departamente ori spre dezbatere în Consiliul Ştiinţific. Documentele
originale vor fi, după caz, arhivate în dosarul de intrări al ISSEE, păstrat la Secretariat ori în
arhivele departamentelor. Secretariatul ISSEE va deţine însă întreaga evidenţă a
corespondenţei.
Art. 27. Numai documentele emise în numele Institutului de Studii Sud-Est Europene
al Academiei Române, reprezentat în relaţiile interne şi externe exclusiv de Directorul
ISSEE, la nevoie de Secretarul ştiinţific împuternicit de el, pot fi expediate în numele acestei
unităţi de cercetare a Academiei Române, primind numărul de ieşire corespunzător,
consemnat în Registrul de intrări/ieşiri. Sunt considerate documente emise în numele
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române numai documentele prevăzute
cu sigiliul Institutului, semnate de Director, iar în lipsa acestuia şi cu ştiinţa lui, de Secretarul
ştiinţific şi, după caz, potrivit legii, de Şeful departamentului financiar-administrativ.
Art. 28. Membrii ISSEE ori alte persoane care au adresat cereri, sesizări, propuneri,
reclamaţii, orice alte mesaje Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
au dreptul de a primi date despre soarta documentelor încredinţate de la deţinătorul
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Registrului de intrări/ieşiri şi răspunsuri în timp util la mesajele lor din partea Directorului
ISSEE, iar în lipsa acestuia şi cu ştiinţa lui, din partea Secretarului ştiinţific ori, după caz, a
şefilor de Departamente. Răspunsul la mesajele adresate lor constituie obligaţie de serviciu a
persoanelor cu funcţii de conducere sau de coordonare din ISSEE.
Art. 29. Corespondenţa Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române trebuie să fie numai purtătoarea unor informaţii utile în interiorul şi în exteriorul
acestuia. Corespondenţa oficială a ISSEE trebuie să fie în privinţa conţinutului completă, iar
în privinţa formei redactată clar, sobru, concis, cu deferenţă faţă de corespondent, într-un stil
adecvat destinatarului, circumstanţelor şi rostului mesajelor în cauză (solemn, festiv, de
lucru etc.). Se recomandă evitarea stilului familiar sau amical în documentele oficiale.
Art. 30. Corespondenţa utilizează purtători diferiţi ai informaţiei (hârtie, benzi
magnetice, floppy, CD etc.) şi se transmite prin mijloace diferite (curier, poştă, poştă
electronică, fax etc), în funcţie de importanţă, urgenţă, distanţă, cost, siguranţă, restrictiile din
reglementari etc.
Cererile de întrerupere temporară a activităţii membrilor ISSEE pentru concedii de
odihnă, concedii de boală, concedii fără plată, pentru deplasări la reuniuni ştiinţifice, stagii de
perfecţionare etc. vor fi prezentate în formă scrisă, sub semnătură autografă şi însoţite, după
caz, de documente justificative (invitaţii la reuniuni ştiinţifice, acorduri de colaborare,
aprobări de acces în arhive şi biblioteci etc. ), prezentate în original.
Art. 31. Pentru controlul şi confirmarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei
vor fi consemnate la Secretariat, în Registrul de intrări/ieşiri, numerele de înregistrare ale
intrării/ieşirii documentelor, numerele de intgrare în alte registraturi a documentelor trimise
de ISSEE, cu indicarea datei respective şi menţionarea succintă a conţinutului fiecărui
document.
Pentru stocarea lor documentele vor fi arhivate pe suport de hârtie precum şi pe suport
electronic. Vor fi stocate în arhivă, pe suport de hârtie, copiile cu numerele de înregistrare
ale întregii corspondenţe a ISSEE, inclusiv a e-mailurilor şi faxurilor transmise ori primite.
Vor fi stocate pe suport electronic toate documentele redactate şi expediate de ISSEE fie prin
poşta electronică, fie prin fax, fie prin curier sau poştă.
Documentele oficiale de interes public ale ISSEE – Regulamente, Planuri de
activitate, Dări de seamă anuale, Liste de publicaţii, Curricula vitae ale cercetătorilor etc. –
vor fi stocate şi pe suport de hârtie şi pe suport electronic şi vor fi afişate pe site-ul ISSEE.
Art. 32. În arhiva Consiliului Ştiinţific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, se păstrează, la cabinetul Directorului, Procesele-verbale ale şedinţelor
Consiliului Ştiinţific şi Adunării Generale a Cercetătorilor, Protocoalele şi Convenţiile de
colaborare cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare, precum şi lucrările încheiate dar
nepublicate ale membrilor ISSEE, însoţite de referatele lor şi de procesele-verbale de
acceptare de către Consiliul Ştiinţific. Consiliul Ştiinţific asigură confidenţialitatea textelor
predate care nu vor fi consultate de terţi decât cu acordul autorilor şi al ISSEE.
16.

SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR

Art. 33. Salariaţii ISSEE, deosebit de comunicările pe care le realizează în legătură cu
atingerea obiectivelor faţă de care sunt responsabili, au şi posibilitatea ca, pe baza
procedurilor distincte descrise în Codul etic al Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, să semnaleze neregularităţi, fară ca astfel de semnalări să atragă un
tratament inechitabil sau discriminatoriu faţă de salariatul care se conformează unor astfel de
proceduri.
Art. 34. Semnalarea neregularităţilor se va face prin adresare în scris către: Directorul
ISSEE, Secretarul ştiinţific, şeful Departamentului financiar-administrativ, şefii de
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departamente. Toate semnalările vor fi aduse la cunoştinţa Directorului, care le supune, dacă
este cazul, dezbaterii în vederea soluţionării în cadrul Consiliului Ştiinţific sau al Consiliului
de Administraţie, cu înştiinţarea prealabilă şi audierea persoanelor responsabile de
neregularităţi, cărora li se comunică ulterior în scris măsurile de îndreptare hotărâte.
Semnalările se vor face în condiţii de transparenţă, prin documente înregistrate la
Secretariatul ISSEE, pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune. Salariaţii care semnalează,
conform procedurilor, neregularităţi de care, direct sau indirect, au cunoştinţă, vor fi protejaţi
împotriva oricăror discriminări. Persoanele responsabile de neregularităţi care au fost
penalizate au dreptul de a face apel la Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei
Române.
Art. 35. Promovarea respectului faţă de lege, pe de o parte, a spiritului de încredere
între colegi, pe de alta, constituie îndatoriri de serviciu pentru fiecare membru al ISSEE, în
primul rând, pentru persoanele cu funcţii de conducere şi coordonare.
IV.

Activităţi de control

17.

PROCEDURI

Art. 36. Pentru activităţile din cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române şi, în special, pentru operaţiunile economice, Departamentul financiaradministrativ elaborează proceduri scrise, care se comunică tuturor salariaţilor implicaţi (vezi
Procedurile operaţionale din Anexele prezentului Regulament).
Art. 37. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române trebuie să se
asigure că, pentru orice acţiune şi/sau eveniment semnificativ, există o documentaţie adecvată
şi că operaţiunile sunt consemnate în documente.
Documentaţia trebuie să fie completă, precisă şi să corespundă structurilor şi
regulamentelor Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, structurilor,
regulamentelor şi dispoziţiilor instanţelor în drept ale Academiei Române, planurilor şi
programelor, convenţiilor de cooperare internaţională, acordurilor internaţionale şi politicilor
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
Documentaţia cuprinde politici administrative, manuale, instrucţiuni operaţionale,
check -lists-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor.
Documentaţia trebuie să fie actualizată, utilă, precisă, uşor de examinat, disponibilă şi
accesibilă managerului, salariaţilor, precum şi terţilor, dacă este cazul;
Documentaţia asigură continuitatea activităţii, în pofida fluctuaţiei de personal;
întocmirea şi urmărirea executarii graficului de circulaţie a documentelor la fiecare nivel de
responsabilitate din Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.
18.

