
 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL  

UNIVERSIT II NA IONALE DE ARTE - BUCURE TI 

 

Identitatea Universit ii Na ionale de Arte din Bucure ti este fixat  prin: 

a) Nume: Universitatea Na ional  de Arte din Bucure ti 

b) Emblem , stabilit  de Senat 

c) Ziua Universit ii, care se s rb tore te anual in ultima sambata a lunii mai, prin organizarea 

unor manifest ri artistice i tiin ifice. 

d) Sediul Rectoratului : str.G-ral Budi teanu nr.19, sector 1, Bucure ti-010773,  România. 

Universitatea Na ional  de Arte din Bucure ti este o comunitate academic  distinct  care 

func ioneaz  în baza Constitu iei României, a legisla iei  înv mântului i î i desf oar  

activitatea în deplin  autonomie i libertate universitar  într-un spa iu propriu, cu un buget 

format din sumele alocate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i din 

resurse proprii. 

Universitatea Na ional  de Arte din Bucure ti func ioneaz  ca institu ie de stat, cu personalitate 

juridic . 

Comunitatea academic  este constituit  din corpul profesoral, studen ii facult ilor i   studen ii 

programelor postuniversitare inclusiv cei care au ob inut titlul de doctor. R mân membri ai 

comunit ii academice absolven ii, profesorii i cercet torii care au lucrat în trecut în 

Universitatea Na ional  de Arte din Bucure ti, dar  f r  a avea prin aceste prerogative i 

competen e decizionale. Comunitatea academic  folose te în activitatea ei personal auxiliar i 

administrativ. 

Autonomia universitar  - întemeiat  pe prevederile Constitu ei României,  ale Legii Educa iei 

Na ionale nr. 1/2011, publicat  în M.O. al României, Partea I nr. 18, anul 179 (XXIII), din 10 

ianuarie 2011, cu alte acte normative incidente domeniului, în vigoare la data elabor rii ei, 

precum i cu normele Uniunii Europene i a propriilor reglement ri, se manifest  în libertatea de 

decizie a universit ii în probleme care privesc structura institu iei, activitatea de înv mânt, de 

cercetare artistic  i tiin ific , administrativ , financiar , precum i raporturile ei cu institu ii 

smilare din ar  i din str in tate.  

 

 



 Libertatea academic  înseamn : 

a) Dreptul de a deveni, în anumite condi ii fixate de Senat, membru al comunit ii academice;  

b) Dreptul comunit ii academice i al membrilor ei de a dobândi, dezvolta i transmite liber 

cuno tin e prin crea ie i cercetare, dezbatere, predare, lectur , scris i manifest ri expozi ionale; 

c) Dreptul de a cerceta i crea orice subiect în orice domeniu socotit necesar, cu respectarea 

normelor de etic  i ale codurilor deontologice;  

d) Dreptul comunit ii academice în asamblu i al fiec rui membru de a participa la activit ile 

de înv mânt, crea ie i cercetare ale universit ii, precum i la organizarea i conducera acestor 

activit i.  

Spa iul universit ii cuprinde edificiile, terenurile i dot rile puse la dispozi ia comunit ii 

academice pentru desf urarea procesului de înv mânt, de crea ie i de cercetare, pentru 

locuin , mas  i studiu, pentru desf urarea de activit i expozi ionale, culturale i sportive. Fac 

parte din spa iul universit ii i cl diriile destinate serviciilor de administra ie. 

În îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumat , universitatea cuprinde urm toarele 

componente organizatorice: facult i, departamente i structuri departamentale, centre de 

cercetare, coli doctorale, centre pentru formare continu , direc ia general  administrativ  i alte 

structuri prev zute de lege.  

Universitatea poate înfiin a, pe perioad  determinat  i pe proiecte, unit i de cercetare distincte 

sub raportul bugetului de venituri i cheltuieli, cu autonomie i statute proprii, aprobate de 

Senatul universitar.  

Organizarea studiilor universitare, privind: structura anului universitar, programele de studii 

universitare, contractele de studii, admiterea la programe de studii, examenele de finalizare a 

studiilor, examenele de evaluare pe parcurs a studen ilor, diplomele i alte acte de studii, 

creditele de studii, organizarea ciclurilor de studii, organizarea înv mântului postuniversitar, 

este reglementat  prin regulamente aprobate de Senatul universitar. 

Facultatea este unitatea func ional  care elaboreaz  i gestioneaz  programe de studii.  

