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CAPITOLUL I 

BAZA LEGALĂ 

 

Prezentul regulament de organizare și funcționare al Consiliului Științific din cadrul Institutului 

de Istorie a Religiilor (IIR) este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 

privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, H.G. nr. 32/2008 privind înființarea IIR, 

Legii 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, Legii 80/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii 752/2001, a Statutului Academiei Române publicat în M.Of., 

Partea I, nr. 617/14.09.2009. 

 

CAPITOLUL II 

II.1. GENERALITĂȚI 

 

(1) IIR este o instituţie publică subordonată Academiei Române, cu personalitate juridică 

conform HG nr. 32/09.01.2008. IIR este persoană juridică română de interes public şi 

funcţionează în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituţiilor 

publice de cercetare din cadrul Academiei Române (forul tutelar), precum şi cu reglementările 

proprii adoptate în limitele conferite prin lege.  

(2) IIR are sediul în România, Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod poştal RO-

050711, cod fiscal 24053142. 

(3) În conformitate cu normele legale, IIR are statut de institut de cercetare.   

(4) IIR îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul Secţiei de Ştiinţe Istorice  și 

Arheologie a Academiei Române. IIR conform art. 39/2002 din Statutul Academiei Române are 

autoritate financiară şi funcţională şi este finanţat de la bugetul de stat prin Academia Română. 

Privitor la activităţile economico-financiare, IIR este coordonat şi controlat de aparatul central al 

Academiei Române, în raport cu dispoziţiile Statutului Academiei Române art. 43 alineatele 1 – 

5.  

(5) Întreaga activitate a IIR se desfăşoară în conformitate cu legile şi actele normative în vigoare 

şi cu prevederile Statutului Academiei Române şi  reglementările interne ale Academiei Române. 

(6) Personalul IIR este angajat cu contract individual de muncă, cu respectarea dispoziţiilor legale 

în vigoare. Numărul maxim de posturi este de 15, conform art.6 alin. (1) din HG nr. 

32/09.01.2008 privind înființarea IIR. 

(7) Obiectul principal de activitate al IIR este cercetarea-dezvoltarea în științe sociale și umaniste, 

cod CAEN 7320. 

(8) Conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 32/09.01.2008, IIR are ca scop cercetarea 

fundamentală și studiile avansate cu metode critice, istorice, filologice și comparative, în 

concordanță cu standardele internaționale ale disciplinei, în următoarele domenii: 

a) Istoria monoteismelor (creștinism, iudaism, islam); 

b) Istoria religiilor indiene și iraniene; 

c) Istoria politeismelor antichității clasice; 
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d) Religie și modernitate; 

e) oricare alte domenii relevante pentru activitatea Institutului. 

(9) Prin activitatea de cercetare desfășurată se urmăresc obținerea și difuzarea de rezultate 

științifice competitive, de interes național și internațional, precum și formarea și coordonarea 

specialiștilor români în domeniile de studiu și cercetare specifice Institutului. 

 

II.2. OBIECTIVE 

 

Scopul prezentului regulament îl constituie asigurarea, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, a cadrului de organizare și funcționare a Consiliului Științific al IIR. 

 

 

CAPITOLUL III 

 

III.1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL 

INSTITUTULUI DE ISTORIE A RELIGIILOR 

 

(1) Consiliul Științific este alcătuit din 5 până la 7 membri, dintre care membri permanenți de 

drept sunt directorul și un membru al Secției de Științe Istorice și Arheologie. Locurile vacante 

vor fi ocupate de personalități reprezentative pentru domeniile de cercetare ale institutului, 

membri ai institutului sau cadre didactice din instituțiile de învățământ superior, aleşi de 

personalul IIR prin vot secret în adunarea generală a salariaţilor. Până la completarea 

organigramei IIR conform HG de înființare, componența CS va putea cuprinde cu precădere 

directorii onorifici ai IIR, precum și personalități din domeniile conexe. Pot face parte din 

Consiliul Ştiinţific cercetătorii ştiinţifici gradul I, II și III, care s-au distins printr-o activitate 

ştiinţifică şi organizatorică merituoasă şi au calificativul foarte bine în ultimii trei ani. 

(2) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al 

personalului de cercetare din institut. Fiecare cercetător poate face propuneri de candidaţi. 

