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CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA
Articolul 1
Institutul European din România este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în
temeiul Ordonanţei Guvernului nr.15/1998, aprobată prin Legea nr. 207/1998, cu modificările
şi completările ulterioare.
Articolul 2
Denumirea „Institutul European din România” şi marca se înscriu în toate documentele şi
actele emise de acesta, la care se adaugă adresa sediului social, contul bancar şi codul fiscal.
Articolul 3
Institutul European din România funcţionează sub autoritatea Guvernului, în condiţiile
prevăzute de OG nr. 15/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi în coordonarea
Ministerului Afacerilor Externe, conform prevederilor art. 23 din Hotărârea de Guvern nr.
8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.
Articolul 4
Institutul European din România are sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr.7-9,
sector 3. Sediul este pus la dispoziţie, fără plata chiriei, de către Regia Autonomă
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
Articolul 5
(1) Institutul European din România îşi va desfăşura activitatea pe termen nelimitat.
(2) Institutul European din România îşi va înceta activitatea, conform prevederilor legale.
CAPITOLUL II – OBIECTIVE ŞI SURSE DE FINANŢARE
Articolul 6
Principalele obiective ale activităţii Institutului European din România sunt:
a) sprijinirea fundamentării şi a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în
domeniul afacerilor europene;
b) creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii
socioprofesionale în domeniul afacerilor europene;
c) îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene,
precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora;
d) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor europene.
Articolul 7
(1) În vederea realizării obiectivelor menţionate la articolul anterior, Institutul European din
România:
a) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare, prin elaborarea de studii, analize şi puncte de
vedere privind activităţile din domeniul afacerilor europene, inclusiv în scopul
fundamentării poziţiilor exprimate de România în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de stat membru şi a reprezentării intereselor
acesteia în faţa instituţiilor comunitare;
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b) realizează activităţi şi programe de formare continuă şi dezvoltare profesională de scurtă
şi lungă durată în domeniul afacerilor europene, inclusiv de pregătire pentru concursurile
şi selecţiile organizate de instituţiile Uniunii Europene, destinate funcţionarilor publici şi
altor angajaţi din administraţia centrală şi locală, precum şi altor categorii
socioprofesionale interesate, cum ar fi personalul didactic şi didactic auxiliar sau a
personalului de conducere, îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar;
c) asigură traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului
comunitar adoptat până la momentul aderării României la Uniunea Europeană şi a
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, cat şi traducerea în alte limbi oficiale
ale Uniunii Europene a unor texte juridice în limba română, prin unificarea terminologică
şi coordonarea traducerilor efectuate la nivel naţional;
d) realizează activităţi de comunicare publică în domeniul afacerilor europene, prin
organizarea de conferinţe publice, seminarii, mese rotunde, dezbateri şi alte activităţi şi
produse de comunicare, având ca scop promovarea valorilor şi a spiritului european la
nivelul administraţiei publice, mediului academic, mediului de afaceri şi al opiniei
publice;
e) realizează şi publică periodicul „Romanian Journal of European Affairs” şi alte publicaţii
din domeniul său de activitate;
f) realizează alte tipuri de traduceri decât cele prevăzute la lit. c), lucrări şi materiale
didactice sau de informare în domeniul său de activitate.
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul European din România
poate încheia, în condiţiile legii, parteneriate, acorduri de cooperare şi contracte cu alte
instituţii publice ori private şi/sau cu specialişti din ţară şi din străinătate.
Articolul 8
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin cadrul legal de funcţionare, Institutul
beneficiază de următoarele surse de finanţare:
a) Subvenţii de la bugetul de stat;
b) Venituri proprii;
c) Donaţii;
d) Sponsorizări.
a) Subvenţiile de la bugetul de stat
Alocarea subvenţiilor de stat se face prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, care este
ordonator principal de credite.
b) Venituri proprii
Veniturile proprii se constituie din realizarea de studii, analize şi programe, efectuate pe bază
de contracte de cercetare, din taxe de participare la activităţile de formare, din vânzarea
produselor editoriale, din organizarea de sesiuni, conferinţe şi manifestări ştiinţifice, de
comunicare sau formare profesională, din prestarea de servicii de traducere, coordonare şi
unificare terminologică şi alte activităţi asimilate, efectuate pe bază de contracte sau în
parteneriat public-privat ori cu alte instituţii publice, precum şi din finanţări nerambursabile şi
se utilizează de către institut, potrivit legii.
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c) Donaţii
Donaţiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte
drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină.