- Facult ile din cadrul universit ii se înfiin eaz , se organizeaz  sau se desfiin eaz  cu aprobarea 

Senatului universitar, la propunerea comisiei de specialitate a acestuia, prin hot râre a 

Guvernului privind structura institu iilor de înv mânt superior, ini iat  anual de Ministerul 

Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului.  

- Prin excep ie, pentru instruirea i formarea profesional  în domenii de interes na ional, 

Guvernul poate înfiin a, dup  consultarea Senatului universit ii, facult i sau programe de studii.  

Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, programe de studii, coli doctorale, 

coli postuniversitare i extensii universitare.  



 Departamentul este unitatea academic  func ional  care asigur  producerea, transmiterea i 

valorificarea cunoa terii în unul sau mai multe domenii de specialitate.  

- Departamentul poate avea în component  centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, 

coli postuniversitare i extensii universitare.  

- Departamentul se înfiin eaz , se organizeaz , se divizeaz , se comaseaz  sau se desfiin eaz  

prin hot râre a Senatului universitar, la propunerea consiliului/consiliilor. 

Func ionarea universit ii se asigur  prin organele sale de conducere. 

Programul de studiu constituie structura specializ rii din cadrul domeniului arte vizuale. 

Structurile de conducere ale universit ii sunt:  

A. La nivelul universit ii:  

 Senatul universitar;  

 Consiliul de administra ie.  

B. La nivelul structurilor func ionale:  

 Consiliul facult ii;  

 Consiliul Departamentului; 

 Cordonatorul programului de studiu. 

- Structurile departamentale i ale programelor de studiu sunt organizate la nivelul universit ii 

pentru gestionarea unor forme de înv mânt, a activit ilor de cercetare, managementul 

proiectelor, granturilor i contractelor, a activit ilor de asigurare a calit ii, a activit ilor de 

formare continu  i înv are pe tot parcursul vie ii,  

1. Func iile de conducere, func iile didactice, de cercetare i didactice auxiliare  

Func iile de conducere ale universit ii sunt urm toarele:  

• rector, prorector, directorul general administrativ, la nivelul universit ii;  

• decanul la nivelul facult ii;  

• directorul de departament, la nivelul departamentului  

• coordonatorul programului de studiu. 

 

 

STRUCTURI ACADEMICE I COMPETEN E DECIZIONALE LA NIVELUL 

UNIVERSIT II 

a. Senatul 

b. Biroul senatului 

c. Rectorul 

d. Prorectorul 



e. Decanii 

f. Directorii de  departamente 

g. Coordonatorii programelor de studiu. 

 

I. SENATUL 

1. În conformitate cu Legea Educa iei Na ionale i a propriei Carte, universitatea î i asum  

r spunderea fa  de calitatea întregii activit i didactice i de cercetare tiin ific  pe care o 

desf oar  comunitatea universitar , în concordan  cu op iunile i orient rile strategiei 

na ionale de dezvoltare a înv mântului superior. Universitatea se conduce i î i exercit  

libert ile academice f r  nici un fel de ingerin e ideologice, politice sau religioase. 

Senatul universitar este compus din 75 % personal didactic i de cercetare i din 25% 

reprezentan i ai studen ilor.  

2. Membrii Senatului universitar sunt ale i prin votul universal, direct i secret al tuturor 

cadrelor didactice i cercet torilor titulari, respectiv al tuturor studen ilor. Pre edintele 

Senatului universitar este ales prin vot direct si secret, de c tre Senat, dintre membrii 

acestuia, pentru o perioad  de 4 ani. Acesta poate fi revocat de c tre Senatul universitar, 

prin vot direct i secret, la propunerea a cel pu in 1/3 dintre membrii acestuia  

3. Senatul desemneaz  pe baza propunerii Biroului Senatului comisiile de lucru ale Senatului, 

care analizeaz  principalele domenii de activitate, exercitând controlul i supravegherea 

respect rii hot rârilor organului de conducere, a Cartei universitare i a regulamentelor în 

vigoare. 

4. Comisiile numite de Senat ini iaz , modific  i corecteaz  reglement ri i hot râri, 

elaboreaz  strategiile i planurile de dezvoltare a universit ii, care ulterior vor fi supuse 

analizei i aprob rii Senatului. 

5. Senatul adopt  Carta i regulamentele de func ionare ale universit ii, precum i orice 

modificare ale acestora. 

6. Senatul lucreaz  în edin e ordinare (lunare) i extraordinare, oricând se impune 

convocarea acestora. Lucr rile Senatului sunt statutare dac  la edin  particip  cel pu in 

2/3 din num rul membrilor s i. Hot rârile se iau cu votul majorit ii simple membrilor 

Senatului prezen i. 

