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1. STATUTUL ŞI ATRIBUŢIILE UNIVERSITĂŢII 

1.1. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, numită în continuare UTCB este o 
organizaţie de învăţământ superior, cu personalitate juridică şi este în subordinea Ministerului 
Educaţiei, şi Cercetării Științifice conform H.G. nr. 44 din 3 februarie 2016 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifiă, publicată în Monitorul Oficial 
al României, nr. 99 din 09-feb-2016, a Cartei Universitare şi aprobată în şedinţa Senatului din 20 
iunie 2011, actualizată în Senatul UTCB din data de 14 septembrie 2015 şi 21 martie 2016 şi a fost 
avizată de MENCS – Direcţia Generală Juridic la data de 01.02.2016 şi respectiv 24.03.2016, cu 
respectarea prevederilor Constituţiei României și ale Legii nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale. 

 1.2. UTCB este o comunitate academică distinctă, care funcţionează având autonomie şi 
libertate academică, este o instituţie publică şi face parte integrantă din sistemul naţional de 
învăţământ superior de stat. 

1.3. Obiectul principal de activitate al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este 
formarea specialiștilor cu pregătire superioară în construcţii, ingineria instalaţiilor, mașini şi utilaje 
pentru construcţii,  ingineria mediului, geodezie, precum şi în domenii conexe, cum ar fi acela de 
traducere şi interpretare cu specific tehnic. 

 1.4. Cele şapte facultăți (Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Facultatea 
de Hidrotehnică; Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor; 
Facultatea de Utilaj Tehnologic; Facultatea de Geodezie; Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) 
din UTCB oferă o pregătire universitară pentru primul ciclu, de licenţă cu durata de 4 ani, în urma 
căruia se obţine calificarea de inginer, pentru ciclul al doilea, de masterat cu o durata de 2 ani, în 
urma căruia se obţine diploma de master inginer şi pentru ciclul al treia, de doctorat, în urma 
căruia se obţine diploma de doctor inginer. 

 1.5. În prezent UTCB dispune în anul 2016 de un corp profesoral de elită (71 profesori, 106 
conferențiari, 129 șefi de lucrări/lectori, 146 asistenți şi preparatori), care s-a afirmat atât prin 
rezultatele activității didactice şi de cercetare, cât şi prin participarea nemijlocită la cele mai 
importante construcţii realizate în ţara noastră. 

 1.6. Obiectivele cele mai importante ale UTCB pentru realizarea şi pentru îndeplinirea 
misiunii prevăzută în Capitolul II din Carta universitară sunt: 

- Formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile şi specializările din 
structura universităţii, prin transmiterea către studenţi a unui sistem coerent de cunoştinţe 
ştiinţifice, tehnico-inginereşti, economice şi umaniste, precum şi dobândirea de către aceştia a 
competenţelor profesionale şi transversale, concordante cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale 
vieţii economice, sociale şi ştiinţifice. 

- Perfecţionarea continuă a programelor de studii, a programelor analitice şi a 
metodologiei didactice. 

- Organizarea activităţilor de profesionalizare didactică şi de formare continuă în 
domeniile şi specializările din structura universităţii. 

- Aşezarea criteriilor de performanţă profesională şi de valoare ştiinţifică recunoscută la 
baza procesului de evaluare, selectare şi promovare a personalului didactic. 

- Organizarea şi participarea la programe academice naţionale şi internaţionale. 
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- Organizarea şi participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică avansată, de elaborare a 
proiectelor, de consultanţă şi expertiză, prin centrele de cercetare şi laboratoarele din structura 
universităţii.  

- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate mediului economic şi social prin 
tehnologii adaptate cerinţelor societăţii cunoaşterii. 

1.7. Realizarea obiectivelor trebuie să conducă la: 
- promovarea învăţământului superior tehnic de construcţii şi a cercetării, în concordanţă 

cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare 
în circuitul de valori universale; 

- creşterea prestigiului universităţii, prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor 
cercetării ştiinţifice proprii; 

- includerea în cursuri şi în alte forme de activitate didactică a principalelor contribuţii ale 
cercetării ştiinţifice proprii; 

- modernizarea laboratoarelor şi a centrelor de cercetare; 
- participarea personalului didactic, a personalului de cercetare-proiectare şi a studenţilor 

la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică; 
- dezvoltarea schimburilor cu alte universităţi din ţară şi din străinătate prin programe de 

mobilitate academică, de cooperare ştiinţifică şi prin participarea la manifestări ştiinţifice; 
- implicarea universităţii în comunitate prin acţiuni de responsabilitate socială. 
1.8. Pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate UTCB organizează: 

- examene de admitere, prin concurs, pentru toate ciclurile de învăţământ 
universitar; 
- admiterea cursanţilor la formele de pregătire continuă prin: 

- concurs, pentru studii postuniversitare; 
- la cerere, pentru studii de specializare şi cursuri de perfecţionare; 

- examene de admitere, prin concurs la doctorat; 
- examene de diplomă, de licenţă şi de masterat; 
- susținerea publică a tezelor de doctorat; 
- evaluarea cadrelor didactice; 
- selectarea, promovarea şi perfecţionarea personalului didactic şi a celui de 
cercetare-dezvoltare. 

2. STRUCTURI ORGANIZATORICE ŞI PRINCIPII DE FUNCŢIONARE   

2.1. Structuri organizatorice 

2.1.1. Pentru realizarea obiectivelor universităţii înscrise în Carta universităţii s-a adoptat 
o structură organizatorică formată din structuri academice, structuri de cercetare şi structuri 
economico și administrative;  

2.1.2. Structura organizatorică a UTCB este prezentată în Organigrama UTCB anexă la 
prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare - Anexa 2; 

2.1.3. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti cuprinde următoarele tipuri de 
structuri organizatorice: 

- Structuri didactice si de cercetare - facultăţi, departamente, Şcoala doctorală, Centre 
de cercetare, Departamentul de management al cercetării, dezvoltării şi inovării;  
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- Structuri auxiliare: Centrul de resurse pentru învăţământ, Biblioteca universităţii, 
Editura Universitatii, structuri pentru managementul calităţii, pentru promovarea eticii 
şi deontologiei profesionale universitare şi pentru relaţii internaţionale şi de 
parteneriat şi altele asemenea.  

- Structura de administraţie – direcţii şi servicii conform organigramei aprobate de catre 
senat. 

- Structuri pentru managementul calităţii, pentru promovarea eticii şi deontologiei 
profesionale universitare şi pentru relaţii internaţionale şi de parteneriat.  

2.1.4. Orice modificare a structurii organizatorice se face cu aprobarea Senatului 
universitar în funcţie de modificările aprobate ale activităţii academice de evoluţia cererii socio-
economice şi de necesităţile exprimate sau implicite ale unei bune funcţionări a întregului  
ansamblu universitar; 

2.1.5. Funcţionarea structurilor organizatorice este realizată prin dependenţele 
prezentate în organigrama UTCB;  

2.1.6. Activitatea didactică în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este 
organizată sub formă de învăţământ universitar în sistem integrat, pe cicluri de studii universitare 
– licenţă, masterat şi doctorat; 

2.1.7. Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare ştiinţifică. 
Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică reprezintă, alături de componenta didactică, un 
criteriu fundamental de evaluare a activităţii profesionale a personalului didactic; 

2.1.8. Membrii structurilor de conducere academică se aleg, la toate nivelurile, de către 
membrii comunităţii universitare, conform Legii educației naționale nr.1/2011 și a Regulamentului; 

2.1.9. Admiterea în comunitatea academică se face, prin concurs, pe baza activităţii 
didactice şi de cercetare ştiinţifică; 

2.1.10. Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice din structurile Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti se fac publice prin rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei: 

– Activitatea didactică şi ştiinţifică a personalului didactic şi de cercetare-proiectare 
este evaluată periodic; 

– Senatul apreciază periodic activitatea structurilor universitare, potrivit standardelor 
naţionale şi ale celor proprii.  

2.1.11. Structurile organizatorice ale UTCB au autonomie organizatorică, şi funcţională. 
autonomia organizatorică constă în dreptul de a: 

4.12.1.1. stabili propriile structuri; 
4.12.1.2. elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
4.12.1.3. selecta, evalua şi propune pentru promovare personal didactic, personal de 

cercetare-proiectare, studenţi, precum şi personal auxiliar şi administrativ. 
2.1.12. Apartenenţa la comunitatea academică presupune înaltă moralitate şi competenţă 

profesională validată prin publicaţii ştiinţifice, lucrări de cercetare cu rezultate recunoscute de 
comunitatea ştiinţifică din domeniu, experienţă practică de prestigiu;  

2.1.13. Organismele şi persoanele care ocupă funcţii de conducere academică şi 
conducătorii compartimentelor administrative respectă următoarele principii fundamentale: 

– principiul independenţei intelectuale şi morale faţă de orice activitate politică sau 
grup de interese; 

– principiul libertăţii de gândire şi exprimare în activitatea academică; 
– principiul toleranţei şi al deschiderii spre dialog; 
– principiul respectului faţă de competenţa profesională şi ştiinţifică a membrilor 

comunităţii academice şi a altor comunităţi ştiinţifice şi de cercetare; 
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– principiul deschiderii, fără discriminare, spre comunicare între cetăţenii români şi 
între cetăţenii români şi străini; 

– principiul inviolabilităţii spaţiului academic. 
2.1.14. Spaţiul academic este inviolabil şi nu poate fi utilizat pentru activităţi sau 

confruntări ale partidelor politice sau ale altor grupări sau organizaţii care promovează interese, 
ideologii sau activităţi politice; 

2.1.15. Accesul sau funcţionarea în spaţiul universitar al reprezentanţilor oricărei structuri 
organizatorice publice sau private se face numai cu aprobarea Senatului UTCB sau, prin delegare, 
de cea a Rectorului, prorectorilor sau decanilor. 

2.2. Principii de funcţionare 

2.2.1. Deciziile privind activităţile academice, politicile de personal, activităţile economico-
administrative, activităţile privind managementul calităţii sunt luate, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi cu principiile autonomiei universitare, prin respectarea prevederilor prezentului 
Regulament, de către organele colective de conducere alese (Senat, Consilii ale facultăţilor, 
Departamente);  

2.2.2. Deciziile privind activităţile tehnico-administrative se iau la propunerea Consiliului 
de administraţie şi se aprobă de către Senat; 

2.2.3. Conducerea executivă şi rezolvarea operativă şi eficientă a problemelor curente 
cerute de activităţile curente din cadrul universităţii, la nivelul diferitelor structuri organizatorice 
revin Rectorului, prorectorilor, decanilor, prodecanilor, secretarului şef al universităţii, şefilor de 
departamente aşa cum sunt cuprinşi în organigrama UTCB, în concordanţă cu prevederile 
legislative și prin hotărâri ale Senatului sau prin prezentul Regulament; 

2.2.4. Autonomia funcţională a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti se 
concretizează în dreptul de a: 

– alege, prin vot secret, structurile de conducere;  
– stabili programe de studii; 
– stabili obligaţiile didactice şi de cercetare în raport cu resursele umane şi financiare de 

care dispune şi cu prevederile planurilor de învăţământ; 
– orienta cercetarea ştiinţifică; 
– publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare şi orice alt material care sprijină 

învăţământul şi cercetarea ştiinţifică; 
– reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii universitare în spaţiul universitar; 
– conferi titluri didactice, ştiinţifice şi onorifice; 
– organiza unităţi productive şi de servicii care aduc profituri financiare sau de altă natură, 

cu condiţia respectării prevederilor Cartei UTCB; 
– iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi la nivel naţional şi internaţional; 
– iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului universitar, orice altă activitate conformă cu 

prevederile legale şi cu acordurile internaţionale. 

2.3. Structura de conducere a UTCB 

Structurile de conducere ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti sunt: Senatul 
universitar, Consiliul de administraţie, Consiliile facultăţilor, Consiliile departamentelor. 

2.3.1. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este condusă de Senatul universitar. 
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- Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al 
senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două 
ori;  

- Senatul UTCB asigură eficiența decizională și reprezentativitatea comunității 
academice; 

- Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puțin o treime dintre 
membrii senatului universitar; 

- Senatul se constituie din Rector, decanii facultăţilor, directorii departamentelor, 
reprezentanţii facultăţilor (personal didactic şi studenţi aleşi dintre membrii consiliilor 
acestora). Studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de 25% din numărul total al 
membrilor Senatului universitar. Senatul este prezidat de Președintele senatului, ales 
prin vot secret de membrii senatului, sau de Rectorul UTCB; 

- Senatul se convoacă în şedinţe ordinare o dată la două luni în perioada activităţii 
didactice şi în şedinţe extraordinare prin hotărârea Consiliului de administrație sau la 
iniţiativa a cel puţin 1/3 din totalul membrilor săi. 

2.3.2. Conducerea operativă a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este asigurată 
de Consiliul de administrație, alcătuit din Rector - în calitate de preşedinte - prorectori, decanii 
facultăţilor, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor, membru al 
senatului. În calitate de observator, poate participa și un reprezentant al Sindicatului. 

- Consiliul de administrație aplică deciziile strategice ale senatului universitar. 
- Consiliul de administraţie elaborează la sfârşit de an universitar un raport separat 

privind starea Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti pe care îl supune 
dezbaterii şi aprobării Senatului universitar. 

2.3.3. Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții și realizează conducerea 
executivă a universității. Rectorul este ordonatorul de credite al universității.  

- Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, 
conform prevederilor Cartei universitare.  

- O persoană nu poate fi rector al UTCB pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada 
în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora. 

2.3.4. Facultatea este condusă de Consiliul facultății, prezidat de decan:  
- Consiliul facultăţii se constituie din reprezentanţi ai personalului didactic şi ai 

studenţilor; 
- Reprezentanţii personalului didactic în consiliu sunt aleşi de/şi din comunitatea cadrelor 

didactice cu norma preponderentă în facultatea respectivă. De acelaşi drept 
beneficiază şi personalul didactic cu posturi rezervate, în condiţiile legii; 

- Reprezentanţii studenţilor în consiliu se aleg de către aceştia, în proporţie de 1/4 din 
numărul total al membrilor consiliului; 

- Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de Biroul consiliului facultăţii, 
alcătuit din decan - în calitate de preşedinte, prodecani și directorii de departamente. 
Biroul Consiliului facultăţii este ales de Consiliul facultăţii. Decanul poate invita la 
şedinţele Biroului consiliului facultăţii reprezentanţi ai sindicatelor şi asociaţiilor 
studenţeşti, sau orice altă persoană din facultate sau din afara acesteia; 

- La şedinţele Consiliului facultăţii au drept de participare, cu vot consultativ, profesorii 
consultanţi care au activat în facultate. De asemenea, poate participa, în calitate de 
invitat al Biroul consiliului facultăţii, orice persoană din universitate sau din afara 
acesteia; 
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- Consiliul facultăţii se convoacă în şedinţe ordinare o dată la două luni în perioada 
activităţilor didactice şi în şedinţe extraordinare prin hotărârea Biroului consiliului 
facultăţii  sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din totalul membrilor săi;  

- Consiliul facultăţii convoacă semestrial adunarea generală a personalului didactic 
pentru informare şi dezbateri privind problemele facultăţii. 