Donaţiile pot fi condiţionate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanţă cu
obiectivele Institutului European din România.
Institutul European din România poate refuza, prin decizie a Consiliului de Administraţie,
orice donaţie oferită în termeni inacceptabili sau care contravine prevederilor prezentului
statut. Pentru donaţiile condiţionate, sau pentru cele cu destinaţie specificată în actul de
donaţie, donatorul va putea lua cunoştinţă de modul cum a fost utilizată donaţia sa, Institutul
punându-i la dispoziţie un raport în acest sens.
d) Sponsorizări
Institutul European din România poate primi şi utiliza sponsorizări, potrivit legii.
CAPITOLUL III – CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
Secţiunea I – Structuri cu rol decizional şi consultativ
Articolul 9
Structurile cu rol decizional sau consultativ din cadrul Institutului European din România
sunt:
a) Consiliul de Administraţie;
b) Directorul General;
c) Consiliul Ştiinţific Consultativ.
a) Consiliul de Administraţie (CA)
Articolul 10
(1) Consiliul de Administraţie este organul de conducere al Institutului European din România
si este format din nouă membri, care nu pot fi functionari publici.
(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie, împreună cu alţi patru membri sunt numiţi de
primul ministru, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României, Academia Română,
organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, vor desemna câte un
membru în Consiliul de Administraţie al Institutului European din România.
Articolul 11
(1) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale şi sindicale care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea nr. 62/2011, a dialogului socia, modificata si completata.
(2) În cazul membrilor numiţi de organizaţiile patronale sau sindicale, numirea se face de
organizaţiile patronale şi, respectiv, de cele sindicale reprezentative la nivel naţional prin
consens.
Articolul 12
(1) Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie se poate pierde în următoarele cazuri:
a) revocare;
b) demisie;
c) deces.

5

Institutul European din România - STATUT
(2) Revocarea se face de către autorităţile care au numit membrii Consiliului.
(3) Autoritatea care a numit membrul Consiliului de Administraţie aflat în unul din cazurile
prevăzute anterior, va desemna în cel mai scurt timp un nou membru, mandatul acestuia
operând până la terminarea mandatului iniţial.
Articolul 13
(1) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
a) aprobă strategia şi proiectele Institutului European din România;
b) îl numeşte şi îl revocă pe Directorul General al Institutului European din România;
c) dezbate programul anual, care se supune aprobării Ministerului Afacerilor Externe, la
propunerea Directorului General;
d) dezbate raportul anual al Institutului European din România şi îl supune aprobării
Ministerului Afacerilor Externe;
e) dezbate proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, care se supune aprobării
Ministerului Afacerilor Externe, precum şi execuţia bugetară din anul anterior;
f) aprobă raportul Directorului General privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru
perioada analizată;
g) aprobă structura organizatorică, Statutul, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi
statul de funcţii ale Institutului European din România;
h) avizează colaborarea cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi afilierea la
organizaţii internaţionale.
(2) Consiliul de Administraţie poate acorda, la propunerea Directorului General, titlul onorific
Preşedinte de onoare al Institutului European din România.
Articolul 14
Durata mandatului membrilor Consiliului de Administraţie este de patru ani.
Articolul 15
Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale, la cererea
Directorului General, a preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea
se face de către Directorul General, cu cel puţin 72 ore înainte de data întrunirii şi trebuie să
cuprindă locul, data şi ora şedinţei, precum şi ordinea de zi.
Articolul 16
În cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se poate face cu 24 ore înainte.
Articolul 17
(1) Şedinţele Consiliul de Administraţie se consideră legal constituite, pentru prima
convocare, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor numiţi.
(2) Deciziile Consiliul de Administraţie se adoptă cu votul a două treimi din numărul
membrilor săi.
(3) În cazul în care, la prima convocare, nu a fost întrunit cvorumul legal prevăzut la alin. 1,
se face a doua convocare, dar nu în mai mult de o lună de la convocarea anterioară. În acest
caz, şedinţa Consiliului de Administraţie se consideră statutară, indiferent de numărul
membrilor prezenţi.
Articolul 18
Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului de Administraţie beneficiază de o
indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază lunar al Directorului General. Totalul
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sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la
reuniuni, nu poate depăşi, într-o lună, 20% din salariul de bază lunar al directorului general.
Articolul 19
(1) Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de Administraţie sunt următoarele:
a) conduce şedinţele Consiliului de Administraţie;
b) emite deciziile Consiliului de Administraţie;
c) reprezintă Consiliul de Administraţie în relaţiile cu autorităţile sau instituţiile publice sau
private din România sau străinătate.
