Anexa nr.

1

la Decizia N. 916128.08.2017

REGULAMENT
DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN
ROMANA,,ELIE WIESEL"
(REVTZTA 3)

Capitolul

l-

Dispozitii generale

Art. 1- lnstitutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania ,,Elie
Wiesel", denumit in conlinuare /rstltulrl este institutie publica cu personalitate juradica,
coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria Primului Ministru.

AtL 2

-

lnstitutul este organizat $i functioneaze potrivit dispozitiilor Hotararai Guvernului

nr. 902/2005 privind infiintarea lnstitutului National pentru Studierea Holocaustului

din

Romania ,,Elie Wiesel', modillcati Si completata prin H.G. nr. 866/23.08.2012, H.G. nr.
1066126.11.2014 Si H.G. 625/07.09.2016, ale celorlalle acte normative in domeniu, precum 9i
ale prezentului Regulament.

Art. 3

- (l) lnstitutul este llnanlat din venituri proprii gi din subvenlii acordate de la

bugetulde stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Toate actele, facturile, anunlurile, publicatiile etc. emise de lnstitut vor contine
denumirea complet, a institutiei, cu indicarea sediului gi a codului de identificare fiscala
propriu.

Art. 4 - (1) Sediul lnstitutului esle in Bucureqt , Bdul Dacia, nr.89, sector 2

l

ii0

Capitolul ll

Obiectul de activitate 9i principalele atributii ale
lnstitutului

-

lnstitutul este institutie publica de cercetare $tiintifici ii cultural-educativr,
obiect de activitate idenlificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea

Art. 5
avand ca

-

documentelor 9i rezolvarea unor probleme Stiinlifice referitoare la Holocaust, elaborarea
implementarea de programe educalionale gi culturale privind acest fenomen istoric.
Art. 6

-

9i

(1) lnstitutularc urmdtoarele atributii principale:

a) Desfisoare proiecte de cercetare, de educalie 9i cullurale, in tard li in striin,tate,
pe baz, de contracte, pentru aprofundarea cunoagterii fenomenului Holocaustului:
b) Achizilioneazi

sau primegte ca donatii orice marturie, publicatie ori documenl

privind Holocaustul sau in legature cu acestai

c) ldentilice, aduce in lara

Si

conserv; documentele privind Holocaustul din Romania,

in original sau in copie, pe orice suport, raspAndite in diferite lari ale lumii;
d) Constituie o arhiva care sa cuprinde publicatii, cdrti, coleclii de reviste, ziare,
manifeste

9i alte inscrisuri, precum Si microfilme, care au legature cu Holocaustul

din

Romania, alc5tuind 9i instrumente de lucru in domeniu;
e) Lanseaz; proiecte

de istorie orald, in scopul salvirii

memoriei islorice a

Holocaustului:

0 Organizeaze manifesGri gtiinlifice consacrate Holocaustului Si contribuie

la

reprezentarea cercetarii nationale in acest domeniu in intalnirile gtiintifice inlernationale;
g) FinanleazS editarea, tiparirea

li

publicarea

de

memorii, cedi, studii, articole,

corespondenla, memorie fotografici 9i video, coleclii de documente
referitoare la Holocaust:

li

albume fotografice

h) Organizeaz5 $i sprijin; realizarea de actiuni cu caracter Stiintific, social-cultural 9i
educalional privind Holocaustul, pe bazi de proiect;

i) Constituie un punct de referinta gide comunicare cu supravietuitorii Holocaustului;

i) Contribuie prin expertizi la conservarea patrimoniului spiritual al comunitililor din
Romania afectate in perioada Holocaustului;

:/10

k) lnitiazS, prin Secretariatul General

al Guvemului, gi avizeaze proiecte de

acte

normative in domeniul sau de activitate;

l) lnitiazd acliuna cu caracter cullural, stiinliflc, educational si legal penlru protejarea
memoriei victimelor Holocaustului,
m) Coordoneazd activitdtile in vederea realizarii unui muzeu de istorie al evreilor din
Romania;
n) Administreaza Ansamblul Monumental ,Memorialul Holocaustului"

situat

in

Municipaul Bucuregti.

(2) Pentru actiunile prevezute la art.6 ('l) lit. 0 si h) se pot acoperi urmdtoarele cheltuieli:

a) cazare si masa in unitati hoteliere qi pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport

pentru participanlii la actiunile, programele Qi proiectele realizate. Numirul maxim de
parlicipanti si invitati la actiunile, programele $i proiectele realizate poate fi de maximum '100
de persoane. Baremul maxim al cheltuielilor pentru masd esle de 90 lei/zilpersoan5, iar al
cheltuielilor pentru ape, ceai sau cafea este de 6,50 lei/ zilpersoandi

b) premii, onorarii, achizitii de bunuri s,i servicii, inclusiv servicii de organizare

a

expoziliilor, tergurilor, seminarelor, spectacolelor, conferintelor, congreselor, amenajarea
spatiilor unde acestea se desfe$oara. in conditiile legii;

c)

editare, tipirire, multiplicare, difuzare, lraducere, realizarea

de

obiecte

promotionale, filme documentare 9i fllme artistice de scurt metraj, servicii de publicitate in
mass-media 9i pe internet, consultante in gestionarea si evaluarea proiectelor, consultanla in

relalii cu publicul, realizarea de campanii de informare publici si promovarea imaginii,
operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie
alte servicii.
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Capitolul lll
Art. 7

-

Patrimoniul material

-

(1) Patrimoniul material al lnstitutului este fotmat din drepturi 9i obligatii asupra
bunurilor aflate in propietatea publica sau private a statului, pe care le administreaze in

condiliile legii cu diligenta unui bun proprietar, asupra bunurilor aflate

in

proprietatea

lnstitutului, dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii, precum Si asupra altor
bunuri pe care /nslitulul le are'in administrare sau folosinta.

(2) Patrimoniul material al lnstitutului poale fi imbogatit prin achizitii, transferuri, donalii
ale persoanelor llzice sau juridice, sponsorizeri $i alte modalitili prevezute de lege.
(3) Bunurile proprieiate publica gi privata a statului, administrate de /nsttul precum gi

bunurile proprii dobandite

in conditiile legii sau realizate din venituri proprii, dupi caz,

se

inregistreaza distinct in patrimoniu.

Art. 8

-

(1) Bunurile aflate in patrimoniu se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale ln

vigoare, conducerea lnstitutului fiind obligatd se aplice mdsurile de protectie prevezute de
lege, in vederea protejarii acestora.

(2) Pe suprafata desfegurate pe care se afle amplasat ,,Memorialului Holocaustulua",
aflat in patrimoniul lnstitutului, sunl permise sedinlele foto ori filmSrile de videoclipuri sau orice
alte manifestaridoar cu acordul prealabil, dal in scris, de catre conducerea INSHR-EW.

