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REGULAMENTUL INTERN (RI) 
al Academiei Romane - aparat propriu 

CAPITOLULI 
Dispozitii generate 

Art. 1. (1) Prezentul Regulament Intern (RI) cuprinde reguli �i norme de conduita
necesare pentru buna desra�urare a activitatii interne m Academia Romana. 
Reglementarile privesc disciplina �i organizarea muncii, igiena �i securitatea muncii, 
obligatiile �i drepturile angajatorului �i ale angajatilor. 

(2) Activitatea se desra�oara la sediul angajatorului, cu exceptia situatiilor
reglementate de lege vizand instituirea unor masuri speciale care impun lucrul la 
domiciliu pentru perioade limitate. 

Art. 2. Disciplina in cadrul institutiei impune respectarea �i exercitarea cu strictete, 
de catre toti angajatii, potrivit ariei lor de competenta, indiferent de tipul contractului 
individual de munca �i de functia detinuta, a reglementarilor stabilite in prezentul 
regulament. 

Art. 3. Persoanele care lucreaza in cadrul Academiei Romane in baza unei 
delegatii vor fi obligate sa respecte, pe langa dispozitiile Regulamentului intern al 
intitutiei cu care au incheiat contractul individual de munca, �i dispozitiile prezentului 
regulament. 

Art. 4. Scopul prezentului RI este acela de a asigura buna functionare a institutiei 
�i de a crea un mediu propice pentru dezvoltarea institutionala �i profesionala a 
angajatilor, avand la baza urmatoarele principii: 

- principiul libertatii;
- principiul egalitatii de �anse �i de tratament;
- principiul respectului reciproc intre institutie �i angajat, respectiv intre angajati;
- principiul transparentei;
- principiul respectarii eticii profesionale;
- principiul raspunderii personale fata de institutie �i fata de societate, pentru

activitatea desra�urata in orice plan �tiintific, administrativ etc; 
- principiul libertatii de asociere pentru apararea drepturilor �i promovarea

intereselor profesionale, sociale, culturale, economice etc. 
Art. 5. In conformitate cu prevederile art. 241 - 246 din Legea nr. 53/2003- Codul 

Muncii, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, institutia in calitate de 
angajator a elaborat Regulamentul intern (RI) cuprinzand urmatoarele: 
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Academiei Romane �i in conformitate cu legislatia in vigoare. Regulamentul mai sus 
precizat este afi�at pe site-ul Academiei Romane, sectiunea "Acte normative". 

Art. 78. Regulamentul cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale 
salariatilor (personalului contractual) din cadrul aparatului propriu al Academiei Romane 
face parte integranta din prezentul Regulament. 

CAPITOLUL XIV 
Dispozitii finale 

Art. 79. Prezentul regulament va fi adoptat de catre angajator �i adus la cuno�tinta 
salariatilor, prin grija Biroului Resurse Umane, prin e-mail �i prin afi�area acestuia pe 
site-ul Academiei Romane, sectiunea "Acte normative". 

Art. 80. Se considera ca fiecare salariat a luat la cuno�tinta de cuprinsul 
Regulamentului intern la trimiterea acestuia prin e-mail �i afi�area pe site-ul Academiei 
Romane, conform art. 79. Din acel moment se considera indeplinita obligatia 
angajatorului de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului �i nici 
unul dintre salariati nu va putea invoca necuno�terea acestor prevederi. 

Art. 81. (1) Orice salariat poate sesiza conducerea Academiei Romane cu privire la 
dispozitiile Regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al 
sau. 

(2) Contestatia se adreseaza Pre�edintelui Academiei Romane, in scris, cu
mentionarea expresa a dispozitiilor contestate, a drepturilor considerate a fi incalcate �i 
cu motivarea corespunzatoare, urmand a fi solutionata in termen de 30 de zile. 

(3) Daca raspunsul primit nu este satis:racator, salariatul poate sesiza instanta
judecatoreasca in termen de 30 de zile de la data comunicarii modului de solutionare sau 
de la expirarea termenului la care angajatorul avea obligatia sa dea raspuns sesizarii 
primite. 

Art. 82. Prezentul Regulament intern intra in vigoare �i se aplica incepand cu data 
de 8 iulie 2020. 

Intocmit, 
Birou Resurse Umane
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Propun aprobarea, 
Secretar general 

Acad. Ioan Dumitrache 

Vizat,
Serviciul Juridic 
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