SEPARAREA ATRIBUŢIILOR

Art. 38. Elementele operaţionale şi financiare ale fiecărei acţiuni sunt efectuate de
persoane independente una faţă de cealaltă, respectiv funcţiile de iniţiere şi verificare trebuie
să fie separate.
Separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor este una dintre modalităţile prin care se
reduce riscul de eroare, fraudă, încălcarea legislaţiei, precum şi riscul de a nu putea detecta
aceste probleme;
Prin separarea atribuţiilor se creează condiţiile ca nici o persoană sau compartiment să
nu poată controla toate etapele importante ale unei operaţiuni sau ale unui eveniment;
Separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între mai multe persoane creează premisele
unui echilibru eficace al puterilor;
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Art. 39. Directorul ISSEE are obligaţia de a cere avizul Consiliului Ştiinţific în toate
chestiunile legate de activitatea de cercetare a Institutului şi avizul Consiliului de
Administraţie în toate chestiunile legate de gestiunea administrativă şi financiară a acestuia.
Directorul ISSEE nu poate interveni direct în activitatea de cercetare a colectivelor, fără
acordul şefilor de colective şi nu poate emite dispoziţii financiare fără contrasemnătura
Contabilului şef. Contabilul şef nu poate emite dispoziţii financiare neasumate de director, nu
poate face operaţii de casierie, iar persoana însărcinată cu operaţii de casierie nu poate emite
acte de dispoziţie financiară. Redactorul-şef nu poate decide asupra aspectului definitiv al
fiecărui număr al revistei, el are obligaţia de a se consulta în permanenţă cu Directorul
revistei care este directorul ISSEE, în faţa căruia răspunde de îndeplinirea sarcinilor de
serviciu, prezentându-i periodic sau la cerere rapoarte şi colaborând permanent cu întreg
Colectivul de redacţie şi cu Colectivul de consultanţi. Fiecare număr al RESEE trebuie supus,
înaintea trimiterii la tipar, lecturii şi avizului Consiliului Ştiinţific al ISSEE şi aprobării finale
a Directorului care reprezintă de drept, în chip responsabil, RESEE în toate raporturile cu
Academia Română, cu Editura Academiei, cu toţi colaboratorii, cu alte instituţii şi persoane.
Borderourile de publicaţii primite prin schimb sunt întocmite de Redacţie şi predate
Bibliotecii care face operaţia de înregistrare a publicaţiilor şi fişarea lor. Referatele asupra
studiilor şi articolelor predate redacţiei şi referatele asupra lucrărilor întocmite în ISSEE vor
fi întocmite de preferinţă de specialişti din afara Institutului. Evaluarea publicaţiilor donate
Bibliotecii se face de o comisie desemnată de Director, cu avizul Consiliului ştiinţific, nu de
Bibvliotecarul ISSEE care este gestionarul patrimoniului acesteia. Pentru evitarea conflictului
de atribuţii, sarcinile fiecărui salariat vor fi strict definite în fişele posturilor şi fişele anuale
de sarcini.
19.

SUPRAVEGHEREA

Art. 39. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române asigură măsuri
adecvate de supraveghere a operaţiunilor tuturor salariaţilor, pe baza unor proceduri
prestabilite, inclusiv prin control ex-post, în scopul realizării în mod eficace a acestora.
Art. 40. Măsurile de supraveghere privesc în primul rând îndeplinirea însărcinărilor
asumate în cadrul planurilor de cercetări ale ISSEE (programe, proiecte, alte iniţiative). În
scopul realizării acestei exigenţe:
Directorul ISSEE împreună cu Consiliul Ştiinţific şi Consiliul de
Administraţie trebuie să monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere
de către şefii de colective şi departamente, pentru a se asigura că procedurile
sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu;
Controalele de supraveghere efectuate în chip permanent, dar nu mai puţin de
două ori pe lună, de şefii de colective implică revizuiri în ceea ce priveşte
munca depusă de salariaţi, rapoarte despre excepţii, testări prin sondaje sau
orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor;
Directorul ISSEE împreună cu Consiliul Ştiinţific şi Consiliul de
Administraţie verifică şi aprobă munca şefilor de departamente şi a salariaţilor,
dă instrucţiunile necesare pentru minimizarea erorilor, eliminarea fraudelor,
respectarea legislaţiei, asigurarea calitîâii şi eficienţei muncii ştiinţifice şi
pentru asigurarea înţelegerii şi aplicării instrucţiunilor;
Salariaţii ISSEE au obligaţia de a înainta trimestrial, anual, precum şi la
cerere, ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate pentru informarea
conducerii ISSEE şi a Academiei Române asupra desfăşurării muncii de
cercetare, ca şi pentru realizarea controlului ei sub raport cantitativ şi
calitatativ;
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Forma obligatorie de verificare a valorii activităţii ştiinţifice a fiecărui salariat
este supunerea rezultatelor din fiecare etapă a acesteia evaluării comunităţii
academice prin prezentarea lor în sesiuni de comunicări, colocvii, alte reuniuni
şi prin publicarea în reviste de specialitate sau alte tipărituri;
Art. 41. Supravegherea activităţilor este adecvată, în măsura în care:
fiecărui salariat i se comunică atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de
competenţă atribuite;
se evaluează sistematic munca fiecărui salariat;
se aprobă şi validează rezultatele muncii obţinute în diverse etape ale realizării
operaţiunii de către factorii responsabili din ISSEE şi de comunitatea
academică.
20.