(2) În cazul imposibilităţii exercitării funcţiei sale, Preşedintele poate da mandat de
reprezentare general sau limitat, pentru o anumită perioadă de timp, unui membru al
Consiliului de Administraţie.
Articolul 20
Secretariatul şedinţelor Consiliului de Administraţie al Institutului European din România este
asigurat de un expert din cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing.
b) Directorul General (DG)
Articolul 21
Directorul General asigură conducerea operativă a Institutului European din România.
Articolul 22
(1) Directorul General este numit de către Consiliul de Administraţie, pentru un mandat de
cinci ani, la propunerea preşedintelui său.
(2) Mandatul Directorului General poate fi reînnoit.
Articolul 23
(1) Mandatul Directorului General încetează prin:
a) încheierea mandatului;
b) demisia Directorului General la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puţin 30 de zile;
c) revocarea mandatului de către Consiliul de Administraţie;
d) acordul părţilor;
e) deces;
f) desfiinţarea Institutului European din România;
g) orice alte modalităţi, permise sau prevăzute în mod expres de lege.
(2) Mandatul Directorului General al Institutului European din România poate fi revocat, în
cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate, prin decizie motivată a Consiliului de Administraţie.
(3) În situaţia vacantării postului de Director General, Consiliul de Administraţie va desemna
în cel mai scurt timp, un Director General Interimar, până la numirea unui nou Director
General.
Articolul 24
În cazul imposibilităţii exercitării funcţiei, din motive obiective, Directorul General va delega
exercitarea atribuţiilor ce îi revin de drept unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul
Institutului European din România, până la încetarea cauzelor ce duc la imposibilitatea
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.
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Articolul 25
Directorul General are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Institutul European din România în raporturile cu terţii;
b) încheie acte juridice, în numele şi pe seama Institutului European din România;
c) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului
Institutului European din România;
d) urmăreşte execuţia planului şi obiectivelor, menţionate în contractul de mandat încheiat;
e) elaborează şi aplică strategii şi politici specifice în măsură să asigure desfăşurarea în
condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a Institutului European din
România;
f) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al
Institutului European din România, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună
gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
g) angajează şi utilizează fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei
gestiuni financiare;
h) respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice, pentru ordonatorii de credite;
i) prezintă Consiliului de Administraţie, conform prevederilor legale, situaţia economicofinanciară a Institutului European din România, modul de realizare a planului de activităţi,
precum şi modul de îndeplinire a obiectivelor menţionate în contractul de mandat încheiat
între Directorul General şi Institutul European din România;
j) aplică normele de gestiune, Regulamentul de organizare şi de funcţionare şi procedurile
administrative unitare;
k) aprobă statul de personal al Institutului European din România;
l) selectează, angajează/numeşte, promovează, sancţionează şi concediază/eliberează din
funcţie personalul Institutului European din România, cu respectarea dispoziţiilor legale;
m) stabileşte, urmăreşte şi exercită controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de
serviciu ale personalului angajat, în cadrul structurilor interne de specialitate, conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului European din România,
precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;
n) stabileşte şi dispune aplicarea de măsuri în vederea asigurării securităţii angajaţilor
Institutului European din România, în timpul desfăşurării activităţilor specifice;
o) dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Institutului European din România,
sub rezerva legalităţii lor;
p) poate acorda, pe durata mandatului său, titlul onorific Preşedinte de onoare al Consiliului
Ştiinţific Consultativ şi alte titluri onorifice ale Institutului European din România;
q) numeşte şi revocă membrii Consiliului Ştiinţific Consultativ, în condiţiile prezentului
statut;
r) coordonează şi monitorizează activitatea Consiliului Ştiinţific Consultativ;
s) informează Consiliul de Administraţie în legătură cu activitatea Consiliului Ştiinţific
Consultativ;
t) participă la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot;
u) întocmeşte rapoarte privind activitatea desfăşurată şi situaţia financiară pe care le prezintă
Consiliului de Administraţie;
v) orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie şi care sunt necesare conducerii
operative a Institutului European din România.
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c) Consiliul Ştiinţific Consultativ (CSC)
Articolul 26
(1) Consiliul Ştiinţific Consultativ este un organ colegial, format din cel mult nouă membri,
numiţi de către Directorul General pe o perioadă de cinci ani.
(2) Directorul General poate acorda titlul de preşedinte/membru de onoare al Consiliului
Ştiinţific Consultativ.