(3) in exercitarea drepturilor sale, tnstitutul poseda 9i foloselte bunurile aflate in
patrimoniu sau/9i, dupd caz, dispune de acestea, in condiliile legii, in scopul realizdrii
obiectului s:u de activitate.
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Capitolul lV - Finantarea activititii. Bugetul de venituri gi cheltuieli

Art

-

(1) Cheltuielile curente 9i de capital ale lnstitutului se finanleaza din venituri
proprii 9i din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
9

Guvernului.
(2) Veniturile proprii obtinute de /rstitut se fac venit la bugetul de stat.
(31 lnstitutul

a) editarea

.ealizeazi venituri din urmitoarele activiteti:
9a

vanzarea de ca4i, publicalii, lucrari Sistudii de specialitale;

b) cofinant5ri de programe 9i proiecte;

c) realizarea gi valorificarea de studii gi proiecte, precum 9i din efectuarea de prestiri
servicii:

d) exploatarea bunurilor pe care le are in administrarei

e) sponsorizari sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, romane sau straine, in
condiliile legii;

0 alte activitali specifice realizate de citre /nsflfuf, inclusiv din incheierea de contracte
cu persoane fizice sau juridice.

l4l lnstitutul poale beneficia de bunuri maleriale

$i fonduri bene$ti primite sub

formi de

prestari de servicii, donalii qi sponsorizari, cu respectarea dispoziliilor legale; liberalititile de

orice fel pot fi acceptate numai dace nu sunl grevate de condilii ori sarcini care afecteaza
autonomia /r,sfitufu/ul sau care sunt contrare obiectului sau de aclivitate.

ArL 10 - (1) /rslllulul intocmeSte Bugetul de veniluri 9i cheltuieli, precum 9i situaliile
financiare trimeslriale gi anuale potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Bugetulde venituri$i cheltuieli se aproba de ordonatorul principal de credite.

Atl. 11 - lnstitutul Iundamenteaza proiectul de buget de venituri 9i cheltuieli corelat cu
planulde activitate gi contractele incheiale pentru activitatea programati.

Art. 12

-

(1) /rslilutu/ propune programul de investitii ce urmeaze a fi realizat potrivit

obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse bugetare, acordate prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului, potrivit legii.
5/i0

(2) Execulia investitiilor prevSzute la alin. (1) se realizeaze potrivil prevederilor legale

Art. f3

-

(1) Operaliunile de incasari Si plSti ale lnstitutului se efectueaza prin conturi
deschise la unitati de trezorerie din raza leritorialS unde se afld sediul lnstitutului, precum gi la
banci comerciale, cu sediulin Romania, pentru operatiunile derulate in valuta.
(21 lnstitutul poate efectua operatiuni de incasari $i pldti

in lei li in valutd prin casieria

proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa gi a normativelor de disciplina financiar
valutare stabilite prin actele normative in vigoare.
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-

Capitolul V - Conducerea, structura organizatorici gi personalul

lnstitutului
Att- 14

-

lnstitutul este condus de un director general,

fu

nclie asimilata d in punctu I de

vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat, in conditiile legii, numit

Si

eliberat din functie

prin decizie a primului-ministru.

Art. f5

-

(1) Structura organizatorice, respectiv organigrama cuprinde organizarea

compartimentelor lnstitutului

$i relatiile functionale/ierarhice dintre acestea, in functie

de

natura activit5tilor pe care le desfegoari 9i este prezentate in Anexa la prezentul Regulament
de organizare gi functionare.

(2) Structura organizatorica gi Regulamentul de organizare gi functionare a lnstitutului
se aprobd prin decizia directorului general.
(3) Structura posturilor pe compartimente, Statul de funclii gi Structura de personal se
aprobe prin decizie de cike direciorul gene.al al lnstitutului

Art. 16

-

(1) Functionarea lnstitutului se asigure prin activitatea personalului angajat

cu contract individual de munci $i, dupd caz, prin activitatea unor persoane care participd la
realizarea programelor gi proiectelor specifice, in baza unor contracte incheiate potrivit
prevederilor legale.

(2) Ocuparea poslurilor, numirea 9i eliberarea din funclie, precum gi incetarea
raporturilor de munci ale personalului se realizeazS prin decizie a directorului general al
lnstitutulu i, in condiliile legii.

(3) Personalul

lnstitutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile

personalului contractual al unei institutii de specialitate a administratiei publice centrale din
subordinea Guvernului.

- (l) Personalul

contractual al lnstitutului va respecta normele de conduita

profesionale prevdzute Codul

de conduite a personalului contractual din autoritatile gi

Att
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institutiile publice.

(2) Personalul contractual al lnstitutului poate sesiza persoana competenlS, potrivit
dispozitiilor prezentului Regulament, cu privire la incalcarea prevederilor Codului de conduite a
'7
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personalului contraclual, precum 9i cu privire la constrangerea sau amenintarea exercitate
asupra unui angajal contractual pentru a-l determina sd incalce dispozitiile legale in vigoare ori
sa le aplice necorespunzdtor.

(3) Persoana imputernicita sa primeasce sesizirile privind cazurile de incilcare

a

normelor de conduite profesionalS va fi desemnate prin decizie a directorului general.

Art. 18

- (l) Directorul

general al lnstitutului conduce Si coordoneaze intreaga
activitate a institutiei, pe care o reprezinte in raporturile cu autoritdtile publice, cu institutii 9i
organizatii, precum Si cu persoanele fizice gijuridice din tard sau din strdinatate.
(2) Directorul general al lnstitutului cootdoneaze, controleaz5 $i evalueaza activitatea
contabilului-Sef Si a $efilor de servicii, avend urmatoarele atributii principale:

a) asigura conducerea 9i coordonarea actiyilelli lnstitutului, ajutat de Consiliul Director;

b) asigura indeplinirea obiectivelor Si a indicatorilor de performant; stabilili pentru
institutiei

c) este ordonator te(iar de credite 9i rispunde de utilizarea eficiente a
institutiei

Si

bugetului

a celorlalte venitufi obtinute, cu respectarea prevederilor legale:

d) coordoneaza elaborarea strategiei multianuale a lnstitutului, pe termen mediu
lung, pentru studierea fenomenului Holocaustului, pe care o propune spre dezbatere

gi
$i

definitivare Consiliului $tiinlific;
e) asigure coordonarea, elaborarea, indrumarea Si controlul proiectelor 9i programelor
pe care lnstitulul le deruleazi in domeniul seu de activitate;

0 coordoneaza gi asigurd executarea,'in bune conditii, a parleneriatelor gi proiectelor
organizate de lnstitut in colaborare cu alte persoane juridice sau fizice din tari sau din
strainatate:

g) ia mdsurile necesare penlru realizarea obiectivelor, buna organizare qi functionare

a lnstitutului, asigurarea conditiilor corespunzAtoare de munca, prevenirea accidentelor 9i a
imbolndvirilor profesionale, precum Si pentru imbunAtatirea activitetii instilutieii
h) reprezinta lnstitutulin raporturile cu celelalte autoritati publice, precum
Si angajeazd

ii

in justilie

juridic, profesional $i financiar institutia, in relatiile cu persoanele fizice Sijuridice

din tare Si din strdinatatei

i) promoveazl imaginea lnstitutului prin participarea la seminarii, conferinte, schimburi
de experientA in tare Si in str5in;tate, precum gi la desfegurarea proiectelor specifice ariei de
activitate a institutiei;
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j)

organizeazi

li

coordoneaza realizarea controlului intern/managerial

in

cadrul

lnstitutului:

k)
prevenirea

9i controleazi stabilirea $i aplicarea mesurilor necesare pentru
9i stingerea incendiilor, paza 9i accesul in sediul /nstitutului gi in Ansamblul

coordoneaze

Monumental ,Memorialul Holocaustului', precum gi penlru asigurarea securildtii 9i sandtrlii
muncii personalului,
l) aprobe deplasdrile in lare giin streinatate ale angajaltlot lnstitutuluil