2.3.5. Departamentul este condus de Consiliul departamentului, alcătuit din directorul de 
departament şi din membri aleși de/şi din personalul didactic al departamentului: 

- Conducerea operativă a departamentului este asigurată de directorul de 
departament în colaborare cu ceilalţi membri Consiliului departamentului. 

- Deciziile strategice privind activitatea departamentului se iau de către Consiliul 
departamentului care se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar. Directorul 
departamentului poate invita la şedinţele de departament personalul didactic asociat, 
personalul auxiliar şi administrativ, precum şi orice altă persoană din universitate sau 
din afara acesteia. 

2.3.6. Membrii structurilor de conducere din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
sunt aleşi conform legii și prevederilor Cartei universitare, astfel: 

- Rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este desemnat prin una dintre 
următoarele modalităţi:  

a) prin concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar 
nou-ales, conform legislaţiei în vigoare sau  
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare 
titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul 
universitar şi din consiliile facultăţilor.  

- Rectorul, după confirmarea de către ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, numeşte prorectorii pe baza consultării Senatului universitar, asigurând reprezentarea 
facultăţilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. 

- Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin 
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, cu norma 
preponderentă în facultatea respectivă. De acelaşi drept beneficiază şi personalul didactic cu 
posturi rezervate, în condiţiile legii.  

- Reprezentanţii studenţilor în consiliu se aleg prin vot universal, direct şi secret de către 
studenţii facultăţii, în proporţie de 25% din numărul total al membrilor Consiliului.  

- Decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de rectorul universităţii, la nivelul 
fiecărei facultăţi. Comisia de concurs se propune de Consiliul facultăţii şi este aprobată de Senatul 
universitar. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de 
profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit 
avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin doi 
candidaţi. După numirea de către rector, în urma validării concursului de către Senatul universitar, 
decanul îşi desemnează prodecanii. 

- Şcoala doctorală este condusă de Consiliul şcolii doctorale, alcătuit din directorul 
acestuia, numit prin decizia rectorului în urma unui concurs organizat conform legii, membri – 
conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi 
doctoranzi în proporţie de 20% rotunjit în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri 
din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are 
recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi 
socioeconomice relevante. 
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- Şcoala doctorală dispune de secretariat propriu şi poate angaja personal asociat pe 
perioade determinate. 

- Şcoala doctorală se află în coordonarea directă a rectorului Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti. 

- Directorul de departament din structura didactică şi membrii Consiliului 
departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare ale departamentului. 

- Departamentul de management al cercetării, dezvoltării şi inovării, Departamentul de 
formare şi dezvoltare profesională continuă, Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic, Departamentul de limbi străine şi comunicare, Departamentul de management al calităţii 
şi Departamentul de relaţii internaţionale sunt conduse de directori numiţi de Senatul universitar, 
la propunerea Consiliului de administraţie. 

- Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de 
administrație. Președintele comisiei de concurs este rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei 
Naționale şi Cercetării Științifice. Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar 
numirea pe post, de către rector. 

2.3.7. Mandatul membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea 
Tehnică de Construcţii Bucureşti este pe o perioada de patru ani, în baza regulamentului privind 
metodologia de alegere. Prin excepţie, reprezentanţii studenţilor, datorită finalizării studiilor pot fi 
înlocuiţi la început de an universitar, păstrând principiul reprezentativităţii. Cadrele didactice ce 
implinesc varsta de 65 de ani, se inlocuiesc in termen de 90 de zile de la implinirea varstei iar cele 
aflate  în situaţii deosebite  se inlocuiesc in termen de 30 de zile. 

- Numărul de prorectori ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este de 4. 
Numărul de prodecani se stabileşte astfel: facultăţile cu până la 1.000 de studenţi au 2 
prodecani, iar cele cu peste 1000 studenti au trei prodecani. 

- Eligibilitatea candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere în Universitatea 
Tehnică de Construcţii Bucureşti, precum şi încheierea mandatelor persoanelor care 
ocupă funcţii de conducere sunt reglementate prin lege. Un membru al comunităţii 
universitare sancţionat pentru plagiat prin hotărârea Senatului universitar nu poate 
face parte din structurile de conducere din UTCB şi  nu poate ocupa nicio funcţie de 
conducere în universitate. 

- În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale 
sau se organizează concurs public, după caz, în termen de cel mult trei luni de la data 
vacantării. 

- Persoana cu funcţie de conducere aflată în imposibilitatea exercitării mandatului pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în timpul activităţilor didactice este 
înlocuită pentru această perioadă de un interimar numit prin decizia rectorului. 
Perioada de interimat nu poate depăşi un an. În cazul în care această perioadă este 
depăşită, se aplică prevederile alin. (4). 

- Funcţiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan şi director de 
departament nu se cumulează. 

- O persoană poate deţine funcţia de rector sau de decan cel mult două mandate de câte 
patru ani fiecare. 

-  Orice persoană cu funcţie de conducere cu exceptia rectoarului, are dreptul de a 
prezenta rectorului propria demisie, ca act unilateral. 
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- Orice persoană aflată într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin 
procedura folosită la alegere, la iniţiativa unei treimi din numărul electorilor, sau, după 
caz, prin hotărârea Consiliului facultăţii ori a Senatului universitar. 

3. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ORGANISMELOR ŞI 
FUNCŢIILOR DE CONDUCERE 

3.1. Atribuţiile şi responsabilităţile organismelor de conducere 

3.1.1. Atribuţiile şi responsabilităţile Senatului UTCB       

Senatul UTCB are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) garantează libertatea academică și autonomia universitară; 
b) elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară; 
c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, la 

propunerea rectorului; 
d) aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, organigrama 

Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti și funcționarea universității; 
e) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea departamentelor, unităţilor de cercetare-proiectare, pe 

baza propunerilor Consiliului de administrație, a facultăţilor sau departamentelor; 
f) propune înfiinţarea de noi facultăţi şi asigură îndeplinirea condiţiilor legale de 

acreditare; 
g) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de specializări, conform legii; 
h) aprobă proiectul de buget și execuția bugetară; 
i) elaborează și aprobă Codul de etică și deontologie profesională universitară; 
j) adoptă Regulamentul privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB, cu respectarea 

prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului; 
k) aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea universității; 
l) încheie contractul de management cu rectorul; 
m) controlează activitatea rectorului și a Consiliului de administrație prin comisii 

specializate; 
n) validează concursurile publice pentru funcțiile din Consiliul de administrație; 
o) aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic și de cercetare și rezultatele evaluărilor periodice ale personalului; 
p) aprobă, la propunerea rectorului, sancționarea personalului cu performanțe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii și a legislației în vigoare; 
q) îndeplinește alte atribuții, conform Cartei universitare; 
r) la şedinţele Senatului universitar au drept de participare, cu vot consultativ, profesorii 

consultanţi - foşti membri ai Senatului. Delegatul sindicatului personalului didactic este invitat 
permanent la lucrările Senatului. De asemenea, poate participa, în calitate de invitat al Consiliului 
de administrație, orice persoană din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti sau din afara 
acesteia;  

s) aprobă organizarea formelor de instruire continuă în domeniile de competenţă ale 
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti; 

t) aprobă planurile de învăţământ ale specializărilor, cu respectarea standardelor naţionale; 
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u) solicită autorităţii centrale pentru învăţământ numărul de locuri subvenţionate de la 
bugetul public pentru toate ciclurile de studii şi formele de învăţământ şi hotărăşte repartizarea pe 
specializări a locurilor aprobate pe domenii; 

v) stabileşte numărul de locuri de studii finanţate din alte surse decât bugetul public; 
w) aprobă alcătuirea formaţiilor de studiu - serii de predare, grupe şi subgrupe, precum şi 

statele de funcţiuni ale departamentelor; 
x) validează îndeplinirea procedurii de alegere a consiliilor facultăţilor; 
y) aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, şef de 

lucrări/lector şi acordă titlurile corespunzătoare; 
z) validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar şi 

profesor; 
aa) acordă titlurile de profesor consultant, Doctor Honoris Causa, profesor onorific şi 

membru de onoare al Senatului universitar; 
bb) validează propunerile departamentelor privind acordarea calităţii de conducător 

ştiinţific de doctorat profesorilor universitari; 
cc) aprobă menţinerea în activitate pe perioade determinate a personalului didactic peste 

limita de vârstă de pensionare; 
dd) acordă recompense şi aplică sancţiuni; 
ee) stabileşte priorităţile programului de cercetare al Universităţii Tehnice de Construcţii 

Bucureşti; 
ff) stabileşte proporţiile de alocare a veniturilor obţinute din activitatea de cercetare, 

proiectare, consultanţă, expertize şi servicii pentru dezvoltarea bazei materiale a Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti şi pentru premierea personalului care a efectuat activitatea; 

gg) aprobă raportul Consiliului de administraţie cu privire la constituirea, derularea şi 
execuţia bugetară; 

hh) aprobă componenţa Comisiei de etică universitară; 
ii) aprobă conducerile departamentelor didactice, ale structurilor de evaluare a calităţii 

serviciilor educaţionale, de promovare a eticii universitare şi ale relaţiilor de parteneriat; 
jj) stabileşte emblema, sigiliul, drapelul şi ţinuta de ceremonie ale Universităţii Tehnice de 

Construcţii Bucureşti; 
kk) poate delega competenţe proprii structurilor de conducere subordonate; 
ll) soluţionează situaţiile deosebite sau neprevăzute în regulamentele menţionate la art. 

9, alin. (1), la propunerea Consiliului de administrație.  
 

3.1.2. Atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de administraţie        

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional; 
b) aprobă execuția bugetară și bilanțul anual; 
c) asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare-

proiectare din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti; 
d) avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către senatul 

universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea 
universității sau care sunt ineficiente academic și financiar; 

e) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de senatul universitar;  
f) propune Senatului universitar strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici 

pe domenii de interes ale universității; 
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g) aplică hotărârile Senatului universitar; 
h) asigură conducerea operativă a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti; 
i) analizează şi avizează documentele supuse aprobării Senatului universitar; 
j) cooperează cu membrii Consiliului de administraţie pentru realizarea atribuţiilor acestuia; 
k) propune nominalizări pentru ocuparea funcţiilor de conducere ale  departamentelor 

didactice, ale structurilor de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale, de promovare a eticii 
universitare şi ale relaţiilor de parteneriat; 

l) propune nominalizări pentru comisiile şi consiliile naţionale din domeniul educaţiei şi 
cercetării; 

m) aprobă sau, după caz, respinge solicitările personalului didactic titular de a desfăşura 
activităţi didactice în afara universităţii; 

n) avizează propunerile departamentelor cu privire la profesorii universitari pensionaţi, în 
vederea continuării activităţii în calitate de profesori consultanţi; 

o) aprobă activităţi propuse de facultăţi în beneficiul comunităţii universitare; 
p) aprobă acorduri de colaborare, propuse de facultăţi, cu parteneri din ţară şi din 

străinătate; 
q) informează comunitatea universitară cu privire la hotărârile Senatului şi la propriile 

decizii; 
r) propune organigrama direcţiilor şi serviciilor din structura de administraţie; 
s) analizează şi avizează propuneri cu privire la utilizarea surselor bugetare pentru 

întreţinerea, repararea şi dezvoltarea bazei materiale a universităţii; coordonează achiziţiile 
publice; 

t) analizează şi avizează propuneri cu privire la alocarea spaţiilor Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti. 

3.1.3. Atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului facultăţii    

 Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a)  defineşte misiunea şi obiectivele facultăţii; 
b) propune înfiinţarea şi/sau desfiinţarea de domenii şi specializări în/din structura 

Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti; 
c) elaborează planurile de învăţământ pentru domeniile şi specializările pe care le 

coordonează; 
d) întocmeşte documentele în vederea evaluării academice şi acreditării  specializărilor; 
e) transmite departamentelor universităţii sarcinile didactice care le revin pentru 

acoperirea disciplinelor din planurile de învăţământ ale specializărilor aferente facultăţii; 
f) urmăreşte, prin consiliul facultăţii, modul de îndeplinire a obligaţiilor didactice de către 

personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în cadrul facultăţii; 
g) evaluează periodic activitatea didactică din cadrul facultăţii; 
h) propune recompense şi sancţiuni pentru personalul din facultate; 
i) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent, 

şef de lucrări/lector şi propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de 
conferenţiar şi profesor;  

j) validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de preparator, 
asistent, şef de lucrări (lector) şi avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice de conferenţiar şi profesor; 

k) aprobă încadrarea personalului didactic asociat şi avizează cererile de prelungire a 
activităţii peste vârsta de pensionare prin contract de muncă pe perioadă determinată; 
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l) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul 
facultăţii; 

m) propune cifrele de şcolarizare pentru domeniile şi specializările pe care le coordonează; 
n) propune condiţiile specifice de admitere şi organizează, după caz, concursurile de 

admitere; 
o) propune numărul seriilor de predare, al grupelor şi subgrupelor; 
p) aprobă, după caz, componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor 

universitare şi de învăţământ continuu; 
q) avizează cererile de transfer inter-universitar al studenţilor şi aprobă transferul studenţilor 

între specializările facultăţii; 
r) avizează cererile de recunoaştere a studiilor, certificatelor şi diplomelor  universitare; 
s) organizează manifestări ştiinţifice; 
t) stabileşte strategia de dezvoltare a facultăţii şi, în acest scop, solicită resurse materiale şi 

financiare; 
u) desfăşoară, cu aprobarea Consiliului de administrație, orice activitate în beneficiul 

comunităţii universitare; 
v) stabileşte, cu aprobarea Consiliului de administrație, acorduri de colaborare cu parteneri 

din ţară şi din străinătate. 

3.1.4. Atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului departamentului 

Consiliul departamentului este condus de directorul de departament și are următoarele 
atribuţii şi responsabilităţi: 

a) participă la elaborarea planurilor de învăţământ pentru specializările la care activează 
prin disciplinele de studii pe care le coordonează; 

b) întocmeşte, aprobă şi evaluează programele analitice ale disciplinelor de studii pe care le 
coordonează; 

c) stabileşte modalităţile de evaluare a pregătirii studenţilor, în acord cu normele generale 
aprobate de Senatul universitar, în special pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ; 

d) stabileşte obligaţiile didactice – pe baza comenzilor facultăţilor – şi de cercetare-
proiectare ale membrilor departamentului; 

e) monitorizează şi evaluează activitatea personalului didactic şi a personalului de 
cercetare-proiectare din departament; 

f) propune recompense şi sancţiuni pentru personalul din departament; 
g) avizează materialele didactice elaborate de membrii departamentului; 
h) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare-proiectare; 
i) participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare-proiectare; 
j) propune personalul didactic asociat şi avizează cererile de acordare a titlului de profesor 

consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare; 
k) coordonează activitatea de pregătire prin doctorat în domeniul de competenţă şi avizează 

cererile privind acordarea calităţii de conducător ştiinţific de doctorat; 
l) coordonează activitatea de cercetare din departament şi organizează manifestări 

ştiinţifice; 
m) stabileşte strategia de dezvoltare a departamentului şi, în acest scop, solicită resurse 

materiale şi financiare; 
n) sprijină acţiunile privind obţinerea de fonduri şi mijloace suplimentare din mediul 

economic; 
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o) stabileşte, cu aprobarea Consiliului de administrație, acorduri de colaborare cu parteneri 
din ţară şi din străinătate. 