GESTIONAREA ABATERILOR

Art. 42. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române se asigură că,
pentru toate situaţiile în care, datorită unor circumstanţe deosebite, apar abateri faţă de
politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel
corespunzator, înainte de efectuarea operaţiunilor. Abaterile de la procedurile existente
trebuie să fie documentate şi justificate, în vederea prezentării spre aprobare. Este necesară
analiza periodică a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate acţiunile, în vederea
desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.
21.

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

Art. 43. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române asigură, în
măsura posibilităţilor, măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea lui să poată continua în
orice moment, în toate imprejurările şi în toate planurile, cu deosebire în cel economicofinanciar, deoarece eventuala întrerupere a activităţii acesteia sau restrângerea complexităţii
ei afectează atingerea obiectivelor propuse;
Situaţii diferite, care pot afecta continuitatea, complexitatea şi calitatea activităţii:
lipsa personalului competent pentru cercetare şi administrare;
incapacitatea de a asigura necesarul de specialişti calificaţi, prin cunoaşterea
limbilor şi culturilor sud-est europene, să cerceteze competent diversele
componente ale lumii sud-est europene;
imposibilitatea de a angaja personal ştiinţific şi administrativ competent din
pricina nivelului scăzut de salarizare;
insuficienţa şi defecţiunile echipamentelor, mai ales electronice, din dotare;
disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii;
măsurile guvernamentale care blochează angajările şi promovările justificate
de personal ştiinţific;
dezvoltarea hipertrofică a birocraţiei;
incapacitatea Editurii Academiei de a asigura publicarea şi difuzarea în
condiţii adecvate nivelului ei a propriilor reviste şi a lucrărilor realizate în
institutele ei;
lipsa unei libertăţi mai mari în procurarea şi gestiunea fondurilor, lipsa
fondurilor nescriptice;
birocratismul şi formalismul paralizant etc.
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Pentru fiecare din situaţiile care apar, Institutul de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române are datoria să acţioneze în vederea asigurării continuităţii, prin diverse
măsuri, de exemplu:
angajarea de personal, sub condiţia aprobării Academiei Române, dacă este
interesată de progresul ştiinţei româneşti, în locul celor pensionaţi sau plecaţi
din ISSEE din alte considerente;
delegarea de atribuţii, în cazul absenţei temporare (concedii, plecări în misiune
etc.);
contracte de service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare;
contracte de achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare ;
căutarea de sponsori interni şi externi;
demersuri pe lângă autorităţile de stat în vederea combaterii şi anihilării
măsurilor legislative şi administrative arbitrare, potrivnice dezvoltării ştiinţei;
În colaborare cu Comitetul Naţional de Studii Sud-Est Europene, al cărui Preşedinte
este, de drept, Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române are datoria de a contribui la
elaborarea unor studii competente privind situaţia actuală, factorii de criză şi involuţie a
acestui gen de studii, perspectivele dezvoltării lor şi măsurile ce trebuie luate în vederea
asigurării continuităţii, complexităţii şi calităţii lor la nivel naţional şi internaţional.
22.