m) aproba, conform legislaliei in vigoare, propunerile de colaborare ale instituliei

cu

alte persoane fizice sau juridice;

n) aprobe, prin fiSa postului, atributiile functionale ce revin salarialilor 9i urmeregte
indeplinirea obligaliilor profesionale ale angajatilor;

o) aprobd fisele de evaluare anuale a performantelor profesionale individuale

ale

personalului /rsrilululu/;
p) aproba incadrarea, promovarea gi sanctionarea, precum

li

incetarea raporturilor de

munce ale salariatilor, conform legii;
q) asigure elaborarea 9i aprobd Regulamentul inte.n al lnstitutului:

r)

reprezint, institulia la negocierea contractelor, conventiilor sau acordurilor de

colaborare ori partenerial incheiate cu persoane fizice sau juridice;

s) aproba concediile anuale de odihna

Si alte

concedii ale angajatilor;

t) solulioneaze contestaliile in legatura cu stabilirea salariilor de bazi de incadrare,
sporurilor, premiilor gi a altor drepturi care se acordi potrivit prevederilor legale;
u) solutioneaza petiliile cetatenilor $i salariatilor proprii;

v) organizeaza controlul financiar preventiv propriu;

w) asigura administrarea

li

gestionarea patrimoniului lnstitutului, precum 9i utilizarea

fondurilor instituliei potrivit legii 9i bugetuluide venituri $i cheltuieli;

x) propune proiectul bugetului de venituri 9i cheltuieli al instituliei

Si

il inainteaza in

vederea aprobarii Secretarului General al Guvernului, potrivit legii;
y) intocmegte anual Rapo(ul de activitate cu privire la rezultatele realizate de institutie
9i

il prezinte Consiliului gtiinlilic;
z) indeplinegte orice alte atributiidate in competenla sa, potrivit legii;
(3) in exercitarea atribuliilor sale, directorul general emite decizii.

(4) Directorul general poate delega, in condiliile legii, o parte din atribuliile
celorlalte persoane cu funclii de conducere.
9,t0

sale

(5) in absenta directorului general, /nstltuful este condus de c5tre contabituLgef sau
unul dintre iefii de servicii, in baza deciziei directorului general.

ArL 19

- (l) Activitatea directorului

general este sprijinite de un Consiliu Director,

organism cu atribulii deliberative.
(2) Componenta Consiliului Director este urmdtoarea:
- pregedinte: directorul general al lnstitututui;
- membri: Contabilul-9ef, Seful Serviciului Comunicare giAdministrare $i Qeful

Serviciului Cercetare-Sliintifice.

(3) La Sedintele Consiliului Director pot participa, dupa caz, in functie de problemele
care se discutd 9i salariali din cadrul compartimentelor funqionale ale lnstitutului.

Art. 20

- (1) La Sedintele Consiliului

Director pot

fi

invitati reprezentanti

ai

Secretariatului General al Guvernului, precum gi personalitdti ale vietii gtiintifice, culturale,
artistice 9i economice.
(2) Membrii, precum Si invitatii la Sedintele Consiliului Director nu sunt remunerali
pentru participarea la acestea.

Art.

2l -

(1) Consiliul Director igi desf5goare activitatea dupa cum urmeaza:

a) Consiliul Director se intrunegte la sediul lnstitutuluila convocarea pregedintelui sau

a 1/2 din numarul membrilor sdi gi ia decizii cu majoritate simpli de voluri din numirul total

al

membrilor;

b) Consiliul Director este prezidat de pre$edinte gi se convoaca semestrial sau ori de
cate ori este nevoie;

c) Dezbaterile Consiliului Director au loc potrivit ordinii de zi comunicata membrilor

sii

cu cel putin treizile inainte;
d) Dezbaterile se consemneaze

in

procesul-verbal inserat

in

registrul de Sedinle,

sigilat 9i parafat;

e) Procesul-verbal

de ledinle se semneaze de cStre toti participantii la

lucrerile

qedintei.

(2) Secretariatul Consiliului Director se asiguri de citre un salarial din
Compartimentului Secretariat

Si

Arhiva.
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cadrul

Art. 22 - Consiliul Director are urmatoarele atributii principale:
a) dezbate 9i definitiveaze proiectul Regulamentului de organizare gi funclionare a
institutiei, precum gi proiectul Regulamentului intern, care se aprobe prin decizii ale direclorului

genetal al

In

stit u tu I u i,

b) dezbate $i definitiveazd Bugetulanual de veniturigi chettuieli ,
c) dezbate qi aprobd resursele financiare pentru planurile gi programele de activatate
ale institutiei gidispune mesurile necesare pentru indeplinirea lor;
d) elaboreaza gi supune aprobdrii Secretariatului Generalal Guvernului programele de
investilii 9i reparatii capitale necesare institutiei;
e) dezbate $i aprobi Programul anualde achizitii publice al lnstitutului;
O analizeaze

gi aprobe misuri privind pregitirea,

perfectionarea, incadrarea gi

promovarea salariatilor, potrivit legii;
g) analizeazi periodic activitatea compartimentelor din cadrul lnstitutului, contribuind
prin mdsuri eficiente la imbunatdtirea acesteia;
h) aprobe misuri pentru organizarea eficienta a muncii, vizand studii gi programe de
perfectionare a activitdtii;
i) decide asupra acorderii premiilor salariatilor pentru rezultate deosebite in activitate;

i) reduce sau anuleazd premiile ce pot fi acordate salariatilor in cazul in care pe timpul
anului au desf5gurat o activitate profesionala slabd sau necorespunzetoare ori au avut abateri
pentru care au fost sanclionati disciplinar:
k) indeplinegte orice alte atributii date in competenta sa, potrivit legii.

Art.23

-

(1) Consiliul Stiintific este organul consultativ gtiintific de specialitate, cu rolul

de a stabili obiectivele de activitaie ale lnstitutului si de a aviza rapoartele acestuia, care
functioneaze pe langS /nsr?ut format dintr-un numar de pana la 31 de personalitdti
reprezentative gi recunoscute in domeniul studierii Holocaustului;

(2) Membrii Consiliului gtiintific sunt numiti prin decizie de cetre directorul general al
/nsfit{./rului 9i nu sunt salarizali.

-

(1) Consiliul $tiintific se intrunelte, de regule, o dati pe an, la sediul
lnstitutului; cvorumul este statutar prin prezenta majorititii simple a membrilor; la propunerea

Att. 24

directorului general, se pot intruni in sesiuni extraordinare.
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(2) Consiliul $tiinlific adopta recomanderi, auizeaza 9i face propuneri prin

votul

majoritdtii simple a membrilor prezenti la Sedinta.
(3) Consiliul $tiinlitic este prezidat de cetre directorul Oene.al al lnstilutului, care este 9i
preSedintele consaliului.

(4) Dezbaterile Consiliului Stiintific au loc potrivit ordinii de zi comunicatd membrilor sdi
cu cel pulin treizecide zile inainte.

(5) Secretariatul Consiliului gliintific se asigura de c5tre un salariat din

cadrul

Compartimentului Cercetare 9tiantifica sau de cilre secretariatul lnstitutului.