3.1.5. Atribuțiile și responsabilitățile Departamentului de management al 
cercetării, dezvoltării şi inovării  

Departamentului de management al cercetării, dezvoltării şi inovării este structura de 
cercetare şi proiectare, care: 

a) informează personalul didactic şi de cercetare asupra deschiderii competiţiilor de 
granturi şi programe de cercetare, la nivel naţional şi internaţional; 

b) asigură suport logistic pentru completarea documentaţiilor necesare competiţiilor de 
granturi şi programe de cercetare; 

c) urmăreşte fazele de execuţie şi derulare ale granturilor şi programelor de cercetare; 
d) centralizează informaţiile referitoare la cercetarea ştiinţifică;  

  e) contribuie la diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării realizate 
în centrele şi laboratoarele Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. 

Departamentul de management al cercetării, dezvoltării şi inovării (DMCDI) este coordonat 
de Consiliul de administraţie al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, prin prorectorul de 
resort. 

DMCDI este coordonat de prorectorul responsabil cu cercetarea știinţifică şi de un Consiliu 
al cercetării știinţifice format din 7 membri numiți de Senatul Universitar la propunerea Consiliului 
de administrație. Consiliul Cercetării Știinţifice ia decizii privind organizarea cercetării si 
planificarea obiectivelor cercetării, pe baza consultărilor cu decanii, directorii de departamente, 
directorii Centrelor de Cercetare. DMCDI are un regulament propriu de organizare și funcționare 
care stabilește în detaliu atribuțiile și responsabilitățile acestuia. 

DMCDI este condus de un director, numit conform cartei, cu atribuții executive, care 
asigură buna funcționare curentă a Departamentului.  

3.1.6. Atribuțiile și responsabilitățile Departamentului de Managementul 
Calităţii 

Departamentul de management al calităţii contribuie la: 
a)  evaluarea calităţii proceselor de învăţământ, cercetare şi auxiliare; 
b) aplicarea celor mai bune practici pentru controlul şi îmbunătăţirea calităţii pregătirii 

personalului şi a proceselor didactice şi de cercetare; 
c) auditul intern şi pregătirea pentru auditurile externe; 
d) evaluarea periodică a personalului; 
e) identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind 

competenţele absolvenţilor, corelarea acestora cu experienţa universităţii şi cu practica 
internaţională/europeană. 

Departamentul de Managementul Calității este condus de un director de departament 
numit de Senatul universitar, la propunerea Consiliului de administraţie. 

Directorul Departamentului de Managementul Calităţii este subordonat direct Rectorului 
UTCB. 

Directorul Departamentului de Managementul Calităţii are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi:  

a) participă împreună cu reprezentanţii conducerii universităţii la elaborarea politicii şi a 
obiectivelor referitoare la calitate;  
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b) asigură implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, aprobate de 
Consiliul de administrație al universităţii; 

c) coordonează activităţile de elaborare, implementare şi ţinere sub control a 
documentelor sistemului de management al calităţii (manualul calităţii şi procedurile sistemului de 
management al calităţii);  

d) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al 
calităţii cu cerinţele specificate;  

e) participă la activităţile de evaluare a cadrelor didactice şi a programelor de studii în 
vederea pregătirii evaluărilor periodice de către ARACIS; 

f) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate în implementarea şi 
menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specificate şi propune 
conducerii universităţii acţiunile corective sau de îmbunătăţire care se impun;  

g) coordonează analize efectuate de conducere cu privire la eficacitatea sistemului de 
management al calităţii universităţii și modul de finalizare a acţiunilor corective rezultate urmare a 
auditurilor interne, analizelor efectuate de Consiliul de administrație şi a auditurilor externe;  

h) coordonează auditurile interne ale sistemului de management al calităţii în UTCB;  
i) coordonează activităţile de instruire a personalului în domeniul calităţii;  
j) desfăşoară activităţi necesare în vederea certificării conformităţii sistemului de 

management al calităţii universităţii pentru activităţi didactice;  
k) colaborează cu toate structurile academice şi administrative ale universităţii în vederea 

îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;  
l) raportează periodic Rectorului şi Consiliului de administrație asupra stadiului SMC, 

informând despre principalele probleme şi posibilele soluţii;  
m) participă la instruirile de specialitate prevăzute în planul de instruire al universităţii.  

3.1.7. Atribuțiile și responsabilitățile Departamentului de Relații 
Internaționale 

Departamentul de Relații Internaționale este condus de un director de departament numit 
de Senatul universitar, la propunerea Consiliului de administraţie și are un regulament propriu de 
organizare și funcționare. 

Directorul Departamentului de Relații Internaționale are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi:  

a) promovarea dezvoltării cooperării bilaterale pe bază de convenţii cu parteneri de peste 
hotare şi reprezintă UTCB în organizaţii internaţionale;  

b) dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date privind proiectele internaţionale derulate în 
instituţie, acordurile bilaterale încheiate cu instituţii de învăţământ superior din străinătate, 
participări ale membrilor comunităţii universitare la evenimente ştiinţifice internaționale, 
mobilităţi ale studenţilor şi ale cadrelor didactice, precum şi asigurarea  postării informaţiilor pe 
pagina web a universităţii; 

c) informarea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la programele 
comunitare; 

d) organizarea procesului tehnic de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi, studenţi şi cadre 
didactice; 

e) organizarea şi monitorizarea modului de derulare a mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor 
didactice participante la programele comunitare; 

f) gestionarea contractelor de finanţare încheiate cu Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare; toate operaţiile financiare privind fondurile obţinute prin Contractul Financiar anual 



Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB 

 
Ediţia: 4 Revizia: 0 

Pagina 17 din 41 
 

cu ANPCDEFP şi a celor proprii universităţii se vor derula prin Serviciul Financiar - Contabil al 
universităţii, fiind aprobate de directorul economic şi rectorul UTCB; 

g) Consiliul DRI stabileşte criteriile de selecţie a studenţilor şi cadrelor didactice, beneficiari 
ai granturilor pentru mobilităţi; 

h) DRI se preocupă de popularizarea peste hotare a Universităţii, în vederea atragerii de 
studenţi şi doctoranzi străini; 

i) prin unităţile din subordine, DRI va asigura suport şi consiliere pentru studenţii şi 
doctoranzii străini, înscrişi la programele de studii ale UTCB; 

j) în domeniul informării şi relaţiilor publice, DRI asigură editarea unor materiale 
promoţionale şi de prezentare a Universităţii şi asigură furnizarea, potrivit legii, a informaţiilor de 
interes public privind UTCB. 

3.2. Atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor de conducere 

3.2.1. Rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii 

Rectorul acţionează pentru aplicarea prevederilor Cartei şi regulamentelor Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti şi a hotărârilor luate de Senatul universitar. Rectorul răspunde de 
activitatea sa în faţa Senatului. 

      
 Rectorul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) reprezintă legal Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti în relaţiile cu terţii; 
b) este ordonatorul de credite al universităţii, asigură managementul şi conducerea 

executivă, pe baza contractului de management încheiat cu Senatul universitar şi aplică hotărârile 
acestuia;  

c) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului; 

d) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind 
execuţia bugetară; 

e) prezintă Senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul privind starea 
universităţii; Senatul universitar aprobă sau respinge raportul menţionat, în baza referatelor 
publice realizate de comisiile sale de specialitate; 

f) semnează deciziile care implică personalitatea juridică a Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti;  

g) acordă diplome şi certificate de studii emise sub antetul Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti; 

h) numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat al universităţii; 
i) dispune înmatriculări şi exmatriculări ale studenţilor. 
Rectorul poate delega oricare dintre competenţele sale membrilor structurilor de 

conducere ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. 
Rectorul poate delega oricare dintre competenţele sale membrilor structurilor de conducere 

ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. 
În perioada în care lipseşte din universitate Rectorul desemnează, din rândul membrilor 

Consiliului de administrație persoana care îl înlocuieşte. 

3.2.2. Prorectorii  

Prorectorii îndeplinesc funcţiile delegate prin decizia Rectorului bazată pe hotărârea 
Senatului universitar. 
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Cei 4 prorectori ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti au următoarele 
responsabilităţi: 

 Coordonează procesele de management academic şi de asigurarea calităţii proceselor 
educaţionale; 

 Coordonează procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare și de resurse 
financiare; 

 Coordonează procesele cu studenţii, relaţii internaţionale, politici de resurse umane si 
administrative; 

 Coordonează procesele referitoare la patrimoniul universității, IT, comunicare și 
imagine instituțională. 

Numărul mandatelor prorectorilor este de cel mult 3.  
Prorectorii UTCB au următoarele atribuţii şi responsabilităţi generale: 
a) coordonează şi asigură conducerea operativă a activităţilor comisiilor şi consiliilor de 

specialitate; 
b) realizează legăturile operative cu facultăţile şi cu celelalte structuri de conducere 

academică privind activităţile din domeniile pe care le coordonează (vezi Schema 
responsabilităților conducerii în UTCB – Anexa 1); 

c) prezintă, în Consiliul de administrație informări scrise şi propuneri în legătură cu 
activităţile pe care le coordonează;  

d) rezolvă sarcinile şi dispoziţiile decise în Consiliul de administrație sau de către Rectorul 
UTCB şi care decurg din rezolvarea operativă a unor probleme legate de activităţile curente ale 
universităţii. 

e)  coordonează şi asigură conducerea operativă a Consiliilor ştiinţifice; 
f)  colaborează la pregătirea şedinţelor Consiliului de administrație; 
g)  coordonează planificarea şi organizarea reuniunilor ştiinţifice din universitate; 
h)  informează periodic Senatul cu privire la activitatea ştiinţifică; 
i) în colaborarea cu prorectorii elaborează un portofoliu de realizări ştiinţifice care să 

contribuie la promovarea imaginii universităţii în mediile economice şi în lumea ştiinţifică 
internaţională; 

j)   participă la elaborarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate;  
k) asigură implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, aprobate de 

Consiliul de administrație al universităţii; 
l) coordonează activităţile de elaborare, implementare şi ţinere sub control a documentelor 

sistemului de management al calităţii (manualul calităţii şi procedurile sistemului de management 
al calităţii);  

m) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al 
calităţii cu cerinţele specificate;  

n)  participă la activităţile de evaluare a cadrelor didactice şi a programelor de studii în 
vederea pregătirii evaluărilor periodice de către ARACIS; 

o)  coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate în implementarea şi 
menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specificate şi propune 
conducerii universităţii acţiunile corective sau de îmbunătăţire care se impun;  

p)  coordonează analize efectuate de conducere cu privire la eficacitatea sistemului de 
management al calităţii universităţii și modul de finalizare a acţiunilor corective rezultate urmare a 
auditurilor interne, analizelor efectuate de Consiliul de administrație şi a auditurilor externe;  

q)  coordonează auditurile interne ale sistemului de management al calităţii în UTCB;  
r)   coordonează activităţile de instruire a personalului în domeniul calităţii;  
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s) desfăşoară activităţi necesare în vederea certificării conformităţii sistemului de 
management al calităţii universităţii pentru activităţi didactice;  

t)  colaborează cu toate structurile academice şi administrative ale universităţii în vederea 
îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; 

u)  raportează periodic Rectorului şi Consiliului de administrație asupra stadiului SMC, 
informând despre principalele probleme şi posibilele soluţii;  

v)   participă la instruirile de specialitate prevăzute în planul de instruire al universităţii.  
Principalele atribuții specifice, în funcție de procesele coordonate, ale celor 4 prorectori 

sunt următoarele: 
Prorectorul pentru activităţi didactice, management academic şi asigurarea calităţii 

proceselor educaţionale 

a) Coordonarea implementării strategiei de dezvoltare instituţională în domeniul educaţiei; 

b) Coordonarea revizuirii şi controlul implementării procedurilor pentru asigurarea calităţii 
proceselor educaţionale; 

c) Coordonarea revizuirii programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi 
doctorat şi a elaborării programelor de studii pentru specializări noi; 

d) Revizuirea periodică a regulamentelor specifice şi supunerea propunerilor de revizuire 
spre analiză şi aprobare Senatului UTCB; 

e) Coordonarea elaborării documentelor specifice activităţilor educaţionale pentru 
evaluarea instituţională şi a programelor de studii de către instituţii naţionale şi internaţionale; 

f) Coordonarea colectării şi raportării datelor privind procesele educaţionale; 

g) Coordonarea activităţilor Departamentul de Pregătire Pedagogică al UTCB si a celui de 
Formare Continuă, inclusiv in ce priveşte oferta de cursuri postuniversitare si de educaţie 
permanentă; 

h) Coordonarea activităţilor curente privind înmatricularea, transferul şi exmatricularea 
studenţilor; 

i) Coordonarea activităţilor curente privind recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de 
studii în străinătate în cadrul unor mobilităţi nereglementate; 

j) Definitivarea şi avizarea dosarelor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice; 

k) Coordonarea activităţilor curente privind managementul resurselor umane - personal 
didactic si didactic auxiliar; 

l) Promovarea ofertei educaţionale a universităţii. 

 Prorector pentru cercetare ştiinţifică şi resurse financiare: 

a) Coordonarea implementării strategiei de dezvoltare instituţională în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării (CDI); 

b) Certificarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii 
proceselor de CDI; 

c) Coordonarea elaborării documentelor specifice activităţilor de CDI pentru evaluare de 
către instituţii naţionale şi internaţionale; 

d) Revizuirea periodică a regulamentelor specifice şi supunerea propunerilor de revizuire 
spre analiză şi aprobare Senatului UTCB; 

e) Coordonarea activităţilor Consiliului Cercetării Ştiinţifice şi a DMCDI; 

f) Coordonarea evaluării periodice a Centrelor de Cercetare; 

g) Coordonarea colectării şi raportării datelor privind activitatea de CDI; 

h) Coordonarea participării UTCB la competiţii pentru granturi naţionale/ europene/ 
internaţionale de CDI, a contractelor de CDI cu terţi precum şi coordonarea implementării 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare; 

i) Promovarea ofertei de servicii de CDI; 
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j) Coordonarea activităţii revistelor UTCB; 

k) Gestionarea proiectelor pentru accesul la resursele de documentare ştiinţifică (de ex., 
ANELIS+); 

l) Coordonarea politicii de resurse financiare a UTCB; 

m) Coordonarea activităţii bibliotecii UTCB şi a editurii CONSPRESS; 

n) Coordonarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Prorectorul pentru activităţi studenţeşti, relaţii internaţionale, politici de resurse umane 
si administrative: 

a) Coordonarea  relaţiilor cu studenţii şi a serviciilor sociale furnizate acestora (cazare 
cămine, cantină, transport); 

b) Coordonarea activităţilor pentru acordarea semestrială a burselor studenţeşti; 

c) Coordonarea legăturii cu ASCB şi cu Centrul de Informare şi Consiliere Profesională; 

d) Coordonarea elaborării şi implementării chestionarelor (on-line) pentru măsurarea 
satisfacţiei studenţilor şi raportarea rezultatelor acestor chestionare; 

e) Coordonarea practicii studenţeşti şi a internship-urilor pentru studenţi la companii 
agreate din domeniul construcţiilor; 

f) Coordonarea colectării şi raportării datelor privind serviciile sociale oferite studenţilor; 

g) Coordonarea activităţilor DRI si implementarea strategiei de internaţionalizare; 

h) Coordonarea politicilor de resurse umane şi salarizare (RUS) pentru personalul 
nedidactic (TESA, muncitori); 

i) Coordonarea politicilor de achiziţii publice si implementarea acestora; 

j) Revizuirea periodică a regulamentelor specifice şi supunerea propunerilor de revizuire 
spre analiză şi aprobare Senatului UTCB. 