(3) Alegerea se face prin vot secret, în prezența unui membru al Secției de Științe Istorice și 

Arheologie, fiecare dintre candidaţi trebuind să obţină majoritatea de 2/3 din totalul voturilor 

exprimate. Candidaţii care au obţinut majoritatea cerută sunt înscrişi pe lista celor reuşiţi, în 

ordinea numărului voturilor exprimate în favoarea lor. Sunt declaraţi aleşi candidații astfel 

înscrişi până la completarea numărului de membri stabilit conform alin (3). 

(4) Consiliul Ştiinţific al IIR se alege pentru o perioadă de 4 ani. 

(5) Preşedintele Consiliului Ştiinţific este directorul IIR. 

(6) Consiliul Ştiinţific alege, prin vot deschis, cu majoritatea de 2/3, un secretar al Consiliului.  

(7) Jumătate din membrii aleşi ai Consiliului Ştiinţific pot fi înlocuiţi după 2 ani de activitate, la 

propunerea preşedintelui Consiliului Ştiintific, dacă există motive care să justifice o astfel de 

propunere, cu alţi membri aleşi tot prin vot secret de către Adunarea generală. 
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(8) Consiliul Ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a IIR, cu propriul regulament, cu prevederile Academiei Române, cu normele emise 

de Academia Română, şi duce la îndeplinire hotărârile luate de aceasta. 

(9) Consiliul Ştiinţific ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de 

cercetare, a îndeplinirii obiectivelor şi sarcinilor pe care IIR le are prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, prin programul de cercetare ştiinţifică avansată, prin granturile şi 

contractele de cercetare încheiate, prin solicitările şi recomandările organelor de conducere ale 

Academiei Române şi ale Secţiei de Ştiinţe Istorice și Arheologie. 

 

III.2. ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

Atribuțiile principale ale Consiliului Științific sunt următoarele: 

 

a) analizează, definitivează şi avizează proiectele planurilor de cercetare ale IIR, care sunt 

ulterior înaintate Secţiei de Ştiinţe Istorice și Arheologie a Academiei Române; 

b) aprobă, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările interne ale Academiei Române,  

colaborarea științifică a cercetătorilor din IIR cu instituţii de cercetare, universitǎţi, organisme 

internaţionale şi organizaţii neguvernamentale; definitivează şi aprobă proiectele planurilor de 

relaţii ale IIR cu instituțiile de profil din străinătate, pe care le înaintează Secţiei de Ştiinţe 

Istorice și Arheologie; 

c) analizează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a IIR; 

d) avizează oportunitatea scoaterii la concurs a posturilor vacante și rezultatele concursurilor 

pentru ocuparea acestora, pe care le înaintează spre confirmare Secţiei de Ştiinţe Istorice și 

Arheologie; 

e) avizează propunerile de numire a cadrelor de conducere la nivelul responsabililor de programe 

şi de proiecte din planul de cercetare; 

f) analizează îndeplinirea sarcinilor din planul de cercetare, din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ, precum şi granturile şi contractele de cercetare cu alţi beneficiari efectuate de IIR şi 

propune, dacă este cazul, măsuri de îmbunătăţire; 

g) iniţiază şi promovează măsuri de valorificare a rezultatelor cercetărilor efectuate în IIR; 

h) aprobă organizarea de sesiuni ştiinţifice, conferinţe, dezbateri, colocvii, simpozioane etc. de 

către IIR sau participarea acestuia la organizarea de manifestări ştiinţifice interne şi 

internaţionale, tematice, data şi modul de desfăşurare a acestora; 

i) avizează structura organizatorică şi funcţională a  IIR, ca şi înfiinţarea sau desfiinţarea unor 

subunităţi ale acestuia; 

j) duce la îndeplinire hotărârile luate de Academia Română; 

k) asigură respectarea normelor de etică de către cercetătorii științifici. 
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CAPITOLUL IV  

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

IV.1. ȘEDINȚELE CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

(1) Ședințele Consiliului Științific sunt ordinare și extraordinare. 

(2) Ședințele Consiliului Științific se vor ține la sediul IIR sau la locul ce se va indica în 

convocare. 

(3) Consiliul Științific se întrunește în ședințe ordinare semestrial, pentru dezbaterea problemelor 

înscrise pe ordinea de zi, precum și a altor probleme ridicate de către membrii Consiliului 

Științific. 

(4) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului Științific este necesară prezența membrilor care să 

reprezinte cel puțin jumătate din numărul total al membrilor Consiliului Științific, iar hotărârile să 

fie luate cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți. 

(5) Dacă nu s-a îndeplinit condiția de la aliniatul precedent, ședința Consiliului Științific se va 

întruni după o a doua convocare. Membrii prezenți la a doua convocare pot să delibereze asupra 

problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi ședințe, oricare ar fi numărul acestora. 