7. Convocarea Senatului se face de c tre secretarul tiin ific, cu cel pu in 5 zile înainte de data 

programat . Convocarea se face în scris i nominal, men ionându-se ordinea de zi a 

edin ei; fiecare membru al Senatului va lua cuno tin  de materialele ce se vor analiza, 

fie la sediul rectoratului fie pe e-mail. 



8. Principalele prerogative i atribu ii ale Senatului universit ii sunt:  

a) Aprob  planul strategic i planul opera ional anual;  

b) Decide perioada de alegeri academice, aprob  regulamentul de alegeri i valideaz  

organismele de conducere;  

c) Aprob   structura specializ rilor universitare, propunând spre autorizare sau acreditare 

înfiin area de noi facultã i , profile sau specializãri;  

d) Aprob  planurile de înv mânt elaborate de facult i sau departamente, în acord cu 

standardele na ionale i le înainteaz  spre avizare MEC;  

e) Aprob  statele de func iuni ale personalului didactic pentru toate programele de studiu i 

departamentele universit ii;  

f) Aprob  structura anului universitar i a principalelor manifest ri tiin ifice, cultural-

sportive;  

g) Aprob  i înainteaz  c tre MECTS propuneri privind cifrele  de colarizare care au la baz  

solicit rile din partea facult ilor, argumentate prin posibilit ile materiale ale universit ii 

i studiile de prognoz  referitoare la necesarul de for  de munc  calificat ;  

h) Aprob  anual Regulamentul propriu de admitere în înv mântul superior pe baza 

criteriilor generale stabilite de MEC i a propunerilor Consiliilor de facult i;  

i) Organizeaz , dac  este  necesar, concurs de admitere în dou  sesiuni, cu respectarea 

prevederilor legale;  

j) Aprob  Regulamentul de sus inere a examenului de licen  (absolvire) i a examenului de 

dizerta ie la studii aprofundate, în concordan  cu criteriile stabilite de MEC;  

k) Aprob  taxele de studiu i cuantumul acestora în conformitate cu prevederile legale; 

l) Confer  diplome recunoscute de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului 

pentru toate formele de înv mânt organizate de universitate;  

m) Aprob  activit ile legate de concursul de admitere la doctorat pe baza criteriilor stabilite 

prin Hot râre de Guvern. Organizeaz  concursul pentru ob inerea burselor de doctorat 

acordate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului;  

n) Avizeaz  comisiile de analiz  a tezelor de doctorat i titlurile de doctor, consecutiv 

solicitând  confirmarea acestora de cãtre CNATDCU. Pe baza ordinului emis de ministrul 

Educa iei, Cercet rii  elibereaz  diploma de doctor;  

o) Avizeaz  împreun  cu Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i cu alte 

autorit i publice, agen i economici, organiza ii profesionale i patronale recunoscute la 

nivel na ional, domeniile în care se utilizeaz  diplomele i certificatele proprii emise;  



p) Aprob  înfiin area unit ilor de cercetare de pe lâng  catedre i facult i i regulamentul de 

func ionare a acestora;  

q) Aprob  criteriile de completare a normei cadrelor didactice cu ore din activitatea de 

cercetare tiin ific ;  

r) Aprob  Regulamentul privind criteriile de evaluare a activit ii de cercetare tiin ific  a 

cadrelor didactice;  

s)  Aprob  Programul de integrarea a cadrelor didactice i a celor mai buni studen i în 

programele na ionale i interna ionale de cercetare tiin ific ;  

t) Aprob  organigrama universit ii care cuprinde întregul personal didactic, de cercetare, 

didactic auxiliar i administrativ;  

u) Aprob  statele de personal de cercetare, personal didactic auxiliar i personal administrativ 

în concordan  cu normele legale;  

v) Aprob  Regulamentul de Organizare Intern  i Regulamentul cu sarcinile, atribu iile, 

responsabilit ile, performan ele i competen ele  personalului academic cu func ii de 

conducere;  

w) Aprob  sarcinile i competen ele organelor colective de conducere: Consiliul de 

Administra ie, Consiliul de facultate, Birou consiliu, conducerea programelor de studiu. 