Art. 25 - Consiliul Stiintific exercita urmatoarele atributii principale:
a) asiguri indrumarea $tiinlifica 9i metodologicd a principalelor proiecle gi programe
de cercetarei

b) dezbate Si aproba strategia multianuald a activil5lii itiintifice a lnstitutului, pe
termen mediu 9i lung, planurile anuale de cercetare ttiintifice, activitili cultural-educative gi de
editare a lucrdrilor;

c) avizeaza, prin membrii

sii,

unele lucreri de referinti realizate sub egida lnstitutului,

pe baze de referate de specialitate,

d) faciliteazi cooperarea

gi colaborarea lnstitutului cu alte institulii gi universiteli,

organisme guvernamentale gi neguvernamentale;
e) sprijini pregatirea prin doctorat

ii

prin alte forme de perfeclionare a cerce6torilor gi

colaboratorilor.

Art. 26

-

(1) Colegiul de onoare este iormat din personalitdli ale vielii publice interne

9i internalionale, cu compelente 9i merite in domeniul studierii Holocaustului. Colegiul de
onoare actioneaza ca o interfaF intre lnstitut qi membrii societStii civile din tari sau din
streinatate;

(2) Membrii Colegiului de onoare sunt numiti prin decizie a primului-ministru,

la

propunerea directorului general al lnstitutului. gi nu sunt salarizati.
(3) Colegiul de onoare are urmetoarele atributii principale:
a) sprijini desldsurarea in bune conditii a activilelii lnstitutului, cu deosebire in privinta
relaliilor internationale;

b) ofera consultanta, la solicitarea Consiliului $tiintific, in privinta elaborarii strategiei
mullianuale 9i a planurilor de cercetare Stiintifici ale /nsfllutulul
l2130

- (l) Comitetul educational este format din personalitali ale vietii publice

Ait. 27

interne gi internalionale, cu expertizi in domeniul organizdrii Si desfi$urrrii de programe Si
activiteti educalionale privind memoria Holocaustului 9i semniflcalia sa in istoria civilizaliei, in
planul relaliilor umane Si al vietai politice.
(2) Membrii Comitetului educalional sunt numili de cilre directorul general al tnstitutului
9i nu sunt salarizati.

Art

28

-

(1) Comitetul educational are urmatoarele atributii principate:

a) susline principalele proiecte gi programe educalionale planificate de /nslltul
b)

oferi consultantS gi sustine tematicile pentru programele de formare continue in

domeniul Holocaustului, combaterii rasismului $i discriminarii, organizate gi desfagurate de
/rsr[ul destinate personalului didactic din inv5timentul preuniversitar;
c) sustine publicarea unor lucrariin domeniul educational editate sub egida lnstitututui,
pe baze de referate de specialitate;

d) faciliteaze cooperarea

9i colaborarea lnstitutului in domeniul activiEtii cultural-

educative cu alte instituliigi universitali, organisme guvernamentale Si neguvernamentale.

An. 29

- (l) Comitetul consultativ pentru realizarea unui muzeu al evreilor din

Romania este format din personalitili ale vietii publice interne si inlernationale, cu experlizi in
domeniul realizdrir proiectului muzeal.

(2) Directorul general al lnstitutului presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din
Romania, presedintele Asocialiei Evreilor Supravietuitori din Romenia, ambasadorii statelor
lsrael si SUA sunt membri de drept.

(3) Membrii Comitetului consultativ sunt numiti de cate directorul general al lnstitutului,
cu acordul $efului Cancelariei Primului Ministru Qi nu sunt salarizati.

(4) Deciziile se iau prin consens.

Art. 30 - (l) Comitetul consultativ are urmetoarele atributii principale:

a) stabilirea misiunii Muzeului, in concordantd cu scopul pentru care a fost infiintat

prin

lege,

b) susline

principalele proiecte, programe gi actiuni in vederea realizarii unui muzeu de

istorie a evreilor din Romania
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c) oferd sprijin in

planificarea qi desfegurarea activititilor ce trebuiesc derulate pentru

realizarea proiectului muzeal;

d) faciliteaza cooperarea

gi colaborarea lnstitutuluiin realizarea activit5tilor premergdtoare

infiintarii unui muzeu al evreilor din Romania cu alte muzee, institutii gi organisme
specializate din tare si din strSindtate ce ar putea oferi consultanti in realizarea acestui
proiect.
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Capitolul Vl
Art.3l -

-

Functionarea structurilor organizatorice ale lnstitututui

(1) Structurile organizatorice de bazi din organigrama lnstitutului sunt:

.Serviciul Cercetare $tiintifice, care are in component5 trei compartimente funclionalel
Compaftimenlul Cercetare 9tiinlifice, Compaftimentul Editare Si Comparlimentul Bibliobce 9i
Arhive bbrice;

.Compartimentul Financiar-Contabilitate;

.Serviciul Comunicare 9i Administrare, care are in componenla patru compartimente
functionale: Compaftimentul Relatii Publice gi Programe cultural-educative, Compaftimentul
Secretariat gi Arhiv1, Compaftimentul Resurse Umane gi Salarizare, Compaiimentul TehnicAdministrativ gi Compatlimentul Muzeal.
(2) Numirul maxim de posturi al lnstitutului esle de
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.

(3) in functie de specificul activitatii, prin decizie a Directorului general se pot organiza
colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte persoane

fizice sau juridice din

tar; sau din strdinehte,

precum gi comisii pentru desfe$urarea unor

activitati temporare sau permanente.

Art. 32

- (1) Serviciul Cercetare Stiintifica este subordonat

Directorului general al

lnstitutului.
(2) Serviciul Cercetare $tiintifica are urmAtoarele atribulii principale:

a) planificS,

otganizeaze, promoveaze

$i valorifice

programele

9i proiectele de

cercetare $tiintificS, editeazd Si publice lucrarile elaborate;

b) elaboreaza strategia multianuali a lnstitutului, pe termen mediu gi lung, penlru
sludierea fenomenului Holocaustului, pe care o propune spre dezbatere $i definitivare
Consiliului qtiintillci

c) elaboreazi anual Planul de cercetare $tiintificS, Planul de relatii externe gi Planul
editorial ale insrlutulul Si asiguri indeplinirea lor;

d) elaboreaza lucreri de sinteze, studii, articole, analize 9i cerceteri in

domeniul

Holocaustului $i asigure difuzarea rezultatelor obtinute;

e) avizeazd, la recomandarea Consiliului $tiintific sau a directorului general, editarea,
tiperirea qi publicarea unor lucrari, studii Si articole;
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f)

organizeaze

9i desfegoare manifesterile gtiinlifice nalionale gi

internalionale

planillcate (seminarii, colocvii, conferinle, mese rotunde. gcolide vare, dezbateri g.a.)

;

g) dezvoltd relatii de colaborare gi cooperare cu inslitute de cercetare gi
universitare din tarA

lidin strdinltate:

h) planificd, organizeaza qi desfagoara activitatea Editurii l.N.S.H.R

i)

sprUind

centre

9i

parlicipA

la

otganizarca

-

E.W.,

gi desfdgurarea programelor, proieclelor

Si

acliunilor cultural - educative organizate de institutie;

j)

asigure conceptia $i derularea activitelii de realizare 9i exploatare

a

fondului

documentar propriu al I nstitutului;

k) susline propuneri in domeniul sdu de responsabilitate pentru elaborarea Planului
anual cu principalele activitali, a Planului cu activitelile educationale 9i culturale, a Programului
de achizitii publice Si a Bugeluluide venituriSi chelluieliale insrfululul;

l)

elaboreaze, prezinta 9i sustine proiectele de decizii ale Directorului general al
lnstitutuluipe domeniile de competenla ale serviciuluii

m) stabilegte sarcinile specifice ale angajatilor din serviciu, prin figa postului 9i le
evalueaza anual performanlele profesionale individuale;
n) indeplinegte orice alte atribulii date in competenta sa, potrivit legii.