(6) Ședința extraordinară a Consiliului Științific se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a 

se lua o hotărâre, la cererea președintelui sau a 2/3 din membrii, însă numai în conformitate cu 

dispozițiile din prezentul regulament. 

(7) Pentru validitatea deliberărilor ședinței extraordinare a Consiliului Științific este necesară 

întrunirea condițiilor stipulate prin prezentul regulament ca și pentru ședințele ordinare. Termenul 

de întrunire nu poate fi mai mic în nici un caz de 5 zile de la publicarea convocării. 

(8) Fiecare membru al Consiliului Științific are drept de vot atât în ședințele ordinare, cât și în 

ședințele extraordinare. 

(9) Membrii Consiliului Științific nu vor putea fi reprezentați în ședințele Consiliului Științific 

decât prin alți membri ai acestuia, în baza unei împuterniciri scrise. 

(10) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a 

dreptului de vot este nulă. 

 

IV.2. CONVOCAREA ȘI CONDUCEREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

(1) Pregătirea lucrărilor şi proiectul ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Ştiinţific se fac de către 

președinte și secretar și se comunică tuturor membrilor odată cu convocarea. 

(2) Pentru rezolvarea în condiţii cât mai bune a unor probleme, Consiliul Ştiinţific poate convoca 

sau invita la şedinţele sale responsabili de programe, proiecte, granturi sau contracte de cercetare, 

cercetători, conducători de departamente funcţionale sau alţi salariaţi ai IIR. 

(3) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința se va deschide de către președintele Consiliului 

Științific sau, în lipsa acestuia, de către un membru desemnat în acest sens.  
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(4) Secretarul Consiliului Științific întocmește procesul-verbal al ședinței sau, în lipsa acestuia, o 

altă persoană desemnată de președinte dintre membrii Consiliului sau ai Institutului, invitați să 

participe la ședință. 

(5) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului regulament, se 

intră în ordinea de zi. 

 

IV.3. HOTĂRÂRILE CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 

 

(1) Hotărârile Consiliului Științific se iau prin vot deschis. 

(2) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar sau, în lipsa acestora, de membrii 

Consiliului desemnați de președinte să conducă ședința și să asigure buna ei funcționare, va 

constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ședinței Consiliului Științific, 

membrii prezenți sau reprezentați, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea 

membrilor, declarațiile făcute de ei în ședință. 

(3) Hotărârile luate de către Consiliul Științific, în limitele legii și ale prezentului regulament, 

sunt obligatorii chiar pentru membrii care nu au luat parte la ședință sau au votat contra. 

(4) Diferendele dintre preşedinte şi ceilalţi membri ai Consiliului Ştiinţific se arbitrează de Biroul 

Secţiei de Ştiinţe Istorice și Arheologie a Academiei Române. 

(5) Secretarul Consiliului Ştiinţific sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de președinte 

asigură transmiterea la nivelele ierarhic inferioare a concluziilor şi sarcinilor ce decurg din 

lucrările Consiliul Științific, dacă preşedintele nu decide altfel.  

(6) În mod excepțional, președintele Consiliului Științific poate solicita utilizarea procedurii de 

vot electronic în următoarele situații: 

a) la validarea unor documente elaborate de către Consiliul Științific, numai dacă textul 

documentelor a fost discutat în prealabil în ședință ordinară sau extraordinară; 

b) pentru avizarea/aprobarea aspectelor prevăzute la cap. III, punctul 2, lit. (b), (d) si (h), în cazul 

în care convocarea în sesiune extraordinară nu este posibilă, iar întârzierea avizării poate 

aduce prejudicii intereselor instituției. 

(7) Toate documentele necesare vor fi puse la dispoziție membrilor Consiliului Științific prin 

email. 

(8) Votul electronic va fi exprimat în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la solicitare. Voturile 

neexprimate se consideră abțineri. Prevederile privind adoptarea hotărârilor sunt identice cu cele 

aferente votului în plenul ședințelor Consiliului Științific. 

 

CAPITOLUL V  

DISPOZIȚII FINALE 

 

(1)  Prezentul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Științific se completează cu 

celelalte prevederi legale în vigoare prin care se reglementează activitatea institutelor de cercetare 

din cadrul Academiei Române. 
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(2)   Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare se pot face la 

propunerea președintelui sau a jumătate plus unu din membri Consiliului Stiintific, cu respectarea 

actelor normative în vigoare. 