Prorectorul responsabil cu patrimoniul, IT, comunicare şi  imagine instituţională: 

a) Coordonarea activităţilor de întreţinere, reabilitare şi extindere a patrimoniului; 

b) Coordonarea activităţilor pentru elaborarea unui plan de dezvoltare pe termen mediu 
şi lung a patrimoniului universităţii şi de constituire a unui fond de proiecte de extindere şi/sau 
reabilitarev; 

c) Coordonarea activităţii direcţiei tehnice; 

d) Gestionarea activităţilor de comunicare şi relaţii publice; 

e) Gestionarea imaginii instituţionale şi asigurarea identităţii vizuale unitare a UTCB; 

f) Înfiinţarea şi coordonarea funcţionării Consiliului Consultativ al UTCB; 

g) Coordonarea relaţiilor UTCB cu administraţia publică centrală şi locală, mediul 
economic, asociaţiile profesionale, societatea civilă, cu universităţi şi institute de cercetare; 

h) Coordonarea activităţilor de informatizare şi gestionare a resurselor IT şi de 
implementare a unui software de management al resurselor academice şi financiare; 

i) Coordonarea activităţilor UTCB Alumni; 

j) Coordonarea elaborării documentelor specifice patrimoniului pentru evaluarea 
instituţională de către instituţii naţionalei si internaţionale; 

k) Coordonarea colectării şi raportării datelor privind patrimoniul; 

l) Revizuirea periodică a regulamentelor specifice şi supunerea propunerilor de revizuire 
spre analiză şi aprobare Senatului UTCB; 

m) Coordonarea activităţilor de redactare şi de comunicare a hotărârilor Consiliului de 
Administraţie şi a deciziilor rectorului; 

n) Coordonarea activităţilor privind situaţiile de urgenţă, securitatea şi sănătatea în 
muncă. 



Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB 

 
Ediţia: 4 Revizia: 0 

Pagina 21 din 41 
 

3.2.3. Decanii facultăţilor 

Decanul facultăţii este subordonat ierarhic Rectorului UTCB. Decanul reprezintă facultatea 
și răspunde de managementul și conducerea facultății. Decanul prezintă anual un raport 
Consiliului facultății privind starea facultății. Decanul conduce ședințele Consiliului facultății și 
aplică hotărârile rectorului, Consiliului de administrație și Senatului universitar. 
 

Decanul facultăţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) coordonează elaborarea programelor de studii din cadrul facultăţii; 
b) coordonează activitatea operativă din cadrul facultăţii şi a Consiliului facultăţii; 
c) coordonează activitatea conducerii facultăţii; 
d) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului facultăţii, Planul operaţional al facultăţii; 
e) aplică respectarea reglementărilor în vigoare privind întocmirea statelor de funcţiuni şi 

repartizarea activităţilor didactice; 
f) se preocupă de modernizarea şi gestionarea bazei didactice şi de cercetare a facultăţii; 
g) stabileşte relaţii de colaborare cu centre universitare din ţară şi din străinătate; 
h) se ocupă cu demersurile privind acreditările interne şi europene şi evaluările periodice 

ale facultăţii; 
i) se preocupă de o bună valorificare a fondurilor bugetare şi de atragerea de surse de 

finanţare extrabugetare; 
j) coordonează activităţile de elaborare de proiecte de cercetare pentru programele 

naţionale, programele europene sau alte surse de finanţare a cercetării; 
k) se preocupă de perfecţionarea pregătirii economice şi manageriale a studenţilor şi a 

personalului didactic; 
l) propune şi susţine participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
m) propune adaptarea şi lărgirea specializării studenţilor în concordanţă cu piaţa forţei de 

muncă; 
n) propune diversificarea formelor de instruire postuniversitară; 
o) propune Consiliului facultăţii înmatriculări, reînmatriculări şi exmatriculări ale 

studenţilor; 
p) propune stimularea materială a personalului şi sancţiuni; 
q) propune transferul studenţilor de la o facultatea la alta; 
r) promovează acţiuni şi coordonează activităţi de atragere a studenţilor în activităţile de 

cercetare; 
s) elaborează previziunile bugetare şi se ocupă de repartizarea bugetului facultăţii pe 

categorii de cheltuieli; 
t) coordonează şi controlează activitatea din acordul secretariatului facultăţii; 
u) asigură informarea şi îndeplinirea hotărârilor Rectorului, Consiliului de administrație şi 

Senatului în legătură cu activităţile din cadrul facultăţii. 

3.2.4. Prodecanii 

Prodecanul facultăţii este subordonat ierarhic decanului facultăţii. 
  
Prodecanul facultăţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) suplineşte decanul, cu acordul acestuia, în raporturile cu Universitatea, alte facultăţi, 

organisme şi instituţii; 
b) se preocupă de perfecţionarea şi îmbunătăţirea programelor analitice; 
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c) participă la completarea şi modernizarea bazei materiale didactice şi de cercetare; 
d) coordonează activităţile de instruire practică; 
e) participă la evaluările interne ale personalului didactic şi a programelor de studii; 
f) iniţiază activităţi de colaborare cu alte universităţi sau unităţi de cercetare-dezvoltare; 
g) sprijină personalul didactic la elaborarea şi publicarea de cursuri, manuale, caiete de 

lucrări practice etc.; 
h) răspunde de organizarea concursului de admitere din cadrul facultăţii; 
i) coordonează activităţile de instruire practică; 
j) propune şi coordonează promovarea ofertei educaţionale a facultăţii pentru o mai 

bună selectare a candidaţilor la admiterea în facultate; 
k) răspunde de implementarea sistemului calităţii la nivelul facultăţii. 

3.2.5. Directorii de departament 

Directorul de departament este subordonat ierarhic Decanului facultăţii. 
Directorul de departament realizează managementul și conducerea operativă a 

departamentului. În exercitarea acestei funcții, el este ajutat de Consiliul departamentului, 
conform Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de învățământ, de 
statele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al 
departamentului. 

   
Directorul de departament are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a.  asigură selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea 

relațiilor contractuale de muncă ale personalului conform prevederilor Cartei universitare;  
b. elaborează Statul de funcţiuni al departamentului; 
c. elaborează Planul de cercetare al departamentului; 
d. elaborează Planul de achiziţii de materiale şi echipamente la nivelul departamentului; 
e. numeşte şefii colectivelor didactice din cadrul departamentului; 
f.  coordonează activitatea de evaluare a personalului didactic la nivelul departamentului; 
propune promovarea personalului didactic şi administrativ din cadrul departamentului; 
g.  repartizează sarcini profesionale adiacente procesului didactic cum sunt: pregătirea 

materialelor didactice, asigurarea calităţii programelor analitice, evaluarea periodică a proceselor 
din cadrul departamentului, planificarea auditurilor interne etc.; 

h. coordonează la nivelul departamentului elaborarea propunerilor de modificare a 
Programelor de studii; 

i. participă la mobilizarea personalului didactic şi a studenţilor pentru participarea la 
manifestările ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale; 

j. iniţiază scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante; 
k. sprijină activităţile de formare a doctoranzilor şi antrenarea acestora în proiecte de 

cercetare. 

3.3. Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor funcţionale 
ale UTCB 

3.3.1. Secretarul şef al universităţii 

Secretarul şef de universitate reprezintă universitatea la acţiunile unde se discută 
probleme specifice activităţii de secretariat (elaborarea formularelor privind actele de studii, 
discutarea diverselor regulamente etc.). 
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În relaţia cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, secretarul şef de 
universitate răspunde de: 

a) comunicarea propunerilor privind cifra de şcolarizare pentru toate tipurile şi formele de 
învăţământ şi transmiterea rezultatului privind concursul de admitere; 

b) transmiterea rezultatului examenelor de finalizare a studiilor; 
c) transmiterea la 1 ianuarie şi 1 octombrie a situaţiilor care stau la baza întocmirii şi 

revizuirii contractului instituţional privind finanţarea de bază; 
d) transmiterea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de profesor 

universitar şi conferenţiar universitar în vederea conferirii titlului de profesor universitar şi 
conferenţiar universitar; 

e) transmiterea dosarului şi a tezei de doctorat în vederea emiterii Ordinului ministrului 
prin care se conferă titlul ştiinţific de doctor; 

f) răspunde şi la alte solicitări formulate de M.E.C.T.S.; 
g) în relaţia cu Institutul Național de Statistică, primeşte de la facultăţi şi transmite datele 

statistice privind studenţii; 
h) în relaţia cu alte instituţii de învăţământ superior solicită şi transmite situaţiile şcolare 

ale studenţilor transferaţi şi confirmă actele de studii la cererea unor instituţii din ţară sau 
străinătate sau la cererea unor absolvenţi care îşi depun dosare de echivalare a actelor de studii. 

Pe plan intern secretariatul general şi secretariatul de facultate intră în relaţii cu 
următoarele servicii: financiar-contabilitate, campus studenţesc, cabinetul medical, oficiul juridic, 
bibliotecă, resurse umane etc. 

 
Secretarul şef al universităţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
i) participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor din 

structura secretariatului general şi a secretariatelor de facultăţi; 
j) verifică, contrasemnează şi prezintă Rectorului lucrările secretariatului; 
k) urmăreşte şi răspunde de felul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la doctorat 

şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice; 
l) urmăreşte şi răspunde de felul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la 

desfăşurarea concursului de admitere şi a examenului de diplomă, a examenelor de absolvire şi de 
disertaţie, a promovării studenţilor, acordarea burselor, stabilirea efectivelor participanţilor la 
procesul de învăţământ funcţie de care se acordă finanţarea de bază a universităţii etc.; 

m) semnează şi răspunde de eliberarea actelor de studii; 
n) participă la şedinţele Consiliului de administrație şi ale Senatului, întocmeşte procesele-

verbale şi urmăreşte hotărârile luate; 
o) informează conducerea universităţii asupra abaterilor de la dispoziţiile legale săvârşite 

în sectorul secretariat; 
p) propune numirea, detaşarea, eliberarea din muncă a personalului din cadrul 

Secretariatului General; 
q) avizează numirea şi eliberarea din funcţii a membrilor secretariatelor de facultate; 
r) conduce, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea salariaţilor din subordine; 
s) elaborează „fișa postului” pentru salariaţii din subordine şi urmăreşte evoluţia 

profesională a subordonaţilor preocupându-se de ridicarea calificării acestora. 

3.3.2. Atribuţiile şi responsabilităţile secretariatelor facultăţilor  

Secretariatul de facultate este condus de Secretarul şef de facultate. 
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Secretarul sef de facultate este subordonat direct decanului şi are relaţii funcţionale cu 
Secretarul șef al universității în ceea ce priveşte lucrările tehnice de secretariat. 

 
Secretariatele facultăţilor au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a) urmăresc şi aplică hotărârile luate de Consiliul de facultate; 
b) redactează, înregistrează şi expediază întreaga corespondenţă pe care o supune spre 

aprobare decanului facultăţii; 
c) efectuează lucrările ce îi revin în legătură cu concursurile de admitere (înscrierile, 

verificarea actelor, eliberarea legitimaţiilor de concurs, întocmirea cataloagelor, afişarea 
rezultatelor etc.); 

d) efectuează înscrierea în anul I de studii şi reînscrierile studenţilor; 
e) întocmeşte dosarele personale ale studenţilor în conformitate cu regulamentul privind 

admiterea, pe care le ţine la curent până la absolvire în conformitate cu prevederile 
regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor; 

f) efectuează toate lucrările privind examenul de diplomă/ licenţă/ absolvire şi de 
disertaţie; 

g) întocmeşte dosarele studenţilor privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pe 
care le supune spre aprobare comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultăţii; 

h) întocmeşte propunerile facultăţii privind acordarea burselor de merit, de studiu şi de 
ajutor social, pe care le înaintează, spre aprobare, comisiei de la nivelul universităţii; 

i) întocmeşte registrul de evidenţă a studenţilor şi repartizează studenţilor pe grupe; 
j) întocmeşte cataloagele pentru examen/colocviu, pentru fiecare disciplină, pe ani de 

studii şi pe grupe; 
k) trece notele din cataloage în registrul centralizator în vederea stabilirii promovării 

studenţilor după fiecare sesiune de examene; 
l) completează registrul matricol după ce situaţia şcolară a fost definitivată şi afişează 

rezultatele examenelor după fiecare sesiune de examene; 
m) completează şi eliberează carnetele studenţilor din anul I, verifică şi vizează carnetele 

studenţilor din ceilalţi ani de studiu; 
n) pe baza evidenţei frecvenţei la activităţile obligatorii, primită de la departamente, 

stabileşte lista studenţilor ce nu au dreptul să se prezinte la examen din cauza neîndeplinirii 
obligaţiei de frecvenţă; 

o) întocmeşte toate situaţiile statistice cerute; 
p) efectuează lucrările în legătură cu practica; 
q) întocmeşte certificate de şcolarizare si copii de pe foile matricole; 
r) clasează corespondenţa şi se îngrijeşte de arhiva facultăţii precum şi de predarea 

dosarelor la arhiva universităţii; 
s) programează audienţe la conducerea facultăţii; 
t) asigură informarea studenţilor şi doctoranzilor în legătură cu programarea atribuţiilor 

profesionale şi statutul lor de studenţi / doctoranzi. 

3.4. Atribuţiile şi responsabilităţile Direcției General 
Administrative 

Structura general administrativă a universităţii este condusă de către un director general 
administrativ şi este organizată pe direcţii. Direcția general administrativă se află în subordinea 
Rectorului și a Consiliului de Administrație. 
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Relaţiile ierarhice, respectiv coordonarea activităţii din cadrul Direcţiilor se realizează 
potrivit structurii organizatorice a prezentului regulament şi a delegării atribuţiilor aprobate de 
conducere, conform principiului “fiecare lucrător are un singur conducător de la care primeşte 
dispoziţii şi faţă de care răspunde pentru activitatea sa”.  

 
Directorul General Administrativ are ca atribuţii principale: 

 Participă la managementul strategic al Universităţii în calitate de membru al consiliului 
de administrație; 

 Coordonareză şi monitorizarea activităţii structurilor subordonate; 

 Organizarează, îndrumarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea desfăşurării în 
mod eficient a activităţii direcțiilor din subordine în conformitate cu dispoziţiile legale 
în vigoare 

Direcția General Administrativă își desfășoară activitatea prin intermediul următoarelor 
direcții: 

1. Direcția Administrativă; 
2. Direcția Biblioteca; 
3. Direcția Economică; 
4. Direcția Resurse Umane și Salarizare; 
5. Direcția Tehnică; 
6. Editura Conspress. 

3.4.1. Atribuţiile și responsabilitățile Direcției Administrative  

Conducerea Direcţiei Administrative este asigurată de către Directorul Administrativ, 
subordonat directorului general administrativ. 