STRATEGII DE CONTROL

Art. 44. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române construieşte
politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor
şi menţinerea în echilibru a acestor strategii.
Art. 45. Există un raport de interdependenţă între strategiile, politicile şi programele
elaborate pentru atingerea obiectivelor şi strategiile de control. Fară o strategie de control
adecvată, creşte riscul de manifestare a abaterilor de la strategia, politică şi programele
entităţii publice şi, deci, al nerealizării obiectivelor la nivelul exigenţelor preconizate;
- Strategiile de control sunt cu atât mai complexe şi mai laborioase cu cât
fundamentarea şi realizarea obiectivelor entităţii publice sunt mai complexe şi mai dificile;
- Strategiile de control se supun conceptului de strategie, în general, acestea
necesitând studii, în vederea stabilirii obiectivelor de control, a resurselor necesare, a
pregătirii personalului de control, a îmbunătăţirii metodelor şi procedurilor de control, a
modului de evaluare a controalelor etc.;
- Strategiile de control se referă şi la tipurile de control aplicabile situaţiei. În paleta
largă a modalităţilor de control şi a criteriilor de clasificare a acestora, regăsim:
activităţi de control: observaţia; compararea; aprobarea; comunicarea
rapoartelor; coordonarea; verificarea; analiza; autorizarea; supervizarea; examinarea;
monitorizarea etc.;
clasificarea controlului în funcţie de modul de cuprindere a obiectivelor:
control total; control selectiv (prin sondaj);
clasificarea controlului în funcţie de scopul urmărit: control de conformitate;
control de perfecţionare; control de adaptare etc;
clasificarea controlului în funcţie de apartenenţa organelor de control: control
propriu; control exterior;
clasificarea controlului în funcţie de executanţi: autocontrol; control mutual;
control ierarhic; control de specialitate;
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clasificarea controlului în funcţie de modul de execuţie: control direct; control
indirect; control încrucisat;
clasificarea controlului în funcţie de baza normativă: control normativ; control
practic; control teoretic;
clasificarea controlului în funcţie de interesul entităţii: control pentru sine;
control pentru alţii;
clasificarea controlului în funcţie de orientarea sa: control tematic; control
nedirijat;
clasificarea controlului în funcţie de momentul efectuării acestuia: control exante; control concomitent; control ex-post; etc.
23.

ACCESUL LA RESURSE

Art. 46. Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
stabileşte, prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la resursele
materiale, financiare şi informaţionale ale acestuia şi numeşte persoanele responsabile pentru
protejarea şi folosirea corectă a acestor resurse. Acestea sunt, pentru resursele materiale şi
finaciare, şeful departamentului financiar-adminiastrativ, iar păentru resursele informaţionale
responsabilul accesului la bazele de date.
Art. 47. Restrângerea accesului la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a
acestora. Severitatea restricţiei depinde de vulnerabilitatea tipului de resurse şi de riscul
pierderilor potenţiale, care trebuie apreciate periodic. La determinarea vulnerabilităţii
bunurilor şi valorilor se au în vedere costul, riscul potenţial de pierdere sau utilizare
inadecvată.
Între resurse şi sumele înregistrate în evidenţe se fac comparaţii periodice (inventare).
Vulnerabilitatea bunurilor şi valorilor determină frecvenţa acestor verificări;
Art. 48. Se restricţionează sever accesul, fără consultarea şi citarea autorilor, la
rezultatele cercetărilor lor, precum şi folosirea acestor rezultate fără consimţământul lor şi al
ISSEE, în condiţii convenite cu aceştia. Consultarea lucrărilor nepublicate încă nu este
autorizată decât cu avizul Directorului şi acordul al autorului, ambele comunicate în scris
solicitantului. Legislaţia drepturilor de autor în vigoare reglementează raporturile dintre
ISSEE, salariaţii săi şi terţi.
V.

Auditarea şi evaluarea

24.

VERIFICAREA ŞI EVALUAREA CONTROLULUI

Art. 49. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române instituie o
funcţie de evaluare a controlului intern şi elaborează politici, planuri şi programe de derulare
a acestor acţiuni.
Art. 50. Directorul ISSEE trebuie să asigure verificarea şi evaluarea în mod continuu
a funcţionării sistemului de control intern şi a elementelor sale. Disfuncţionalităţile sau alte
probleme identificate trebuie rezolvate operativ, prin măsuri corective. Verificarea
operaţiunilor garantează contribuţia controalelor interne la realizarea obiectivelor;
Evaluarea eficacităţii controlului se poate referi, în funcţie de cerinţe specifice şi/sau
conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor Institutului de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, fie la unele dintre acestea, opţiune care revine Directorului;
Directorul stabileşte modul de realizare a evaluării eficacităţii controlului.
25.

AUDITUL INTERN
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Art. 51. Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române are acces la
capacitatea de audit ce funcţionează în cadrul Academiei Române, având în structura sa
auditori competenţi, a căror activitate se desfăşoară, de regulă, conform unor programe bazate
pe evaluarea riscului.
Auditul intern asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control
intern al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române;
Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunţă
punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora ;
Managerul dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele
de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

DIRECTOR,
Prof. Dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca

DIRECTOR ADMINISTRATIV,
Ec.pr. Daniela Solomie
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