Atl. 33

-

Compartimentut Cercelare Stiintifice din cadrul Serviciului cercetare are
urmStoarele atributii:
a) elaboreaza pbnultematic al cerceterilor Si studiilor /nsrlufului;

b)

lormuleaza programe, proiecte

independent

Si

gi teme de

cercelare, realizabile

in

mod

in colaborare;

c) elaboreaza gi perfeclioneazd metodologiile de cercelare gtiintifice a problematicilor
respeclive;

d) deruleazd studii, analize

ii

cerceteriin domeniul de specialilale al lnslitutului;

e) sprijina Si participe la organizarea 9i desfdgurarea programelor, proiectelor

Si

actiunilor cultural-educative organizate de inslitutie;

0 colecteazi, prelucreazd 9i analizeaze datele gi informaliile obtinute prin activiiatea
specifica desfSgurata:

g) redacteaze rapoarle de cercetare 9i prezinta rezultatele oblanute;
h) elaboreazd si supune aprobarii conducerii serviciului rapoderi intermediare Si finale
asupra activiEtilor derulate;
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i) propune noi politici in domeniul de activitate al lnstitutului, bazate pe cercetirile
efectuate $i pe modelele din alte teri;

i) organizeaze sau participi la activiteli gtiintifice interne gi internationale;
k) participa la crearea gi actualizarea bazei documentare proprii a lnstitutuluil
l) indepline$te orice alte atributii date in competenta sa, potrivit legii.

Art. 34

-

Compaftimentul Editate din cadrul Serviciului cercetare are urmiloarele

atributii:

a) redacteaze li editeaze cedi, publicalii, lucreri 9i studii de specialilate bazate pe
cE

t

cetdt ile

I n s ti t u t u I u i

b) initiaza

li

fizice sau juridice din

;

deruleazi parteneriate gi proiecte editoriale in colaborare cu persoane

tari sau din strdinitatei

c) desfdgoard Sitine evidenta activitetilor Editurii l.N.S.H.R. - E.W.;
d) sprijina aparilia publicaliilor de specialilate referitoare la Holocaust;
e) indeplinegte orice alte atributii date in competenta sa, potrivit legii.

Art. 35

-

Compaftimentul Biblio/f,ce

9i Athivd lsbrtce din cadrul

Serviciului

Cercetare $tiintifica are urmetoarele atributii:

Si

a) organizeazS, dezvolta si asiguri conservarea colectiilor de carte, publicatiilor seriale
a allor documente specifice privind Holocaustul;
b) organizeaza gi r5spunde de arhiva documentar-istorica a lnstitutului;

c) gestioneaza $i rispunde de utilizarea Si pastrarea in conditiile microclimatice gi de
securitate specifice a fondului de carte, colectiilor de publicatii, microfilmelor gi a celorlalte
materiale documentare din biblioteca

ti arhiva

lnstitutului;

d) efectueazd inscrierea in evident5 Si deservirea cititorilor, realizeazS imprumutul
interbibliotecar, propune gi urm5relte achizitiile de carte $i de publicatii periodice de profil;
e) prelucreaze ca4ile, publicatiile Si microfilmele nou intrate in bibliotecd, informeaze
personalul de cercetare din institut despre sumarul acestora giintocmegte bibiografii la cerere
sau de recomandare privind Holocaustul;

0 indeplineste orice alte atributiidate in competenta sa, potrivit legii.

Art.36

-

(1) Compartimentul Financiar-Contabil este subordonat directorului general

al lnstitutului.
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(2) Compartimentul Financiar-Contabil are urmatoarele atributii principale:

a) organizeazS activitatea financiar-contabile in cadrul institutiei gi asigurA efectuarea

corecti 9i la timp a inregistrerilor contabile, potrivit dispozitiilor legale in domeniu;
b) rispunde de legalitatea operaliunilor financiar-contabile;

c) asigur; inlocmirea bilanturilor contabile trimestriale $i anuale, pe care, ori de cete
ori este nevoie, le prezinte Consiliului gtiintific sau Consilaului Director spre aprobare;

d)

organizeaze evidenla gestiunii bunurilor materiale

gi

urmdregte efectuarea

procesului de inventariere a elementelor de activ 9i pasiv, in conditiile legii;

e)

inregistreaza cronologic

gi sistematic documentele contabile; prelucreaze 9i

pistreaze documentele cu privire la situatia patrimoniald;

0

coordoneazd elaborarea proiectului Bugetului anual de venituri

9i cheltuieli gi

avizeaze Programul anual de achizilii publice ale lnstitutului, luand masuri penlru finantarea
legala a achizitiilor efectuate;

g)

asigurS realizarea evidenlei contabile, conform capitolelor 9i subcapitolelor din
clasificalia bugetar;, lnregistrand veniturile, platile de casd 9i cheltuielile efective, le
structureaza pe capitole gi subcapitole de cheltuieli $i, in cadrul acestora, pe articole gi
alineate, portivit bugetului aprobat;
h) 'intocme$le, conform legii, urm5toarele tipuri de documente: fige de evidenld

diri de seamd contabile trimestriale Si anuale (bilantul, contul
de executie bugetarA etc.), balante de verificare lunare, note contabile, centralizatoare,
contabilA, sinteticd 9i analitid,

registrul de casa, alte documente privind operatiunile de casS;

i)

asigu15 intocmirea situatiilor financiare trimestriale

$i anuale 9i inaintarea

lor

ordonatorului principal de credite;

j) asigura 9i raspunde de aplicarea stricte a prevederilor legale in domeniul salarizerii
$ide intocmirea statelor de plata a personaluluii
kl avizeaze Si dispune pletile in numerar $i semneaze ordinele de

platl

cetre

in

cazul

trezorerie;

l)

propune Directorului general mesuri organizatorice

Si

pecuniare

nerespectarii disciplinei financiar-contabile Si a actelor normative in vigoare privind achizitiile
publice, neglijenla sau vinovetia'in gestionarea 9i utilizarea patrimoniului lnstitutului:
m) verifici respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea Si pestrarea

bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale Si bdnegti, efectuarea recepliilor Fi
plStilor, inventarierilor, asigurarea Si conslituirea de garantii, obligatiile 9i 15spunderile
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gestionarului, conducerea evidenlei contabile gi realitatea datelor inscrise in bilanluri gi conturi
de execuliei

n) asigure controlul casieriei Si al magaziei de materiale, organizeaza inventarierea
anuala a bunurilor financiare gi materiale ale lnstitutului:

o)

asigurA geslionarea fondurilor bdne$ti ale instituliei, respecland Regulamentul

operaliunilor de case 9i legislalia in vigoare:

p)

asigura finanlarea programelor Si proiectelor specilic€ lnstitutulul. urmArind

incadrarea in cheltuielile alocate:

q) coordoneazl 9i asigure finanlarea in conditii legale a parteneriatelor $i proiectelor
organizate de /rstlfut in colaborare cu alte persoane juridice sau fizicei

r) participd, in colaborare cu celelalte servicii, la elaborarea Planului anual cuprinzand
principalele activitati ale lnstitutului, Planului editorial, Planului de relalii externe gi a planului
anual cu activitilile educationale 9i culturale, sub aspectul corelerii prevederilor acestora cu
Bugetul de venituri gacheltuieli gisprijina indeplinirea lor pe parcursul anului fjnanciar,
s) avizeaze referatele de necesitate pentru achizitiide produse, servicii gi lucreri;

9) elaboreaze, prezinti Si sustine proieclele de decizii ale Directorului general al
I nstitutul

ui pe Wobleme financiar-contabilei

t) organizeaza 9i raspunde de arhiva financiar-contabilai
t) participe la comisiile de evaluare a ofertelor penlru achizitiile publice ale lnstitutului,
conform deciziilor Directorului general;

u)indeplinegte orice alte atributiidate in competenla sa, potrivit legii

An. 37 - (t) Servlciul Comunicare 9i Administrare este subordonat

Directorului

genetal al lnstitutului.