Directorul Administrativ are în subordine următoarele structuri: 
- Serviciul Achiziţii Publice; 
- Serviciul Urmărire contracte și aprovizionare; 
- Serviciul Administrativ și patrimoniu; 
- Serviciul Cămine – Cantină și Burse studenți. 
Directorul Administrativ are următoarele atribuţii: 

a) Coordonarea şi monitorizarea activităţii structurilor subordonate; 
b) Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea desfăşurării în mod 

eficient a activităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
c) Păstrarea şi transmiterea către Arhiva UTCB a documentelor create şi deţinute. 

 

3.4.1.1. Serviciul achiziţii publice 

Serviciul achiziţii publice este condus de un Şef de serviciu, în subordinea directorului 
administrativ.  

Atribuțiile și responsabilitățile serviciului achiziții publice: 

a) Elaborarea Programul Anual al Achiziţiilor Publice în conformitate cu necesităţile 
obiective şi priorităţile comunicate de celelalte compartimente ale Universităţii, în funcţie de 
fondurile care urmează să fie alocate prin bugetul anual; 

b) Iniţierea, aplicarea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, cu procedurile interne şi cu programul anual al achiziţiilor publice; 
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c) Întocmirea documentaţiei de atribuire (după caz, la întocmirea Caietului de sarcini, 
colaborarea cu specialişti din structurile Universităţii), a formelor obligatorii de comunicare şi 
transmiterea către organismele abilitate cu verificarea şi monitorizarea achiziţiilor a documentele 
prevăzute de legislaţia specifică; 

d) Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziție publică; 

e) Preluarea de la Comisiile de evaluare a documentelor procedurii de achiziţie publică şi 
acţionarea în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în materie pentru finalizarea achiziţiei sau 
anularea procedurii, după caz, întocmirea şi trimiterea comunicările prevăzute de lege către 
participanţii la procedurile de achiziţie publică; 

f) Constituirea si păstrarea dosarului achiziţiei publice. 
g) Transmiterea contractelor de achiziţie publică către Serviciul urmărire contracte şi 

aprovizionare; 
h) Monitorizarea achiziţiilor şi dotărilor pe beneficiari: facultăţi, catedre, servicii, alte 

compartimente şi pe surse de finanţare. 
 

3.4.1.2. Serviciul urmărire contracte şi aprovizionare  

Serviciul urmărire contracte şi aprovizionare este condus de un Şef de serviciu, în 
subordinea directorului administrativ. 

Atribuțiile și responsabilitățile serviciului urmărire contracte și aprovizionare: 

a) Urmărirea derulării contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, după încheierea 
acestora, potrivit graficului şi termenelor de prestare, calcularea eventualelor penalităţi, 
notificarea contractorilor asupra obligaţiilor neîndeplinite asumate prin contract; 

b) Verificarea facturilor întocmite de către furnizori/prestatori/executanţi, respectiv 
respectarea prevederilor contractuale, şi ale proceselor–verbale întocmite de către reprezentanţii 
furnizorilor/prestatorilor/executanţilor şi reprezentanţii universităţii; 

c) Emiterea documentelor constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către contractanți şi transmiterea acestora către Serviciul Achiziţii 
Publice; 

d) Efectuarea plăţilor în termen si suportarea eventualelor penalităţi pentru neefectuarea 
în termen a acestora; 

e) Recepţionarea materialelor şi eliberarea acestora către facultăţi, departamente, servicii, 
etc., în baza documentelor aprobate de persoanele împuternicite în acest sens;  

f) Urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale ce revin Universităţii în calitate de 
beneficiar; 

g) Întocmirea şi înaintarea ritmică a documentelor de plată către Direcţia Economică, 
având anexate obligatoriu documentele de recepţie, bonurile de consum, referatele de aprobare 
etc.  

h) Aprovizionarea cu produse, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe; 
i) Recepţionarea şi depozitarea în bune condiţiuni a mijloacelor fixe, materialelor şi 

produselor care intră în magazie. 
 

3.4.1.3. Serviciul administrativ și patrimoniu 

Serviciul Administrativ și patrimoniu este condus de un Şef de serviciu, în subordinea 
directorului administrativ. 
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Atribuțiile și responsabilitățile serviciului administrativ și patrimoniu: 

a) Coordonarea administratorilor spaţiilor de învăţământ, cercetare şi birouri; 

 întocmirea planurilor de pază pentru obiectivele Universităţii ce alcătuiesc spaţiile 
de învăţământ şi cercetare, prezentarea acestora către conducerea UTCB spre 
aprobare, respectiv înaintarea către firmele de pază; 

 coordonarea activităţii agenţilor de pază; 

 asigurarea, prin personalul aferent, a bunei desfăşurări a activităţii centralelor 
telefonice; 

b) Coordonarea şi îndrumarea personalului din cadrul serviciului; 
c) Asigurarea efectuării activităţilor de service; 
d) Obţinerea şi reînnoirea autorizaţiilor sanitare de funcţionare; 
e) Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ în cadrul 

Universităţii; 
f) Evidenţa patrimoniului - obiecte de inventar, mijloace fixe pe gestiuni, analiza gradului 

de uzură, precum si scoaterea din evidenta a celor propuse spre casare; 
g) Programarea si urmărirea reviziilor, reparaţilor curente si capitale; 
h) Întocmirea documentelor şi urmărirea încadrării în normele legale pentru lucrările de 

investiţii, reparaţii curente şi capitale ale spaţiilor 
i) Realizarea formalităţilor legale de avizare şi propunerea spre aprobare a 

documentaţiilor tehnice pentru investiţii şi urmărirea modului de derulare a programului de 
investiţii spaţiile de cazare şi cantina studenţească; 

j) Organizarea activităţii de elaborare a documentaţiilor privind intabularea imobilelor 
(construcţii şi terenuri) ce aparţin Universităţii; 

k) Asigurarea pazei şi securităţii patrimoniului; 
l) Urmărirea întreţinerii patrimoniului (curăţenie, intervenţii si reparaţii); 
m) Verificarea anuală a bazei materiale a Universităţii în vederea întocmirii studiilor, a 

sintezelor şi informărilor solicitate de conducerea Universităţii şi Ministerul EducaţieiNaționale. 
 
3.4.1.4. Serviciul cămine – cantină și burse studenți 

Serviciul Cămine - Cantină și burse studenți este condus de un Şef de serviciu, în 
subordinea directorului administrativ. 

Atribuțiile și responsabilitățile serviciului cămine-cantină și burse studenți 

a) Întocmirea planurilor de pază pentru obiectivele Universităţii ce alcătuiesc spaţiile 
cazare şi cantina studenţească, prezentarea acestora către conducerea UTCB spre aprobare, 
respectiv înaintarea către firmele de pază; 

b) Coordonarea activităţii agenţilor de pază; 
c) Coordonează, îndrumă şi controlează activităţile din cadrul căminelor şi cantinei 

studenţeşti; 
d) Elaborarea documentaţiei privind stabilirea tarifelor de cazare şi a regiei de cantină şi 

prezentarea spre avizare Directorului General Administrativ și apoi spre aprobare Consiliului de 
Administrație și Senatului Universitar; 

e) Asigurarea, prin personalul aferent, a bunei desfăşurări a activităţilor de reparaţii şi 
întreţinere la spaţiile de cazare; 

f) Asigurarea serviciul permanent la centralele termice care alimentează cu energie 
termică şi apă caldă căminele studenţeşti; 
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g) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării normale (energie electrica, energie termică, 
apă, gaz metan, telefonie, internet, etc.) si urmărirea consumurilor în vederea decontării acestora. 

h) În ceea ce privește activitatea de cazare a studenților în căminele UTCB: 
- Efectuarea in condiţii optime şi in timp util a cazarii studenţilor; 
- Stabilirea numărului de locuri de cazare în cămine şi modul de repartizare a acestora 

etc.; 
- Asigurarea logisticii necesare pentru repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti, 

precum şi încasarea regiei de cămin pe tot parcursul anului universitar; 
- Urmărirea depunerii cererilor de cazare de către studenţi şi întocmirea listelor de 

cazare, 
- Transmiterea listelor de cazare către secretariatele facultăţilor şi departamentelor în 

vederea verificării situaţiei profesionale a studenţilor; 
- Repartizarea studenţilor în cămine şi camere, în funcţie de locurile disponibile şi 

opţiunile studenţilor, cu respectarea criteriilor de cazare prevăzute în Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi a cantinei studenţeşti din Universitatea 
Tehnică de Construcţii Bucureşti; 

- Asigurarea corectitudinii datelor prelucrate, furnizarea in timp util a acestora, de 
respectarea criteriilor de cazare; 

- Transmiterea organigramelor cu distribuirea locurilor de cazare către administratorii 
căminelor studenţeşti; 

- Cazarea ocazională a persoanelor străine. 
g) În ceea ce privește activitatea Cantinei Studenţeşti: 
- Asigurarea hranei zilnice pentru studenţii şi salariaţii UTCB care doresc să servească 

masa la cantină, pe tot parcursul anului universitar; 
- Stabilirea împreună cu administratorul cantinei a necesarului anual de alimente şi 

întocmirea programului anual al achiziţiilor publice de alimente, respectiv transmiterea 
acestuia către Serviciul Achiziţii Publice; 

- Verificarea şi aprobarea meniurilor întocmite de către administratorul cantinei şi 
bucătarul şef; 

- Verificarea şi înaintarea spre avizare către Directorul General Administrativ a Listelor 
zilnice de alimente şi a Rapoartelor zilnice de gestiune; 

- Verificarea modului de calcul al preţurilor preparatelor. 
h) În ceea ce privește activitatea administrativă: 
- Coordonarea administratorilor căminelor şi cantinei studenţeşti; 
- Urmărirea bunei desfăşurări a serviciului de pază şi a curăţeniei spaţiilor de cazare şi 

alimentaţie, a aleilor şi drumurilor de acces din campusul universitar;  
- Controlul şi urmărirea periodică a stării căminelor şi luarea de măsuri de remediere a 

eventualelor defecţiuni prin compartimentele specializate din Universitate; 
- Obţinerea avizării şi reavizării autorizaţiilor de funcţionare (sanitară, pompieri, mediu 

etc.) pentru toate spaţiile sociale şi de învăţământ. 
i) În ceea ce privește activitatea de acordare a burselor către studenți: 
- ţine evidenţa studenţilor bursieri pe baza listelor de atribuire a burselor; 
- elaborarea lunară a Ştatelor de burse, conform structurii anului universitar, pe baza 

listelor cu studenţii bursieri întocmite de către secretariatele departamentelor şi 
facultăţilor, pe ani de studii şi categorii de burse; 

- întocmirea şi înaintarea ritmică a documentelor de plată către Direcţia Economică 
pentru asigurarea plăţilor drepturilor de burse; 
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- transmiterea către instituţiile bancare, prin care se efectuează virarea sumelor aferente 
plăţilor burselor către fiecare student, a ştatele de plată ale burselor; 

- întocmirea documentelor legale în vederea acordării pe card a burselor pentru studenţi, 
doctoranzi şi decontarea abonamentelor RATB. 

3.4.2. Atribuţiile şi responsabilităţile Direcţiei Bibliotecă  

Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este o structură cultural-ştiinţifică, 
parte integrantă a sistemului de învăţământ. Aceasta participă la procesul instructiv-educativ, de 
cercetare şi perfecţionare, la cunoaşterea valorilor culturii şi ştiinţei naţionale şi universale. 

 
Atribuţiile Direcţiei Bibliotecă sunt: 
a) participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare ştiinţifică şi de 

perfecţionare din învăţământul superior, asigurând informarea documentară a utilizatorilor; 
b) întreţine şi dezvoltă relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţii şi personalităţi ale vieţii 

ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate, în scopul intensificării circulaţiei informaţiilor şi 
documentelor; 

c) transferă altor biblioteci din reţeaua Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului publicaţii din fondurile proprii, în funcţie de disponibilităţi, cu aprobarea prealabilă a 
Conducerii Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi cu avizul instituţiei care urmează să 
primească publicaţiile; 

d) în acord cu metodologia de perfecţionare a personalului din bibliotecile de învăţământ, 
asigură calificarea, perfecţionarea şi reciclarea personalului, fie prin cursuri de biblioteconomie şi 
informare documentară susţinute de bibliotecari proprii, atestaţi, bine pregătiţi profesional, fie 
prin participarea la cursurile organizate de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului sau de alte instituţii, precum şi la stagii de pregătire sau de perfecţionare în străinătate; 

e) organizează consfătuiri, schimburi de experienţă pe teme de biblioteconomie şi 
informare documentară, participă la manifestările de specialitate organizate pe plan intern şi 
internaţional, colaborează cu organizaţiile profesionale ale bibliotecilor din învăţământ şi din alte 
reţele; 

f) încheie înţelegeri, convenţii, contracte cu organisme şi organizaţii interne şi 
internaţionale pentru activităţi specifice, cu avizul Conducerii Universităţii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti. 

 
 Responsabilităţile Direcţiei Bibliotecă sunt: 

 
 Biroul Dezvoltarea Evidența şi Organizarea Colecţiilor: 

a) asigură completarea şi îmbogăţirea colecţiilor cu titluri româneşti şi străine, în funcţie de 
profilul bibliotecii şi de solicitările venite din partea beneficiarilor; 

b) completează lacunele pentru colecţiile existente; 
c) asigură schimbul de publicaţii între bibliotecă şi instituţiile partenere în schimbul 

documentar; 
d) identifică şi verifică cantitativ şi calitativ publicaţiile intrate în biblioteca UTCB; 
e) înregistrează publicaţiile în sistemul integrat de bibliotecă, în vederea regăsirii acestora 

de către utilizatori în cataloagele bibliotecii; 
f) realizează evidenţa contabilă a publicaţiilor; 
g) gestionează şi organizează fondul de publicaţii, care face obiectul schimbului 

internaţional, sau donaţiile; 
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h) asigurară schimbul de publicaţii între bibliotecă şi instituţiile străine partenere; 
i) stabileşte modul de arhivare, păstrare şi responsabilităţile privind arhivarea 

documentelor în cadrul Direcţiei Biblioteca. 
 
Biroul Catalogare şi Informare Bibliografică: 
a) înregistrează descrieri fizice şi de conţinut a documentelor, indiferent de suport, 

conform normelor operaţionale şi internaţionale; 
b) tipăreşte fişele de catalog corespunzătoare; 
c) actualizează cataloagele de publicaţii ale Bibliotecii UTCB, prin eliminarea fişelor 

publicaţiilor casate; 
d) salvează înregistrările efectuate în cursul săptămânii de lucru; 
e) efectuează bibliografii la cerere şi concepe materiale de referinţă (Cărţi noi şi 

Repertoriul tezelor de doctorat intrate în biblioteca UTCB); 
f) operează în baza de date şi pe fişele de catalog modificările survenite (exemplare 

scăzute sau casate, modificări de CZU sau cotă); 
g) intercalează fişele de catalog în cataloagele tradiţionale ale bibliotecii; 
h) colaborează la lucrările bibliografice şi de informare documentară editate pe plan local şi 

naţional; 
i) verifică permanent corectitudinea înregistrărilor existente în catalogul on-line; 
j) asigura maintenance catalogului on-line, Digilib. 
k) acordă informaţii bibliografice utilizatorilor, consultând colecţiile existente; 
l) întocmeşte bibliografii la cerere şi concepe materiale de referinţă (Bibliocoane şi 

Repertoriul Periodicelor); 
m) întocmeşte bibliografiile pe materii şi pe ani de studii pentru toate specializările 

existente în universitate; 
n) transmite datele necesare actualizării site-ului bibliotecii (lucrări de referinţă, 

bibliografii); 
o) informează utilizatorii privind noutăţile editoriale, în vederea achiziţionării acestora; 
p) asigură informarea utilizatorilor prin organizarea de baze de date, elaborarea şi editarea 

de instrumente de informare, în funcţie de cerinţele procesului instructiv-educativ şi de cercetare 
din universitate; 

q) efectuează arhivarea articolelor de reviste existente în bazele de date ANELIS PLUS; 
r) înregistrează în catalogul on-line cărţile şi teze de doctorat în format fulltext. 
 