x)  Aprob  Regulamentul privind criteriile care trebuie îndeplinite pentru promovarea cadrelor 

didactice prin concurs, atât în ceea ce prive te performan ele didactice cât i tiin ifice;  

y)  Aprob  scoaterea la concurs a posturilor didactice,;  

z) Valideaz  concursurile pentru ocuparea posturilor didactice i pentru ob inerea gradelor 

tiin ifice în cercetare, dup  aprobarea acestora în consiliile de facultate, la propunerea 

comisiilor de concurs;  

aa)  Propune, spre avizare CNATDCU conduc tori de doctorat din rândul profesorilor 

universitari ai  institu iei; 

bb) Confer  titluri universitare onorifice de doctor honoris causa i alte distinc ii universitare 

persoanelor recomandate de alte institu ii sau propuse de c tre comunitatea universitar ;  

cc) Aprob  restructurarea sau înfiin area de noi servicii în cadrul Universitã ii;  

dd) Aprob  Raportul privind colaborarea cu reprezentan ii sindicatelor pentru rezolvarea 

problemelor profesionale i sociale ale salaria ilor;  

ee) Aprob  Regulamentele ce privesc activitatea profesional  i social  a studen ilor;  

ff) Aprob  criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu i de ajutor social din 

fondurile bugetare, în raport cu performan ele profesionale ale studen ilor;  

gg) Aprob  criteriile de acordare a burselor de studiu i cercetare din fondurile proprii;  



hh) Asigur  un climat de democra ie participativ , cu afirmarea ini iativelor, a schimbului 

liber de idei i opinii din partea studen ilor i a reprezentan ilor organiza iilor profesionale 

ale acestora, participarea lor la perfec ionarea activit ii din universitate;  

ii) Aprob  bugetul de venituri i cheltuieli, necesit ile financiare i materiale ale universit ii 

i le înainteaz  MEC în vederea includerii în contractul institu ional;  

jj) Aprob  gestiunea i folosirea fondurilor bugetare cu respectarea prevederilor legale. 

Hot r te repartizarea fondurilor pe baza unor criterii bine justificate i le comunic  

decanatelor i departamentelor func ionale;  

kk) Aprob   Programul de investi ii pentru dezvoltarea bazei materiale a universit ii, 

diversificarea i dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, centrelor de cercetare 

i/sau microproduc ie,  re elelor informatice,  bibliotecii;  

ll) Aprob  Programul de administrare a spa iului universitar propriu i a întregului patrimoniu, 

în conformitate cu principiile Cartei, interesele dezvolt rii i progresului universit ii; 

mm) Aprob  toate regulamentele privind func ionarea departamentelor didactice sau 

administrative ale universit ii;  

nn) Aprob  hot rârile, care in de competen a expres  a Senatului adoptate în Consiliul de 

administra ie  

oo) Aprob  regulamente i instruc iuni proprii, cu respectarea legilor în vigoare; 

pp) Aprob  comisia de analiz  i revizuire a articolelor i prevederilor Cartei Universit ii, cu 

o majoritate de cel pu in 2/3 din membrii Senatului; 

qq) Aprob  înfiin area de funda ii ori societ i tiin ifice în care universitatea este parte; 

rr) Aprob  Programele de cooperare cu alte institu ii de învã ãmânt superior i de cercetare 

din ar  i str in tate; 

ss) Aprob  Planul de ac iuni pentru încadrarea în programele Comunit ii Europene i a 

Declara iei de la Bologna;  

tt)  Aprob  ac iunile privind stabilirea i folosirea unor însemne i simboluri proprii; 

uu) Aprob  Programele specifice de Protec ia Muncii, Paz  i Stingerea Incendiilor, Ap rare 

Civil  elaborate de serviciile de resort i Planul de m suri care asigur  ordinea i disciplina 

în spa iul universitar 

vv) Prin Regulamentul intern se stabilesc condi iile de acces în spa iul universitar; 

ww) Ini iaz  demersuri pentru realizarea de consor ii i fuziuni cu alte universit i i institute 

de cercetare-dezvoltare;  

xx)  Aprob  anual i comunic  ministerului de resort, pân  la 1 februarie al fiec rui an, 

programele de studiu de master, în vederea public rii lor în regim centralizat;  



yy) Aprob  prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat, la 

propunerea conduc torului de doctorat i în limita fondurilor disponibile;  

zz) Aprob  regulamentul de organizare i desf urare a programelor postuniversitare de 

formare i dezvoltare profesional  continu ;  

aaa) Dispune reorganizarea sau desfiin area departamentelor ori institutelor neperformante;  

bbb) Aprob , la propunerea rectorului, sanc ionarea personalului cu performan e profesionale 

slabe, în baza unei metodologii proprii i a legisla iei în vigoare;  

ccc) Avizeaz  structura i competen a Comisiei de etic  i deontologie universitar ;  

ddd)  Stabile te sanc iunile prev zute la art. 352 (2) lit. c) – e);  

eee) Aprob  comisiile de analiz  pentru investigarea abaterilor disciplinare;  

fff) Aprob  salarizarea personalului didactic de cercetare;  

ggg) Aprob  înfiin area societ ilor comerciale, a funda iilor sau asocia iilor;  

hhh) Aprob  acordarea titlului de doctor honoris causa pentru personalit i din ar  i 

str in tate, precum i acordarea calit ii de membru al comunit ii academice pentru 

personalit i recunoscute în plan na ional i interna ional.  