(3) Membrii Consiliului sunt personalităţi ale vieţii publice cu o pregătire profesională şi
experienţă vastă în domeniile pe care le reprezintă.
Articolul 27
Consiliul Ştiinţific Consultativ este condus de Directorul General al Institutului European din
România.
Articolul 28
(1) Mandatul membrilor Consiliului Ştiinţific Consultativ încetează:
a) la sfârşitul mandatului;
b) în urma renunţării la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puţin 30 de zile;
c) ca urmare a revocării mandatului, de către Directorul General;
d) cu acordul părţilor;
e) prin decesul sau în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor;
f) în oricare alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Mandatul membrilor Consiliului Ştiinţific Consultativ poate fi revocat prin decizie
motivată a Directorului General:
- în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin acceptarea mandatului;
- în urma săvârşirii unor acţiuni care pot duce la lezarea imaginii Institutului European din
România.
(3) În cazurile menţionate anterior, Directorul General va desemna un nou membru în
Consiliului Ştiinţific Consultativ, mandatul acestuia operând până la terminarea mandatului
iniţial.
Articolul 29
(1) Consiliul Ştiinţific Consultativ analizează împreună cu direcţiile/serviciile de specialitate
aspectele legate de desfăşurarea activităţilor ştiinţifice ale Institutului European din România,
cum ar fi:
a) strategia pe termen lung şi mediu şi programul anual ale Institutului European din
România;
b) criteriile de selecţie în vederea externalizării unor sevicii de specialitate;
c) evaluează din punct de vedere ştiinţific proiectele existente şi propune măsuri de
îmbunătăţire;
d) evaluează din punct de vedere ştiinţific proiectele ce urmează să fie desfăşurate;
e) respectarea normelor de etică de către personalul de specialitate implicat în desfăşurarea
activităţilor Institutului European din România;
f) ţinuta ştiinţifică a produselor Institutului European din România.
(2) Directorul General poate încredinţa spre îndeplinire, oricărui membru al Consiliului
Ştiinţific Consultativ, şi alte atribuţii conform specializării lor, în vederea îndeplinirii
obiectivelor ştiinţifice ale Institutului European din România.
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(3) Membrii Consiliului Ştiinţific Consultativ participă la activităţile derulate de Institutul
European din România, la solicitarea Directorului General.
(4) Dezbaterile şi recomandările formulate sunt consemnate în procese-verbale, asumate de
toţi membrii Consiliului Ştiinţific Consultativ prezenţi la şedinţă.
(5) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific Consultativ formulează recomandări.
Articolul 30
Secretariatul şedinţelor Consiliului Ştiinţific Consultativ al Institutului European din România
este asigurat de Biroul Studii şi Analize din cadrul Serviciului Cercetare şi Formare în Afaceri
Europene.
Articolul 31
Membrii Consiliului Ştiinţific Consultativ semnează o declaraţie pe proprie răspundere cu
privire la conflictul de interese între ei şi autorul produselor Institutului European din
România ce le sunt încredinţate spre evaluare.
Articolul 32
(1) Consiliul Ştiinţific Consultativ se va întruni trimestrial, la convocarea Directorului
General sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului Ştiinţific Consultativ.
(2) Convocarea şedinţelor se va face cu cel puţin 72 ore şi va cuprinde data, ora, locul şi
ordinea de zi.
(3) Şedinţele extraordinare se convoacă cu 24 ore înainte.
Articolul 33
Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliul Ştiinţific Consultativ sunt remuneraţi
trimestrial cu o indemnizaţie echivalentă cu salariul de bază lunar al unui director din cadrul
Institutului European din România.
Secţiunea II – Titluri Onorifice
Articolul 34
Institutul European din România poate acorda titluri onorifice unor personalităţi care
promovează spiritul şi valorile europene, care să interfereze mediile academice, politice,
economice şi culturale, sprijinind astfel realizarea misiunii şi obiectivelor Institutului.
Articolul 35
Titlurile onorifice acordate de Institutul European din România sunt:
1. Preşedinte de onoare al Institutului European din România;
2. Preşedinte de onoare al Consiliului Ştiinţific Consultativ;
3. Alte titluri onorifice.
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Articolul 36
Acordarea şi/sau retragerea titlului de Preşedinte de onoare al Institutului European din
România se face de către Consiliul de Administraţie, la propunerea Directorului General sau a
unui membru al Consiliului.