(2) ServiciulComunicare giAdministrare are urm5toarele atributii principale:
a) planifici, organizeazS, promoveaza, desfa$oara gi valorifici activitatea de
comunicare 9i relalii publice;
b) planificd, organizeaza, promoveaza, desfdgoare Si valorifica activitatea culturaleducativai

c) planifica, organizeazi gi desfagoara activitatea de management resurse umane gi
de adminislrare a salarizirii:

d) planificd si organizeazi activitilile specifice derulate pentru realizarea proiectului
muzeal de istorie al evreilor din RomSnia;
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e) organizeaza gi desfigoarA activitatea de secretariat gi de arhivare a documentelor
institutului;

0 organizeazS, planificd, coordoneaze gidesfe$oa15 activitatile de:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

adminislrare a imobilelor lnstitutului:
gestiune a bunurilor materialei
achizitii publice;

aprovizionare tehnico-materiale,
transport auto;
comunicatii 9i informalii;
securitale $i sanilate a munqi,
prevenire $i Stingere a incendiilor;
paza

li

securitatea imobilelor gi a bunurilor materiale.

g) elaboreaza strategia multianuali a activiElii culturale 9i educationale a lnstitutului,
pe termen mediu 9i lung, gi o supune spre analizS, dezbatere gi avizare directorului general;

h)

ii

in

domeniul s5u de
responsabilitate pentru elaborarea Planului anual cu principalele activiteti 9i a Bugetului de
intocmegte, fundamenteaze

sustine propuneri

venituri $i cheltuieli ale lnstitutului;

i) elaboreaza anual Planul cu activitalile educationale ii culturale

li

Programul de

achizitii publice ale lnstitulului:

,) propune spre aprobare Directorului general gi realizeazi strategia de comunicare

9i

relatii publice a instilutiei;

k) asigurl

elaborarea

9i

implementarea proiectelor

9i

programelor educalionale

planificate de /nstlluf;

l) elaboreaza tematicile pentru programele de formare continua deslinate personalului
didactic din invat5mantul preuniversitar in domeniul Holocaustului, combaterii rasismului

Si

discriminarii Si asigura masurile organizatorice necesare desfagurarii acestora sau a altor
programe educationale;
m) elaboreazd gi publice sau avizeaze, dupe caz, publicarea unor lucrSri in domeniul
educational editate sub egida insrlutulul;

n) dezvoltd relatii de cooperare 9i colaborare in domeniul activitalii cultural-educative
cu alte institutii qi universititi, organisme guvernamenlale 9i neguvernamentale;

o)

cerceteaze

gi identifice parteneri interni Si inlernationali in vederea

proiectului muzeal;
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realizdrii

p) dezvottt relalii de cooperare 9i colaborare cu muzee, institutii gi organisme din lard
Si streinatate ce ar putea oferi consultanla in realizarea unui muzeu de istorie a evreilor din
Romania:

q) propune Directorului general gi transmite comunicale de presS;

r) asigurtr monitorizarea spatiului mediatic, indrume intocmirea dosarelor de presi

gi

lanseaze campanii de informare 9i conglientizare pe teme de inleres penhu atributiile specifice
ale lnstitutului;

s) propune spre aprobare directorului general mdsurile necesare pentru asigurarea
liberulua acces al cetitenilor la informatiile publice privind activitatea institututui:

9) asigura indeplinirea atributiilor purtetoruluide cuvant al lnstitutului;

t)

stabile$te sarcinile specifice ale angajatilor din serviciu, prin figa postutui 9i le
evalueaza anual performantele profesionale individuale;

t)

elaboreaze, prezinte qi susline proiectele de decizii ale directorului general al

lnstitutului pe domeniile de competente ale serviciuluii
u) indeplineSte orice alte atribulii date in compelenta sa, potrivit legii.

-

Compattimentul Rel4ii Publice 9i Prcgrame cuttural-educative din cadrul
Servicului Comunicare gi Administrare are urmitoarele atributii:
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desfegoara activitatea privind relaliile publice interne 9i externe;

a) organizeazA

Si

b)

in

participd,

colaborare

cu

Serviciul Cercetare gliintifice,

la

organizarea,

desfagurarea 9i promovarea manifesterilor gtiintifice interne cu participare romeneasca gi
streine (simpozioane, sesiunide comuniciri, informlri ;tiintifice, mese rotunde, colocvii etc.);
c) asigura organizarea, desfagurarea 9i promovarea programelor, proiectelor 9i
acliunilor cultural--educative ale lnstitutului (expozilii memoriale, tabere de crealie. lansari de
carte etc.);
e) mentine relatia cu reprezentantii societatii civile. mass-mediei gi cu organismele de
promovare nationale Si internationale:

0

elaboreazS, propune gefului serviciului

9i participa la

realizarea strategiei de

comunicare Si relatii publice a inst[uliei:

g) colaboreaza cu celelalte structuri ale lnstitutului ptivind modalitAtile de realizare a
actavitelilor care au incidenle asupra publicului;

h) propune gefului seNiciului gitransmite comunicate de prese;
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i) monitorizeazi spatiul mediatic ai intocmelte dosare de prese pe teme relevante
pentru obiectul de activitate a lnstitutuluisau despre lnstitut;

i)

propune Qi lanseazi campanii de informare gi conglientizare pe teme de interes

pentru atributiile specitice ale lnstitutului;

k) propune Sefului serviciului mesurile necesare pentru asigurarea liberului acces al
cet;tenilor la informatiile publice privind activitatea institutului;

l)

asiguri indeplinirea atributiilor responsabilului cu activitatea de solutionare a

petitiilor;
m) indeplinegte orice alte alribulii dale in competenla sa, potrivit legii

AJt.39

-

Compartimentul Secretariat gi Arhivd din cadrul Servicului Comunicare si

Administrare are urmitoarele atributii:
a) primeste, inregistreazS, prezinti, selecteazd, multiplice, dlluzeaze, urmareste

rezolvarea, claseaze, pestreazi

si

arhiveazd documentele interne create

secretariatului sau inaintate conducerii de

in

cadrul

citre compartimentele functionale, precum qi pe

cele sosite prin mijloacele de corespondenta;

b) asigura organizarea arhivei de documente

a

lnstitutului, evidenta, depozitarea,

pestrarea in siguranta gi manuirea dosarelor din arhiva conform prevederilor legale;
c) asiguri tehnoredactarea pe calculator a decizailor, dispozitii, planurilor de activitate,
adreselor, scrisorilor 9i altor documente date in concept de cetre conducerea lnstitutului sau
de c5tre compartimente, in ordinea de prioritate stabilite de geful serviciului;
d) elaboreaze documente de corespondent5 externa, decizii sau alte documente din
dispozitia Si conform precizdrilor conducetii lnstitutului

;

e) organizeaza gi asigurS conditiile necesare pentru desfdgurarea intalnirilor de lucru
gi primirii vizitatorilor (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori de servicii gi lucriri, cetdteni
sositi in audienti etc.)