Serviciul Comunicarea și Conservarea Colecțiilor (Relaţii cu Publicul) 
a) identifică cititorul pentru o corectă evidenţă, evitându-se frauda; 
b) aplică normele de împrumut a publicaţiilor; 
c) oferă alternative pentru publicaţiile solicitate şi care lipsesc, folosindu-se de experienţa 

şi competenţa profesională. 
d) organizează păstrarea, folosirea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din 

colecţiile proprii; 
e) verifică şi elimină periodic documentele perimate din punct de vedere fizic sau ştiinţific, 

conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul, în prealabil, al departamentelor de specialitate; 
f) asigură condiţiile necesare pentru consultarea de către toate categoriile de utilizatori a 

documentelor în săli de lectură şi prin împrumut la domiciliu; 
g) asigură organizarea şi gestionarea colecţiilor din depozitele curente de documente în 

conformitate cu politica instituţiei, astfel încât să faciliteze regăsirea documentelor la raft şi 
punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor în timp real cât mai redus; 



Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB 

 
Ediţia: 4 Revizia: 0 

Pagina 31 din 41 
 

h) inventariază, identifică şi gestionează corect publicaţiile, faptic şi scriptic în Biblioteca 
UTCB şi organizează funcţional spaţiul în vederea asigurării accesibilităţii colecţiilor; 

i) păstrează şi conservă colecţiile în conformitate cu funcţiile bibliotecii şi cu legislaţia în 
vigoare; 

j) asigură condiţiile optime de microclimat (temperatură, umiditate, lumină, ventilaţie, 
etc.) în vederea prezervării şi conservării tuturor categoriilor de documente de bibliotecă, în 
conformitate cu normele în vigoare; 

k) identifică şi gestionează corect publicaţiile ce urmează a fi recondiţionate; 
l) elimină de pe rafturi documentele care nu mai pot fi utilizate, din cauza uzurii fizice sau 

morale a informaţiei conţinute; 
m) actualizează Registrului Inventar în urma casării publicaţiilor; 
n) recuperează contravaloarea publicaţiilor pierdute de cititori; 
o) verifică integritatea fondului de carte al bibliotecii. 

3.4.3. Atribuţiile şi responsabilităţile Direcției Economice  

Direcţia Economică este condusă de un director economic aflat în subordinea Directorului 
General Administrativ. 

Direcţia Economică are în subordine serviciul financiar-contabilitate condus de un şef de 
serviciu subordonat directorului economic, precum și două birouri: Biroul financiar și Biroul 
contabilitate. 

Atribuţiile Direcţiei Economice sunt: 
d) Coordonarea şi monitorizarea activităţii structurilor subordonate; 
e) Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea desfăşurării în mod 

eficient a activităţii economice a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
f) Păstrează şi transmite către Arhiva UTCB documentele create şi deţinute. 
 
3.4.3.1. Atribuţiile şi responsabilităţile Serviciului Financiar - Contabilitate sunt 

următoarele: 
a) de a furniza informaţii despre poziţia financiară a universităţii, a rezultatelor şi 

modificărilor acesteia, prin bilanţ şi cont de profit şi pierdere; 
b) de a asigura organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlul activităţilor contabile în 

vederea eficientizării activităţii economice a instituţiei conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
c) Înregistrarea în ordine cronologică şi sistematică, pe surse de finanţare și în strictă 

concordanţă cu prevederile legale; 
d) Urmărește asigurarea evidenței debitorilor, creditorilor, furnizorilor, clienților pe surse 

de finanțare; 
e) Ţine evidenţa fondurilor băneşti primite de la bugetul de stat pe capitole (finanţarea de 

bază și finanţarea complementară); 
f) Centralizarea lunară a informaţiilor financiar-contabile în balanţa cumulată la nivel 

UTCB; 
g) Urmărirea veniturilor / cheltuielilor pe surse de finanţare, respectiv pe articole şi 

alineate bugetare, încadrarea acestora în contractul instituţional, complementar şi în bugetele de 
venituri şi cheltuieli; 

h) Întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu 
trezoreria; 

i) Întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare a conturilor sintetice şi analitice, fișelor 
de cont; 
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j) Întocmirea și transmiterea raportărilor lunare către Ministerul Educației Naționale; 
k) Întocmirea și transmiterea trimestrial, către Ministerul Educației Naționale, a bilanțului 

și anexelor la bilanț; 
l) Întocmirea raportărilor periodice solicitate de ordonatorul de credite, statistică, finanţe, 

alte instituţii publice; 
m) Întocmirea jurnalelor prevăzute de Legea Contabilităţii, Registrul Jurnal, Registrul 

Inventar, Cartea Mare; 
n) Organizarea evidenţei extracontabile pentru operaţiunile supuse acestui regim de 

evidenţă, a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale; 
o) Transmiterea, primirea, prelucrarea confirmărilor de sold la inventarierea conturilor; 
p) Organizarea activităţii de gestiune în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea 

contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale 
cantitativ-valorice sau numai valoric); 

q) Conducerea evidenţelor analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, 
materialelor pe surse de finanţare şi locuri de folosinţă;  

r) Întocmirea de balanţe analitice pentru toate gestiunile; 
s) Valorificarea rezultatelor inventarierii, în baza listelor de inventariere primite de la 

comisiile de inventariere a patrimoniului, în conformitate cu legislaţia specifică; 
t) Evidenţierea sintetică şi analitică a obiectivelor de investiţii, a activelor fixe in curs de 

execuție pe obiective și surse de finanțare. 
u) Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie şi prin virament; 
v) Întocmirea corectă a documentelor financiare: Ordin de Plată, Dispoziţie de 

încasare/plată, Dispoziţie de Transfer (Plată) valutar, Deconturi în lei/valuta, Cecul în numerar; 
w) Efectuarea plăţilor pe toate sursele de activitate, pe articole şi alineate bugetare, ţinând 

cont de disponibilităţile existente pentru fiecare activitate; 
x) Emiterea ordinelor de plată pe baza documentelor înaintate de către compartimentele 

de specialitate, după verificarea aprobării ordonatorului de credite;  
y) Urmărirea operaţiunilor de plăţi până la finalizarea lor şi răspunde de corectitudinea 

întocmirii ordinelor de plata; 
z) Asigurarea încasărilor şi plăţilor de fonduri băneşti prin casierie, din toate sursele de 

finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite; 
aa) Verificarea şi prelucrarea zilnică a extraselor de cont în lei şi valută pentru toate 

activităţile UTCB; 
bb) Verificarea zilnică a raportului de casă, inventarierea soldului casei; 
cc) Întocmirea CEC-urilor pentru ridicări de numerar din trezorerie (salarii, deplasări, 

materiale etc.); 
dd) Întocmirea şi verificarea deconturilor pentru deplasări interne şi externe, elaborarea 

documentelor de plata/încasare pentru drepturile ce revin titularilor de deconturi; 
ee) Asigurarea legăturii instituţiei cu unităţile de trezorerie a statului, urmăreşte cu 

maximă operativitate operaţiunile şi fluxurile financiare care se derulează prin aceste unităţi; 
ff) Întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu 

trezoreria; 
gg) Respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi 

utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale; 
hh) Întocmirea facturilor pe baza documentelor justificative înaintate de responsabilul de 

contract, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
ii) Arhivarea tuturor documentelor financiar contabile, conform prevederilor legale. 
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3.4.4. Atribuţiile şi responsabilităţile Direcției Resurse Umane și Salarizare 

Direcția Resurse Umane și Salarizare este condusă de un Director subordonat Directorului 
General Administrativ.  

Obiectivul principal de activitate al direcţiei îl constituie gestiunea resurselor umane, 
calculul şi acordarea drepturilor salariale pentru personalul angajat în cadrul universităţii. 

Direcția Resurse Umane și Salarizare are în subordine următoarele structuri: 
- Serviciul Resurse Umane; 
- Serviciul Salarizare. 

 
3.4.4.1. Atribuţiile şi responsabilităţile Serviciului Resurse Umane sunt următoarele:: 

a) oferă date sau informaţii, după caz, în sprijinul elaborării unor documente precum: carta 
universitară, regulamentul de ordine interioară, etc., care vizează politici în domeniul resurselor 
umane; 

b) colaborează cu conducerea stucturilor din universitate în vederea analizării 
posibilităţilor de promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 

c) organizează concursurile de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, 
vacante sau temporar vacante; 

d) organizează concursurile de promovare a personalului didactic auxiliar si nedicatic; 
e) centralizeaza fişele de evaluare ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 
f) întocmeşte, la cererea salariaţilor sau foştilor salariaţi, adeverinţele necesare în vederea 

pensionării; 
g) Actualizează baza de date a aplicaţiei de gestiune şi salarizare a personalului din 

U.T.C.B.; 
h) gestionează dosarele de personal ale salariaţilor şi foştilor salariaţi şi eliberează, la 

cerere, copii certificate ale documentelor conţinute în acestea; 
i) organizează şi ţine evidenţa posturilor didactice, didactic auxiliare şi nedidactice; 
j) completează şi transmite Registrul General de Evidenţa a Salariaţilor la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă; 
k) întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ale 

personalului angajat pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
l) centralizează şi ţine evidenţa fişelor de post ale personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic; 
m) eliberează la cererea salariaţilor sau a organelor în drept, documente privind statutul 

profesional şi drepturile salariale ale fiecărui angajat; 
n) asigură legătura instituţiei cu: ANAF, Casa de Pensii şi Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă şi întocmeşte documentaţia cerută de lege în relaţiile cu acestea; 
o) organizează procesul de cercetare disciplinară a personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic şi ţine evidenţa personalului sancţionat; 
p) întocmeşte şi actualizează statele de funcţii ale personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic din U.T.C.B. în colaborare cu departamentele şi direcţiile universităţii; 
q) realizează operaţiunile de clasare şi depunere la arhiva universităţii a dosarelor 

persoanelor care au încetat relaţiile contractuale cu universitatea; 
r) înregistrează şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la Agenţia 

Naţională de Integritate;  
s) întocmeşte situaţii statistice referitoare la numărul de personal solicitate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale sau de către alte instituţii abilitate; 
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t) îndeplineşte orice alte atribuţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, stabilite de 
Directorul de Resurse Umane – Salarizare sau de conducerea U.T.C.B.  

 
3.4.4.2. Atribuţiile şi responsabilităţile Serviciului Salarizare:  
a) întocmeşte situaţii şi rapoarte referitoare la politicile de salarizare a personalului, la 

solicitarea Directorului de Resurse Umane – Salarizare sau a Directorului General Administrativ; 
b) răspunde solicitărilor operative, curent formulate de Directorul de Resurse Umane – 

Salarizare sau de Directorul General Administrativ, în legătură cu politicile de salarizare a 
personalului; 

c) estimează necesarul anual de fonduri pentru salarizarea personalului; 
d) întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale şi anuale solicitate de Ministerul 

Educaţiei Naționale şi de Institutul Naţional de Statistică; 
e) centralizază documente necesare calculului drepturilor salariale lunare ale personalului 

angajat: pontaje, cereri de concedii de odihnă, certificate de concedii medicale, copii  ale cererilor 
de concedii fără plată, adrese de înfiinţare a popririlor, etc. ; 

f) calculează reţinerile evidenţiate pe statele de salarii pentru personalul din universitate: 
pensii alimentare, chirii, rate locuinţă, CAR, cotizaţie sindicală, pensii facultative şi alte popriri; 

g) întocmeşte statele de plată a salariilor pentru personalul angajat în cadrul universităţii; 
h) asigură întocmirea documentelor specifice activităţii de salarizare a personalului şi 

calculul obligaţiilor fiscale ale U.T.C.B. către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de 
sănătate  şi transmiterea acestora către Direcția Economică; 

i) întocmeşte şi transmite unităţilor bancare borderourile de plată pentru virarea 
drepturilor salariale pe carduri; 

j) întocmirea şi transmiterea declaraţiilor lunare către ANAF. 
k) primeşte cererile şi eliberează adeverinţele ce cuprind veniturile realizate de solicitanţi, 

după caz; 
l) îndeplineşte orice alte atribuţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, stabilite de 

Directorul de Resurse Umane – Salarizare sau de conducerea U.T.C.B.  
În activitatea sa, Direcția Resurse Umane – Salarizare colaborează cu conducerile 

facultăţilor, departamentelor, direcţiilor şi serviciile din cadrul U.T.C.B. şi cu compartimentele de 
specialitate din cadrul M.E.N., ANAF, Casa de Pensii şi Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă din cadrul sectorului 2 din Bucureşti. 

3.4.5. Atribuțiile și responsabilitățile Direcției Tehnice 

Direcția Tehnică este este condusă de un Director, în subordinea directorului general 
administrativ.. 

Directorul tehnic organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea 
birourilor din cadrul direcţiei. 

Activitățile specifice direcției tehnice sunt repartizate pe două birouri: Biroul Tehnic și 
Biroul Investiții, care împreună cu directorul tehnic, răspund de îndeplinirea eficientă și în deplină 
concordanță cu legislația în vigoare, a  următoarele obiective: 

- Planificarea în domeniul întreţinerii patrimoniului la standarde optime,  cu respectarea 
domeniului activităţii U.T.C.B.; 

- Promovarea măsurilor necesare îmbunătăţirii sistemului de proceduri de la nivelul 
structurii coordonate. 