Articolul 37
Atribuţiile Preşedintelui de onoare al Institutului European din România sunt:
1. promovarea imaginii Institutului European din România;
2. participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie al Institutului European din România
fără a avea drept de vot; punctul de vedere sau propunerile iniţiate de Preşedintele de onoare
au caracter consultativ;
3. participarea la evenimentele de comunicare realizate de Institutul European din România
(conferinţe, mese rotunde, dezbateri etc);
4. oferirea de informaţii în mediile politice, economice şi culturale, cu privire la impactul
activităţilor desfăşurate de Institutului European din România asupra societăţii româneşti ca
parte integrantă a societăţii europene.
Articolul 38
(1) Preşedintele de onoare al Consiliul Ştiinţific Consultativ este ales de către membrii
Consiliului Ştiinţific Consultativ, la propunerea Directorului General, dintre personalităţile de
prestigiu din mediul academic.
(2) Nu este obligatoriu ca Preşedintele de onoare să fie membru al Consiliului Ştiinţific
Consultativ.
Articolul 39
Acordarea de alte titluri onorifice se face de către Directorul General, cu avizul/acordul
Consiliului de Administraţie al IER.
Articolul 40
Acordarea titlurilor onorifice ale Institutului European din România nu este condiţionată de:
1. cetăţenie;
2. naţionalitate;
3. vârstă;
4. domiciliu;
5. sex;
6. religie;
7. apartenenţă politică.
Articolul 41
Titlurile onorifice ale Institutului European din România:
1. sunt personale;
2. sunt netransmisibile;
3. sunt un drept al titularilor;
4. se acordă pe perioadă determinată.
Articolul 42
Titlurile onorifice nu se acordă:
1. angajaţilor Institutului European din România;
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2. persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea de
infracţiuni;
3. minorilor.
Articolul 43
Activitatea desfăşurată de persoanele care deţin titluri onorifice acordate de Institutul
European din România se desfăşoară cu titlu gratuit.
Articolul 44
(1) Titlurile onorifice încetează în următoarele situaţii:
1. renunţarea la titlu;
2. retragerea titlului;
3. decesul titularului;
4. desfiinţarea Institutului European din România.
(2) Anularea/încetarea unui titlu onorific se constată prin decizie a Consiliului de
Administraţie/ Directorului General.
Secţiunea III – Organizarea internă
Articolul 45
În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Institutul European din România dispune de
personal specializat, organizat în direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
Articolul 46
Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde dispoziţii referitoare la atribuţiile
Institutului European din România, structura organizatorică a acestuia (organigrama),
atribuţiile şi responsabilităţile structurilor interne specifice.
Articolul 47
Regulamentul intern va cuprinde dispoziţii referitoare la atribuţiile personalului, organizarea
timpului de lucru, circuitul documentelor, abateri şi sancţiuni disciplinare etc.
Articolul 48
(1) Patrimoniul Institutului European din România se compune din bunuri mobile şi mijloace
băneşti.
(2) În cazul desfiinţării Institutului European din România, patrimoniul acestuia se va
transmite către o altă instituţie publică, conform dispoziţiilor legale.
Articolul 49
Gestionarea financiară a Institutului European din România este asigurată de Serviciul
Economic, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate.
Articolul 50
Controlul intern, ansamblul formelor de control exercitate la nivelul Institutului European din
România, se realizează:
(1) prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern, respectiv prin activitatea de
analizare obiectivă a activităţilor Institutului European din România, în vederea evaluării
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independente, atât a modului de îndeplinire a obiectivelor Institutului European din România,
cât şi a modului de realizare a controlului intern.
(2) de către angajaţii Institutului European din România:
a) prin
crearea
de
proceduri
specifice
la
nivelul
fiecărei
direcţii/serviciu/birou/compartiment;
b) prin sistemul informaţional (sistemul informatic, modalităţi de comunicare internă,
circuitul intern şi extern al documentelor etc.);
c) organizarea internă reflectată prin documente formalizate (Statut, organigramă,
Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul intern, fişe de post);
d) sub forma autocontrolului/controlului în lanţ/controlul partenerial/controlului Institutul
European din România arhic/controlului managerial.
CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE
Articolul 51
Institutul European din România are ca semne distinctive o marcă, care va fi aplicată pe toate
înscrisurile acesteia:

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Articolul 52
Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, cu
dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Regulamentului intern precum şi
ale procedurilor interne aprobate de către Directorul General.
Articolul 53
Prevederile Statutului pot fi modificate de Consiliul de Administraţie, la propunerea
Directorului General şi/sau a preşedintelui Consiliului de Administraţie.
Articolul 54
Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administraţie al
Institutului European din România, prin decizie semnată de Preşedintele Consiliului de
Administraţie.

13