;

0 pregate$te Sedintele de lucru ale conducerii lnstitutului, consemneaze dezbaterile

Si

hoterarile luate in procesele-verbale, transmite 9i urmdresle indeplinirea deciziilor luate;

gl pregiteste documentele necesare deplasdrii in delegalie a conducerii Institutuluigi
tine evidenta delegatiilor efectuate de personalul institutiei;
h) intocmegte gi tine la zi agenda de lucru a Direclorului general, pe baza precizarilor

fecute de acesta

:
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i) pregeteste activitelib de protocol, inclusiv corespondenta cu prilejul sArbetorilor
nationale;

il

otganizeaze $i actualizeaza baza de date a lnstitutului pe urmatoarele domenii de

interes: adrese, mijloace 9i modalitili de contacl penlru angajalti lnstitutului, colaboratori,
inslitulii, firme, asocialii, organisme li organizatiietc. ;
k) reline/consemneazd 9i prezinta conducerii $i compartimentelor informaliile primite
prin mi.iloacele de comunicalii ale lnstitutului gi tansmite te(ilor datele gi informatiile precizate
de

citre conducerea instituliei

;

l) solicita aprobarea 9i precizarile conducerii ori de cate ori persoane din exterior cer
date Si inlormatii de uz intern despre instliuf sau angajatii acestuia ;
m) consulta zilnic adresele

de e-mail ale lnstitutului 9i informeaze conducerea

compartimentele despre informatiile primite

gi

;

n) indeplineste orice alte atributii specifice date in competenta sa, potrivit legii.

Art 40 - Compaiimentul Resurse

Umane

9i

Salarizare din cadrul Serviciului

mmunicare are urmetoarele atributii:
a) intocmegte proiectele Statului de functii, Struclurii de personal, Structurii posturilor

pe compartimente si le prezintd spre avizare $efului de serviciu, apoi le inainteaza spre
aprobare Directorului general al I nstitutului,
b) actualizeaza Statul de functii, Slructura

de personal si Structura posturilor

compartimente ale /rstitutului, in raport cu modificarile intervenite

li

pe

dinamica de personal;

c) propune structura de personal pe baza cdreia se determina fondurile destinate
cheltuielilor cu salariile, conform legii;
d) organizeazi concursurile sau examenele de selectionare gi recrulare a personalului
necesa( lnstitutuluil

e)intocmeste documentele necesare in scopul promoverii sau avanserii, in conditiile
legii, a personalului lnstitutului;

0 intocmegte 9i gestioneazd contractele individuale de munca ale angajalilor 9i actele
adilionale la contractele individuale de munce, conform legiii
g) urmireSle aplicarea contractelor individuale de munc5
prezinta constatSrile ficute conducerii

In

stitutului;

t:l l0

ii

a Regulamentului inlern

li

h) asigure 9i rdspunde, impreuna cu contabilul-gef, de aplicarea stricti a prevederilor
legale in domeniul salarizdrii;

i) particapa

la elaborarea proiectului Bugetului anual de venituri si cheltuieli

al

lnstitutului,

'intocmegte documentalia necesara
i) analizeazd,

$i inainteaze propuneri

pentru

acordarea de adaosuri, sporuri, indemnizalii, ajutoare $i alte drepturi salariale;
k) intocmeste

lunar Foaia colectiva de prezenld Si

o

preda Compartimentului

Financiar-Contabil;
l) intocmeSte programarea anuald a concediilor legale de odihna, pe baza propunerilor
gefilor de servicii gi compartimente, o supune aproberii directorului general gi monitorizeazA
efectuarea acestora;
m) tine evidenta timpulua de lucru, urmerind semnarea zilnic; in Condica de prezenla
de cStre salariati, a orelor suplimentare efectuate peste programul normal de lucru, precum li

a orelor lucrate in conditii deosebite, speciale, vdtamatoare sau periculoase, dupa caz, pentru
calcularea drepturilor salariale;
n) efectueaza lucrarile de evidenli

ti

migcare a personalului (planificarea 9i evidenla

concediilor fara plaG, concediilor de sludii, zilelor libere acordate cu ocazia unor evenimente

familiale, certificatelor de concediu medical; emilerea de legitimatii $i permise de intrare in
institutie; intocmirea, dupe caz, a documentelor de deta$are, delegare a salariatilor in tard gi
peste hotare etc.)l
o) line evidenla modificarilor salariilor de bazi ale angajatilor lnstitutului, precum 9i a
indemnizatiilor, sporurilor, premiilor gi altor drepturi bine$ti de care beneficiaze personalul,
conform prevederilor legale;
p) acorda asistente de specialitate angajatilor cu funclai de mnducere

in

vederea

indeplinirii obligatiilor ce le revin pentru administrarea personalului din subordine;
q) gestioneazd Fi urmdregte actualizarea figelor de post ale angajalilot lnstitutuluil
r) coordoneaze gi asigurA asistenta de specialitate pentru desfisurarea procesului de
evaluare anuale a performantelor profesionale, potrivit legii gi gestioneaza figele de evaluare
profesionale individuale anuale ale angajalllor;

s)asigura completarea, actualizarea Si transmiterea la lTl\4 Bucuregti a Registrului
general de evidenle a angajatilor in format electronici

t) line evidenta participdrii ang{alllo( lnstitutuluila cursuri de formare Si perfeclionare
profesionala;

1.1 -jLl

u) intocmegte, actualizeaze Si p5streazd dosarele personale ale angajatilor institutiei,
conform prevederilor legale;

v) asigure inlocmirea documentelor statistice,

a

evidentelor

de personal Si

de

salarizare, precum gi a altor documente solicitate in domeniul resurselor umane,

de serviciu sau de vechime in munci

w) elibereazd adeverinte

personalului

lnstitutului, precum 9i copii dupi actele din dosarele de personal ale angajatilor sau ate fogtilor
angajati, la solicitarea acestora;
x) intocmegte dosarele

de

pensionare pentru angajatii lnstitutului, conlotm

prevederilor legale;
y) intocme$te situatii statistice, precum $i alte raponeri de specialitate solicitate de

autorititi sau institutii abilitate;
z) indepline$te orice alte atributiidate in competenla sa, potrivit legii.