Plecând de la aceste obiective generale, la nivelul Direcției Tehnice au fost stabilite 
următoarele obiective specifice:  



Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB 

 
Ediţia: 4 Revizia: 0 

Pagina 35 din 41 
 

- Organizarea activităţii de întreţinere a spaţiilor de învăţământ; 

- Gestionarea corespunzătoare a patrimoniului Universităţii;  

- Întocmirea propunerilor şi necesarului de investiţii pentru a fi cuprins în planul de 

investiții la nivelul U.T.C.B.și M.E.N.;  

-  Fundamentarea, gestionarea şi asigurarea evidenţei contabile a lucrărilor efectuate din 

bugetul 

M.E.N. sau  U.T.C.B., aferente domeniului structurii coordonate. 
Pentru îndeplinirea acestor obiective generale și specifice, personalul Direcției Tehnice-

Investiții trebuie să îndeplinească, în principal, următoarele atribuții: 
 
3.4.5.1. Atribuțiile Biroului Investiții sunt următoarele:  
a) Asigură legătura şi corespondenţa cu M.E.N. pentru problemele specifice; 
b) Ține legatura cu toate direcțiile, decanatele și departamentele din universitate, pentru 

rezolvarea rapidă a tututot problemelor ivite; 
c) Întocmeşte planul anual de propuneri pentru obiectivele de investiţii, consolidări, 

reparaţii capitale, reabilitări construcţii şi instalaţii, completând planul de buget solicitat de M.E.N. 
pentru anul următor; 

d) Întocmește situații pentru M.E.N, M.F. (Chestionar strategia națională privind 
dezvoltarea infrastructurii educaționale, Situația obiectivelor de infrastructură teritorială 
importante pentru sistemul național de apărare); 

e) Participă la întocmirea planului anual de achiziții prin elaborarea de referate, caiete de 
sarcini și evaluări pentru lucrările de investiții, reparații curente sau servicii, considerate necesare 
exploatării în siguranță a spațiilor de învățământ; 

f) Întocmește și analizează fișele clădirilor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparații; 
g) Întocmeşte documentaţia tehnică, (note de fundamentare pentru proiectele 

obiectivelor de investiţii pe care le înaintează la M.E.N spre aprobare) necesară iniţierii procedurii 
de achiziţie pentru proiectarea obiectivelor de investiţii;  

h) Întocmeşte documentaţia tehnică preliminară pentru începerea procedurii de achiziţie 
pentru lucrări  (caiete de sarcini  şi referate de necesitate) și pentru autorizarea acestora 
(obţinerea avizelor necesare autorizării pentru construire); 

i) Asigură transmiterea lunară către M.E.N. a fișei de monitorizare pentru obiectivele de 
investiții ale universității (obiective de investiții în continuare, noi, sau alte lucrări de natura 
investițiilor); 

j) Solicită deschiderea de credite pentru lucrările contractate conform listei de investiții; 
k) Întocmeşte şi predă compartimentului financiar - contabilitate toate documentele 

necesare plăţii contravalorii lucrărilor executate şi înregistrării acestora în contabilitate; 
l) Ţine evidenţa cărţii tehnice pentru toate clădirile universităţii: planuri de arhitectură, 

rezistenţă, instalaţii, operând  modificările de pe teren ce rezultă în urma reparaţiilor; 
m) Ţine evidenţa spaţiilor pe clădiri: suprafeţe desfăşurate, utile de învăţământ: săli de curs, 

amfiteatre, seminarii, laboratoare, spaţii tehnice şi auxiliare; 
n) Execută relevee, schiţe pentru lucrările de modernizare, reabilitare;  
o) Coordonează și organizează lucrările în conformitate cu graficele de execuție aprobate, 

cu încadrarea în limita fondurilor alocate de M.E.N. sau din veniturile proprii ale universității, 
urmărește, verifică și recepționează execuția lucrărilor de investiții, consolidări, reparații capitale, 
reabilitări, etc. prin dirigintele de șantier autorizat; 

p) Urmăreşte respectarea dispoziţiilor cu privire la sistemul managerial intern implementat 
la nivelul direcției tehnice (registrul riscurilor, proceduri operaționale). 
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3.4.5.2. Atribuțiile Biroului Tehnic sunt următoarele: 
a) Ține legătura cu furnizorii de energie electrică, termică, apă și gaze naturale, astfel încât 

să se asigure în permanență condiții optime de confort interior; 
b) Urmărește, înregistrează consumurile și întocmește actele pentru plata facturilor la 

toate utilitățile; 
c) Ține evidența stocului și a consumului de motorină pentru centrala termică din Calea 

Plevnei; 
d) Întocmește notele de calcul pentru consumurile de energie electrică, apă, gaze naturale 

și încălzire al firmelor ce au spații închiriate în universitate;  
e) Ține evidența verificărilor periodice la instalațiile electrice (PRAM), gaze naturale și ISCIR 

pentru centralele și punctele termice; 
f) Asigură prin personalul din subordine (electricieni, lacătuși mecanici, instalatori și 

fochiști) buna desfășurare a activităților de întreținere și reparații a instalațiilor respective din 
universitate; 

g) Ia decizii tehnice privind repararea și întreținerea instalațiilor electrice, sanitare, termice 
și gaze din universitate; 

h) Urmărește starea şi comportarea instalațiilor interioare și exterioare în timp, întocmind 
referate, caiete de sarcini și evaluări pentru reparaţii curente; 

i) În baza referatelor de necesitate, întocmește referate pentru achiziționarea de produse, 
servicii sau lucrări, caiete de sarcini și evaluări financiare estimative; 

j) Constată, supraveghează și verifică în teren calitatea lucrărilor executate de electricieni, 
instalatori și lăcătuși mecanici angajați ai universității; 

k) Face instruirea din punct de vedere al SSM și PSI, întocmește pontaje, ore de noapte, 
ține evidența concediilor de odihnă și a recuperărilor, pentru tot personalul din subordine; 

l) Întocmește fișele anuale de evaluare pentru personalul din subordine; 
m) Prelucrează prevederile Regulamentului de ordine interioară personalului din subordine; 
n) Face parte din comisia de casare a universității; 
o) Face parte din comisia de inventariere a elementelor de activ și pasiv la gestiunile 

direcției tehnice; 
p) Face parte din comisia de inventariere  a construcțiilor și echipamentelor speciale 

(rețele de energie electrică, instalați sanitare, termice și gaze naturale); 
q) Face parte din comisia de inventariere a imobilizărilor corporale aflate în curs de 

execuție (investiții în curs); 
r) Face parte din comisiile de recepție la lucrările de reparații curente sau servicii; 
s) Coordonează activitatea parcului auto în ceea ce priveşte dotarea, evidenţa şi scoaterea 

din funcţionare a autovehiculelor;  
t) Ține evidența carburanților, înregistrează consumurile și întocmește actele pentru plata 

facturii de combustibil; 
u) Asigură instruirea periodică a şoferilor din punct de vedere al SSM și PSI;  
v) Întocmeşte referatele de necesitate pentru întreţinerea, exploatarea şi dotarea cu 

materii, materiale şi tehnică auto; 
w) Coordonează activitatea de reparare şi întreţinere (inspecţii tehnice periodice, reparaţii 

şi revizii obligatorii) pentru autovehiculele din dotarea universității. 



Regulamentul de organizare și funcționare al UTCB 

 
Ediţia: 4 Revizia: 0 

Pagina 37 din 41 
 

3.4.6. Atribuţiile şi responsabilităţile Editurii CONSPRESS 

Editura CONSPRESS, înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 5126 / 1993, fără 
personalitate juridică şi acreditată de către CNCSIS având cod 252, funcţionează ca un 
compartiment distinct în cadrul Universităţii Tehnice de Construcții din București, în subordinea 
directorului general administrativ. 

Editura CONSPRESS funcţionează cu tipografie proprie ce asigură şi serviciile de 
multiplicare pentru Universitate. 

 
Obiectivele activităţii Editurii Conspress: 

a) sprijinirea procesului de învăţământ prin dezvoltarea fondului de publicaţii din 
domeniile programelor de studii universitare; 

b) promovarea editării de reviste şi volume ale conferinţelor pentru creşterea fondului de 
publicaţii în sprijinul cercetării ştiinţifice; 

c) susţinerea procesului didactic şi de cercetare prin editarea lucrărilor solicitate de 
Rectorat, Facultăţi, Departamente şi Bibliotecă; 

d) dezvoltarea unui marketing performant privind studiul pieţii şi distribuirea publicaţiilor; 
e) asigurarea calităţii de conţinut şi formă; 
f) reeditarea publicaţiilor pe principiul îmbunătăţirii continue, atât pe baza unor sugestii 

făcute de referenţi cât şi pe baza reviziilor autorilor. 
  
Atribuţiile Editurii CONSPRESS sunt:  
a) întocmeşte planul editorial propus de departamente pe care îl supune aprobării 

Colegiului editorial desemnat de Consiliul de Administraţie al Universităţii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti; 

b) stabileşte categoriile în care se încadrează lucrările din planul editorial precum şi  
priorităţile de editare; criteriile de prioritate sunt, de regulă, categoria de lucrare şi data predării 
manuscrisului; 

c) întocmeşte, cu avizul serviciului Financiar - Contabilitate, contractele interne de 
multiplicare precum şi, după caz, contractele cu autorii sau terţii implicaţi în finanţarea lucrărilor 
editate; 

d) asigură verificarea tehnoredactării primare a manuscriselor predate de autori şi 
eventual realizează tehnoredactarea lucrărilor în baza unor contacte bilaterale cu autorii; 

e) obţine şi asigură atribuirea numerelor internaționale de standardizare a cărților – ISBN – 
și a publicațiilor în serie – ISSN – de către Serviciul Centrului Național ISBN-ISSN – CIP al Bibliotecii 
Naționale a României pentru lucrările din planul de editare predate de autori; 

f) asigură aplicarea legislaţiei privind drepturile de autor şi colaborator; 
g) asigură întocmirea anchetelor de tiraj şi publicitate pentru titlurile apărute; 
h) urmăreşte derularea contractelor de editare şi onorarea comenzilor ferme; 
i) asigură permanent îndeplinirea criteriilor şi indicatorilor de evaluare, precum şi a 

condiţiilor de eligibilitate cerute de CNCS (CNCSIS) prin: 
- actualizarea în timp a paginii web cu datele editurii, inclusiv cu ofertele acesteia; 
- funcţionarea standurilor de vânzare şi a altor mijloace de vânzare prin comerţ 

electronic; 
- participarea cu cele mai valoroase producţii editoriale în circuitul naţional şi 

internaţional al manifestărilor de profil, pentru a-şi îmbunătăţi vizibilitatea pe piaţa 
editorială. 
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Responsabilităţile Editurii CONSPRESS sunt: 
a) redactarea publicaţiilor – urmăreşte structura textului ştiinţific; 
b) corectură – urmăreşte normele ortografice ale Academiei Române; 
c) tehnoredactarea -  ce se referă la corpurile de litere, formatul de carte, machetarea 

coperţilor şi dispunerea informaţiilor pe copertă şi grafica de carte. În această etapă se stabileşte 
forma tipografică a manuscrisului; 

d) designul sau grafica de carte se referă la modul în care încep şi se încheie capitolele,  
modul de utilizare a culorilor, designul coperţilor, etc.;  

e) tipărirea publicaţiilor – se urmăreşte verificarea din punct de vedere tehnic a 
materialelor ce vor fi trimise la tipografie şi alegerea tiparului; 

f) distribuţia publicaţiilor către depozitul legal al Bibliotecii Naţionale şi Metropolitane, 
biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti,  librăria proprie (fizică şi virtuală); 

g) marketing – realizat în cadrul târgurilor de carte, a lansărilor de carte prin distribuţie de 
materiale publicitare, pliante etc. 

3.5. Atribuţiile şi responsabilităţile Biroului Consilieri juridici 

Biroul Consilieri juridici este subordonat direct Rectorului Universităţii Tehnice de 
Construcţii Bucureşti şi, în activitatea juridică, îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 
a) Acordă aviz de legalitate  pentru actele cu caracter juridic; 
b) Acordă   consultanţă  juridică  la  elaborarea  şi   avizarea   proiectelor  de  acte  iniţiate  

de conducerea Universităţii, precum şi a actelor administrative; 
c) Asigură asistenţa, reprezentarea juridică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti,    

în baza şi în limitele delegaţiei acordate de către Rector, şi apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale  universităţii în faţa instanţelor judecătoreşti române de toate gradele, la organele de 
urmărire penală precum şi la toate autorităţile şi organele administrative, în condiţiile legii; 

d) Elaborează şi formulează acţiuni, căi de atac, precum şi întâmpinări, răspunsuri la 
întâmpinări şi interogatorii, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor 
universităţii în faţa instanţelor judecătoreşti române în cauzele în care aceasta este citată. Certifică 
pentru conformitate cu originalul documentele care vor fi depuse la dosarele instanţelor; 

e) Redactează, în termenele procedurale, acolo unde se impune, cererile de chemare în 
judecată, întâmpinările, răspunsurile la întâmpinări, concluziile scrise, motivele care stau la baza 
exercitării căilor de atac, în dosarele în care  universitatea este parte; 

f) În exercitarea dreptului său de a asista şi de a reprezenta universitatea în faţa tuturor 
instanţelor judecătoreşti române, personalul biroului este îndrituit să folosească oricare dintre 
mijloacele de exercitare a dreptului de apărare, în scopul apărării intereselor legitime ale  acesteia; 

g) Conduce evidenţa litigiilor în curs  în care universitatea este parte şi urmăreşte păstrarea 
corespunzătoare a dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române; 

h) Urmăreşte   apariţia   actelor   cu   caracter  normativ   în   Monitorul Oficial  al  României  
şi semnalează Rectorului U.T.C.B. sarcinile ce revin Universităţii potrivit acestor dispoziţii; 

i) Avizează,  din  punct  de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale,  dosarele de concurs 
pentru 

j) ocuparea posturilor didactice; 
k) Acţionează, în termenele legale, pentru recuperarea debitelor universităţii, la sesizarea  

Serviciului Financiar-Contabilitate. Îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor 
executorii în procesele în care universitatea a figurat ca parte creditoare şi punerea acestora în 
executare, potrivit legii; 
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l) În domeniul contractelor avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi 
actelor adiţionale ce urmează a fi încheiate de universitate, atribuite în conformitate cu legislaţia 
naţională. Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în 
documentele supuse avizării; 

m) În domeniul legislaţiei muncii  avizează legalitatea încheierii, modificării, suspendării şi 
încetării contractului individual de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă; 

n) Rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic încredinţate de Rectorul U.T.C.B. 
o) Beneficiază de spaţiu distinct şi corespunzător atât pentru buna desfăşurare a 

activităţilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidenţialităţii şi secretului profesional 
stabilite de lege. 

p) Pentru activităţile realizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul beneficiază 
de drepturile şi îndatoririle stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.   

 

3.6. Atribuţiile şi responsabilităţile Serviciului Audit intern 

3.6. Atribuţiile şi responsabilităţile Serviciului Audit intern 

Activitatea de audit public intern se desfăşoară pe baza unui plan anual de audit întocmit 
de către Serviciul de audit intern. 

 
Planul anual de audit public intern 
Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către serviciul de audit public 

intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau 
operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor rectorului Universităţii, prin consultare cu entităţile 
publice  ierarhic superioare, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi. 

Conducătorul Universităţii aprobă anual proiectul planului de audit public intern. Un 
exemplar al planului de audit public intern este transmis spre avizare Ministerului Educaţiei 
Naţionale.  

Auditorul intern poate desfăşoara şi audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public 
intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern. 

Sunt supuse activităţii de audit,cel putin o dată la 3 ani, în principal următoarele: 
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică 

din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 
beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 
comunitare; 

c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau 
închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor 
de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
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i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 
sisteme; 

j) sistemele informatice. 
Activitatea de audit se finalizează prin rapoarte de audit care se supun aprobării rectorului 

Universităţii. 
Rezultatele activităţii de audit sunt prezentate anual Serviciului de Audit  din  cadrul M.E.N 

prin rapoarte anuale sau la solicitarea acestui Serviciu. 
 

 
Martie 2017 
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ANEXA 1 
SCHEMA RESPONSABILITĂȚILOR CONDUCERII UTCB 

RECTORRECTOR

PRORECTOR PENTRU ACTIVITĂŢI  
DIDACTICE, MANAGEMENT 
ACADEMIC ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII PROCESELOR 
EDUCAŢIONALE

PRORECTOR PENTRU ACTIVITĂŢI  
DIDACTICE, MANAGEMENT 
ACADEMIC ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII PROCESELOR 
EDUCAŢIONALE

PRORECTOR CU 
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI 

RESURSE FINACIARE

PRORECTOR CU 
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI 

RESURSE FINACIARE

- activităţi didactice (programe de studii şi de formare 
profesională); 
- activtăți specifice de funcționare a departamentului 
de pregatire a personalului didactic;
- state de funcţiuni; 
- resurse umane pentru activităţi didactice 
(promovare, politici de cadre didactice);
- evaluarea profesională a cadrelor didactice; 
- evaluări periodice şi acreditări programe de studii; 
- audit intern procese didactice; 
- acte de studii si mobilitati studentesti (confirmari, 
echivalari, transferuri, înmatriculari);
- asigurarea calității; 
- formare profesională continuă.

- activităţi didactice (programe de studii şi de formare 
profesională); 
- activtăți specifice de funcționare a departamentului 
de pregatire a personalului didactic;
- state de funcţiuni; 
- resurse umane pentru activităţi didactice 
(promovare, politici de cadre didactice);
- evaluarea profesională a cadrelor didactice; 
- evaluări periodice şi acreditări programe de studii; 
- audit intern procese didactice; 
- acte de studii si mobilitati studentesti (confirmari, 
echivalari, transferuri, înmatriculari);
- asigurarea calității; 
- formare profesională continuă.

- activități de cercetare (programe și proiecte de CDI);
- diseminarea rezultatelor cercetărilor; 
- activități ale bibliotecii și ale editurii UTCB;
- publicații; 
- organizări activități științifice (conferințe, sesiuni de 
comunicare);
- resurse umane și materiale pentru cercetare;
- revizuirea periodică a regulamentelor;
- resurse financiare.

- activități de cercetare (programe și proiecte de CDI);
- diseminarea rezultatelor cercetărilor; 
- activități ale bibliotecii și ale editurii UTCB;
- publicații; 
- organizări activități științifice (conferințe, sesiuni de 
comunicare);
- resurse umane și materiale pentru cercetare;
- revizuirea periodică a regulamentelor;
- resurse financiare.

PRORECTOR PENTRU 
ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI, 
RELAȚII INTERNAȚIONALE, 

POLITICI DE RESURSE UMANE SI 
ADMINISTRATIVE

PRORECTOR PENTRU 
ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI, 
RELAȚII INTERNAȚIONALE, 

POLITICI DE RESURSE UMANE SI 
ADMINISTRATIVE

SECRETAR ȘEF 
UNIVERSITATE

SECRETAR ȘEF 
UNIVERSITATE

- procesele de admitere;
- activități de secretariat 
general;
- activități de promovarea 
personalului didactic;
- raportări MECTS.

- procesele de admitere;
- activități de secretariat 
general;
- activități de promovarea 
personalului didactic;
- raportări MECTS.

- programe de studii;
- programe analitice;
- procese de învățământ;
- resurse umane pentru facultate;
- baza materială;
- evaluări, audituri, acreditări;
- evaluări personal;
- coordonare admitere pe domeniile de studii și 
finalizare studii;
- activități cu studenții.

- programe de studii;
- programe analitice;
- procese de învățământ;
- resurse umane pentru facultate;
- baza materială;
- evaluări, audituri, acreditări;
- evaluări personal;
- coordonare admitere pe domeniile de studii și 
finalizare studii;
- activități cu studenții.

SENATSENAT

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE

- activități cu studenții (cămine, burse, joburi ș.a.);
- absolvenți;
- sănătatea și securitatea în muncă;
- situații de urgență;
- resurse umane;
- resurse administrative;
- relații internaționale;
- biblioteci.

- activități cu studenții (cămine, burse, joburi ș.a.);
- absolvenți;
- sănătatea și securitatea în muncă;
- situații de urgență;
- resurse umane;
- resurse administrative;
- relații internaționale;
- biblioteci.

DIRECTOR DEPARTAMENT 
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

DIRECTOR DEPARTAMENT 
MANAGEMENTUL CALITĂȚII

- control managerial intern;
- activități de evaluare a 
performanețelor profesionale;
- auditul SMC;
- autoevaluare instituțională;
- activități pentru certificarea SMC.

- control managerial intern;
- activități de evaluare a 
performanețelor profesionale;
- auditul SMC;
- autoevaluare instituțională;
- activități pentru certificarea SMC.

PRORECTORUL RESPONSABIL 
CU PATRIMONIUL, IT, 

COMUNICARE ȘI  IMAGINE 
INSTITUȚIONALĂ

PRORECTORUL RESPONSABIL 
CU PATRIMONIUL, IT, 

COMUNICARE ȘI  IMAGINE 
INSTITUȚIONALĂ

- activități de reabilitare și extindere a patrimoniului;
- managementul riscurilor;
- servicii tehnice;
- comunicare și relații cu publicul;
-  comunicare;
- gestionarea imaginii instituţionale 
- site UTCB;
- baze de date;
- servicii IT;
- UTCB Alumni;
- comunicarea deciziilor Rectorului și ale Consiliului de 
Administrație.

- activități de reabilitare și extindere a patrimoniului;
- managementul riscurilor;
- servicii tehnice;
- comunicare și relații cu publicul;
-  comunicare;
- gestionarea imaginii instituţionale 
- site UTCB;
- baze de date;
- servicii IT;
- UTCB Alumni;
- comunicarea deciziilor Rectorului și ale Consiliului de 
Administrație.
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DIRECTOR ECONOMICDIRECTOR ECONOMIC - servicii economico-financiare;
- servicii contabile.
- servicii economico-financiare;
- servicii contabile.

DIRECTOR RESURSE 
UMANE ȘI SALARIZARE

DIRECTOR RESURSE 
UMANE ȘI SALARIZARE

- servicii resurse umane și salarizare.- servicii resurse umane și salarizare.

DIRECTOR 
ADMINISTRATIV

DIRECTOR 
ADMINISTRATIV

- patrimoniu;
- cămine-cantină;
- burse studenți;
- servicii administrative facultăți;
- achiziții publice.

DIRECTOR TEHNICDIRECTOR TEHNIC - activități ale direcției tehnice;
- activități specifice pentru sănătatea și 
securitatea muncii.

- activități ale direcției tehnice;
- activități specifice pentru sănătatea și 
securitatea muncii.SSMSSM

DIRECTOR BIBLIOTECĂDIRECTOR BIBLIOTECĂ

- achiziție publicații;
- servicii bibliotecă;
- implementare baze de date.

COORDONATOR 
EDITURA

COORDONATOR 
EDITURA

- elaborare plan editorial;
- servicii tehnoredactare, mutiplicare, 
editare;
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DIRECTOR 
ȘCOALĂ 

DOCTORALĂ

DIRECTOR 
ȘCOALĂ 

DOCTORALĂ

- activităţi didactice specifice; 
- activtăți specifice de funcționare a Școlii Doctorale;
- stat de funcţiuni;  
- acreditarea Scolii Doctorale și evaluări periodice; 
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ANEXA 2 
ORGANIGRAMA UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

SENATUL UNIVERSITATII TEHNICE DE CONSTRUCTII BUCURESTI

RECTOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SERVICIU AUDIT INTERN

SECRETAR SEF UNIVERSITATE

CONSILIERI ȘI CONSILIERI 

JURIDICI

CONSILIUL CERCETĂRII 

STIINTIFICE

CENTRUL DE 

COMUNICATII
CENTRUL 

DE 

RESURSE

PURTĂTOR 

DE CUVÂNT

PRORECTOR CU 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

PRORECTOR CU 

CERCETAREA   ȘTIINȚIFICĂ

PRORECTOR PENTRU 

STUDENȚI ȘI SERVICII IT

PRORECTOR CU IMAGINEA 

INSTITUȚIONALĂ SI RELAȚII 

EXTERNE

CENTRUL DE 

COSILIERE 

STUDENTI

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII  – DMCDI

COMISII CTE PE DOMENII

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
T

C
O

M
IS

IE
 C

T
E

CENTRUL DE 

CERCETARE 1...

DIRECTOR 

CENTRU

LABORATOR 1...

LABORATOR 2...

LABORATOR N..

CENTRUL DE 

CERCETARE 2...

DIRECTOR 

CENTRU

LABORATOR 1...

LABORATOR 2...

LABORATOR N...

LABORATOR DE 

CERCETARE

ŞEF 

LABORATOR

COLECTIV DE 

CERECTARE 1...

COLECTIV DE 

CERECTARE 2...

COLECTIV DE 

CERECTARE N...

LABORATOR DE 

CERCETARE

ŞEF 

LABORATOR

COLECTIV DE 

CERECTARE 1...

COLECTIV DE 

CERECTARE 2...

COLECTIV DE 

CERECTARE N...

DIRECTOR DEPATAMENT

DEPARTAMENT MANAGEMENTUL CALITATII

DIRECTOR DEPARTAMENT

EVALUAREA PERFORM. 

CADRELOR DIDACTICE

MANAGEMENTUL 

CALITATII

AUDIT SMC ŞI 

AUTOEVALUARE 

INSTITUTIONALA

CONTROL 

MANAGERIAL 

INTERN

ȘCOALA DOCTORALĂ

(CONSILIUL SCOLII 

DOCTOTRALE)

DIRECTOR

SECRETARIAT

SECRETARIAT 

UNIVERSITATE

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

Secretariat/ 

Secretar Şef

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 P

E
N

T
R

U
 P

R
E

G
A

T
IR

E
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

U
L

U
I 

D
ID

A
C

T
IC

CONSILIUL FACULTĂȚII DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE ȘI 

AGRICOLE

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
Ț

II
 D

IN
 

B
E

T
O

N
 A

R
M

A
T

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
Ț

II
 M

E
T

A
L

IC
E

 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 Ș
I 

G
R

A
F

IC
Ă

 I
N

G
IN

E
R

E
A

S
C

Ă

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 M

A
T

E
M

A
T

IC
Ă

 Ș
I 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

Ă

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 M

E
C

A
N

IC
A

 

S
T

R
U

C
T

U
R

IL
O

R

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
Ț

II
 C

IV
IL

E
, 

IN
G

IN
E

R
IE

 U
R

B
A

N
Ă

 Ș
I 

T
E

H
N

O
L

O
G

IE

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

CONSILIUL FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 G

E
O

T
E

H
N

IC
Ă

 Ș
I 

F
U

N
D

A
Ț

II

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 H

ID
R

A
U

L
IC

Ă
 Ș

I 

P
R

O
T

E
C

Ț
IA

 M
E

D
IU

L
U

I

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 I

N
G

IN
E

R
IE

 

H
ID

R
O

T
E

H
N

IC
Ă

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

CONSILIUL 

FACULTĂȚII DE 

INGINERIE IN LIMBI 

STRAINE

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 L

IM
B

I 
S

T
R

A
IN

E
 S

I 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E

Secretariat/ 

Secretar Şef

CONSILIUL FACULTĂȚII DE GEODEZIE

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 G

E
O

D
E

Z
IE

 Ș
I 

F
O

T
O

G
R

A
M

M
E

T
R

IE

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 T

O
P

O
G

R
A

F
IE

 Ș
I 

C
A

D
A

S
T

R
U

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 F

IZ
IC

Ă

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 M

A
Ș

IN
I 

D
E

 

C
O

N
S

T
R

U
C

Ț
II

 Ș
I 

M
E

C
A

T
R

O
N

IC
Ă

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 T

E
H

N
O

L
O

G
IE

 

M
E

C
A

N
IC

Ă

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

CONSILIUL FACULTĂȚII DE 

UTILAJ TEHNOLOGIC

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

CONSILIUL FACULTĂȚII DE INGINERIE A 

INSTALATIILOR

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 S

IS
T

E
M

E
 

T
E

M
O

H
ID

R
A

U
L

IC
E

 Ș
I 

D
E

 P
R

O
T

E
C

Ț
IA

 

A
T

M
O

S
F

E
R

E
I

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 T

E
R

M
O

T
E

H
N

IC
Ă

 Ș
I 

E
C

H
IP

A
M

E
N

T
E

 T
E

R
M

IC
E

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 I

N
G

IN
E

R
IE

 E
L

E
C

T
R

IC
Ă

 

ÎN
 C

O
N

S
T

R
U

C
Ț

II
 Ș

I 
IN

S
T

A
L

A
Ț

II

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

CONSILIUL FACULTĂȚII DE CAI FERATE 

DRUMURI SI PODURI

DECAN

SECRETARIAT

SECRETAR SEF

PRODECANI

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 R

E
Z

IS
T

E
N

Ț
A

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

L
O

R
, P

O
D

U
R

I 
Ș

I 
T

U
N

E
L

U
R

I

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

l 
D

E
 D

R
U

M
U

R
I 

C
Ă

I 
F

E
R

A
T

E
 Ș

I 

M
A

T
E

R
IA

L
E

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

Ț
II

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
U

L
 D

E
 E

D
U

C
A

Ț
IE

 F
IZ

IC
Ă

 Ș
I 

S
P

O
R

T

Secretariat

DIRECTOR 

DEPARTAMENT

DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE

DIRECTOR 

BIROUL 

PENTRU 

FRANCOFONIE

COMPARTIMENTUL 

DE INFORMARE ȘI 

RELAȚII  PUBLICE

BIROUL 

ERASMUS +

OFICIUL PENTRU 

RELAȚII 

INTERNAȚIONALE

CONSILIUL DRICENTRULUL DE FORMARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ SSM

DIRECŢIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ

DIRECŢIA 

TEHNICĂ

DIRECTOR 

TEHNIC 

B
IR

O
U

L
 T

E
H

N
IC

B
IR

O
U

L
 I

N
V

E
S

T
IȚ

II

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

BIBLIOTECA

DIRECTOR BIBLIOTECĂ

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

DIRECTOR ADMINISTRATIV

SERVICIUL 

CĂMINE - CANTINĂ 

ŞI 

BURSE STUDENŢI

SERVICIUL 

ADMINISTRATIV 

ŞI PATRIMONIU

SERVICIUL 

ACHIZIŢII 

PUBLICE

SERVICIUL 

URMĂRIRE 

CONTRACTE ȘI 

APROVIZIONARE

S
E

R
V

IC
IU

L
 C

O
M

U
N

IC
A

R
E

A
 Ş

I 

C
O

N
S

E
R

V
A

R
E

A
 C

O
L

E
C

Ţ
II
L

O
R

 

(R
E

L
A

Ţ
II
 C

U
 P

U
B

L
IC

U
L

)

B
IR

O
U

L
 C

A
T

A
L

O
G

A
R

E
 Ș

I 

IN
F

O
R

M
A

R
E

 B
IB

L
IO

G
R

A
F

IC
Ă

B
IR

O
U

L
 D

E
Z

V
O

L
T

A
R

E
A

, 

E
V

ID
E

N
Ț

A
 Ș

I 
O

R
G

A
N

IZ
A

R
E

A
 

C
O

L
E

C
Ț

II
L

O
R

DIRECŢIA RESURSE 

UMANE ŞI 

SALARIZARE

DIRECTOR  

RESURSE UMANE

B
IR

O
U

L
 R

E
S

U
R

S
E

 

U
M

A
N

E

B
IR

O
U

L
 S

A
L

A
R

IZ
A

R
E

DIRECȚIA 

ECONOMICĂ

DIRECTOR 

ECONOMIC

SERVICIUL 

FINANCIAR 

CONTABIL

BIROUL 

MIJLOACE 

FIXE

E
D

IT
U

R
A

 C
O

N
S

P
R

E
S

S

 