Att. 41

-

Compartimentul Tehnic - Administrativ din cadrul Serviciului Comunicare

Si

Administrare are urmatoarele atribulii:
a) intocmegte, prezintd Si susline anual proiectele planurilor

de reparatii

curente

privind imobilele 9i instalatiile administrate ii face propuneri pentru reparatiile capitale
lucririle de investitii necesare acestora atunci cand este cazuli
b) stabileqte oportunitatea

9i

prioritatile efectuerii reparatiilor planificate,

in

$i

limita

fondurilor alocate;
c) elaboreazi, in colaborare cu celelalte servicii

Si

compartimente, Programul anual de

achizilii publice a Institutului, gi asigurd indeplinirea 9i actualizarea acestuia, in functie de
necesititile aparute in asigurarea tehnico-materiala cu bunuri 9i servicii a institutiei;

9i

d) urmireste 9i ia masuri pentru respectarea dispozitiilor legale cu privire la utilizarea
functionarea in deplina sigurante a intregii aparaturi $i instalalii tehnice din dotarea

institutiei;

e) informeaze geful de serviciu asupra deficientelor constatate de organele de control

(Pompieri, Politie, Proteclia muncii etc.) qi ia mesurile necesare pentru eliminarea acestor
deficiente;

Si participa la receptionarea produselor, serviciilor ii a lucririlor
furnizate, prestate sau executate de te(i, precum Si la punerea in functiune a echipamentelor
f) organizeaz5

tehnice achizitionate de catre institutiei
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g) raspunde

de activitatea deslinata securitetii Si sAnatalai muncii. precum

li

a

prevenirii 9i stingerii incendiilor, potrivit normelor legale in vigoare;
h) asiguri 9i ia mlsuri pentru funclionarea

in bune condilii a tuturor

instalatiilor de

utilitali ale instituliei (incalzire, gaze, ventilalie Si aer condilionat, apa 9i canal, electricitate,
PSI), avand grija planific5rii reviziilor tehnice gi repararii oportune a acestora;

ii

i) ia mdsurile legale pentru paza Si securitalea personalului
bunurilor instituliei,
asigurand parcurgerea procedurilor pentru incheierea contractelor cu firmele de protectie ga
paze gi monitorizarea desftrgurerii activitatii acestora;

i) verifice starea mobilierului gi asigure repararea sau inlocuirea lui;
k) reprezinte interesele instituliei in raport cu te(ii, din punct de vedere tehnic

ai

administrativ, cu avizul Qefului de serviciu gi cu aprobarea directorului general;

l) participi la redactarea conlractelor, verificarea devizelor gi a caielelor de sarcini, la
precizarea, motivarea

li

sustinerea divergentelor la gedinlele de conciliere privind lucrarile

executate sau care urmeazl a se efectua in cadrvl lnstitutului:
m) prime$te

9i

redacteaze corespondenta tehnicS sau

de alti nature,

conform

dispozitiilor Sefului de serviciu;
n) acordd asistenla tehnico-economicd

ori de cate ori aceasta este solicibta in

aclivitatea /nslitufulu/;
o) rdspunde

de buna

gospoderire

a

institutiei,

de

procurarea, intretinerea

li

conservarea tuturor bunurilor instituliei:
p) desfiioare activitalea de aprovizionare a institutiei cu bunurile materiale nec€sare,
precum gide transport al personalului acesteia;
q) intocmegte,

in ordine cronologice, documentele de intrare $i iegire din gestiune a

bunurilor incredintate de institulie 9i geslioneaze aceste bunuri in conditiile legii;

r) asigura utilizarea eficienta gi in siguranle a autovehiculelor din dotare, in scopul 9i in
termenele aprobate/dispuse de conducerea lnstilutului, cu respectarea strictd a Codului rutier
si cu incadrarea in normele de consum aprobate prin actele normative in vigoarei

s) are in primire, intretine si exploaleaza in cele mai bune conditii autovehiculele din
dotare, asigurand conditii tehnice optime de funclionare, semnaleaza defectiunile tehnice ale
acestora si propune gefului de serviciu introducerea lor in reparalie;
t) tine evidenta 'intrelinerilor si reviziilor tehnice, consumurilor de carburanti, lubrifianli,
kilometrilor parcursi, uzajului anvelopelor, asiguririlor RCA $i CASCO 9i efectueaza micile

reparatiigi reglaje la aulovehiculele din dotare;
26/10

u) completeazd documentele de evidente a transporturilor si consumurilor gi asigurd
prelucrarea foilor de parcurs;

v) desfasoara activitatea

de intretinere a curSleniei in imobilele din

patrimoniul

lnstitutuluil
x) indeplinegte orice alle atributiidate in competen!a sa, potrivit legii.

Arl.42

-

Compafiimentul Muzeal din cadrul Serviciului Comunicare si Administrare
are urmitoarele at butii:
a) organizarea unei retele de comunicare cu institutii de specialitate din tari si strdinetate
pentru documentarea necesare elaborerii conceptului muzeal;
b) elaborarea tematicii expozitionale necesare proiectului curatorial;

c) identificarea unui leren in Bucuresti pentru amplasarea viitoarei constructii a lvluzeului
de istorie a evreilor din Romania;

d) pregetirea documentatiei necesare

in vederea

organizarii concursului international

proiectul arhitectural al Muzeului National de lstorie a Evreilor din Romania;

e) organizarea unei competitii internationale in vederea selectionerii proiectului curatorial
privind organizarea muzeului;

0

identificarea de parteneri interniEi internationali in vederea rcaizetii proiectului muzeal;

g) identificarea de artefacte, obiecte si material documentar specifice istoriei si civilizatiei
evreilor din Romenia;

h) stabilirea listei

de bunuri culturale care vor face parte din patrimoniul

incluzend denumirea, autorul si provenienta bunurilor;

i)

indeplineste orice alte atributii date in competenta sa, potrivit legii.

2',7130

muzeului,

Capitolul Vll
Art. ,A

-

-

Dispozitii finale

hstitutul

ae

arhiva proprie,

in care se pastreazi, in

conformitate cu

prevederile legale urmetoarele documente:

-

actul normativ de infiintare;

regulamentulde organizare gi funclionare;
regulamentul intern;
documenlelefinanciar-contabile:
documentele de personal;

registrele

de

procese-verbale 9i/sau hotdrarile Consiliului gtiinliflc, Consiliului de

administralie/director

-

ii

registrul ce conirol al institutiei;

dosarele de achizitii publice;

registrul de evidenti a activitetii cultural-educative, inclusiv materialele publicitare care

atest, aceasu aclivitate;

-

planurile gi programele de activitate, dlrile de seame gi situatiile statisticei
documentele de organizare gidesfdgurare a controlului intern/managerial;
corespondenta;
alte documente. potrivit legii.

Art.44 - (f) Prezentul Regulament de Organizare gi Functionare se completeaze, de
drept, cu dispoziliile aclelor normative in vigoare, precum $i cu dispozitiile ordinelor 9i
instructiunilor in domeniu;
(2) Prezentul Regulament intri in vigoare la data aprobdrii lui prin decizie a directorului
gene.al al

In

stitu tu lu i.

(3) Orice modificare 9i completare a prezentului
f

Regulament

de organizare

la

unctionare va fi propuse de cetre Consiliul Director al lnstitutului, in vederca aprobarii de crtre

directorul general al I nstitutului.

(4) Pe baza Si cu respectarea dispozitiilor legale Si ale prezentului Regulament de
organizare Si funclionare, se va elabora/actualiza Regulamentul intern, care va fi aprobat de
cetre directorul gene'al al lnstitutului.

(5) La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament se abroge orice dispozitie
contrari.
2E,',10

Art. 45

-

Litigiile lnstitutului cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesolutionate

pe cale amiabila, vor

fi

supuse spre rezolvare instanlelor judec5toregti romane de drept

comun.
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