iii) Asigur  pre edintelui Senatului logistica i aparatul propriu necesare pentru desf urarea 

activit ii acestuia.  

II. Consiliul de administra ie 

I. Consiliul de administra ie este alc tuit din: rector, decani, prorector, directorul general 

administrativ i reprezentantul organiza iilor studen e ti legal constituite la nivel de 

universitate. Consiliul de administra ie asigur  conducerea operativ  a universit ii, 

administreaz  bunurile mobiliare i imobiliare aflate în proprietatea universit ii, exercit  

prerogativele care îi sunt conferite de prezen a reglementare sau altele adoptate de Senat; 

rezolv  toate problemele curente. 

II. Consiliul de administra ie înainteaz  Senatului, spre analiz  i decizie, propunerile 

privitoare la desf urarea activit ilor didactice, de cercetare, administrative i financiare 

ale universit ii. 

III. Consiliul de administra ie lucreaz  în edin e s pt mânale i de câte ori va fi nevoie. 

IV. Lucr rile Consiliului de administra ie sunt statutare în condi iile particip rii a 2/3 din 

num rul membrilor iar hot rârile se iau cu majoritatea simpl   a ce lor prezen i. 

V. La edin ele operative ale Consiliului de administra ie pot fi invita i: contabilul ef, 

consilierul juridic, efii serviciilor personal, plan - salarizare, tehnic, liderul de sindicat. De 

asemenea, pot fi invita i directorii diferitelor departamente, coordonatorii programelor de 

studiu sau alte cadre didactice, dac  problemele analizate îi implicã pe ace tia. 



VI. Dezbaterile i hot rârile Senatului i ale celorlalte foruri de conducere (decizie), se 

consemneaz  în procesele verbale ale edin elor i sunt semnate de pre edinte, cancelarul 

general, respectiv de decan, cancelarul facult ii, eful de catedr  ori directorul de 

departament. 

VII. Membrii Senatului sau ai Consiliului de administra ie care absenteaz  nejustificat la mai 

mult de dou  edin e într-un an, pot fi revoca i la propunerea Consiliului de administra ie, 

dup  aceea i procedur  dup  care au fost ale i. 

VIII. Senatul, Consiliul de administra ie i rectorul au dreptul i îndatorirea de a reprezenta 

universitatea atât pe propriul teritoriu, cât i în afar . 

IX. Reprezentan ii studen ilor în Senat, Consiliul de Administra ie î i îndeplinesc mandatul 

care le-a fost încredin at de studen i. 

X. Hot rârile Senatului i ale celorlalte foruri de decizie se iau în condi iile unei totale 

transparen e. To i membrii comunit ii universitare vor fi informa i la timp asupra 

evenimentelor din via a universit ii. 

III. Rectorul 

1. În exercitarea prerogativelor sale, Rectorul emite decizii i urm re te aplicarea prevederilor 

Cartei i regulamentelor universit ii, precum i ale tuturor hot rârilor luate de Senat. El 

r spunde de activitatea sa în fa a Senatului. 

2. În perioada în care lipse te din universitate, din ra iuni întemeiate, Rectorul desemneaz  

persoana care îl înlocuie te. Dac  perioada de înlocuire dep e te 90 de zile, se 

procedeaz  la alegerea unui nou rector. 

3. Rectorul coordoneaz  i controleaz  întreaga activitate din universitate i r spunde de 

bunul mers al acesteia. 

4. Atribu iunile principale ale rectorului sunt urm toarele: 

5. Rectorul este pre edintele Consiliului de administra ie. Rectorul va asigura func ionarea 

real  i corect  a organismelor de conducere colectiv  i asigur  îndeplinirea tuturor 

hot rârilor acestor organisme; 

6. Rectorul reprezint  universitatea în Conferin a Na ional  a Rectorilor i în organismele 

interna ionale la care universitatea este afiliat ; 

7.  Rectorul conduce i coordoneaz  elaborarea i implementarea strategiei dezvolt rii în 

perspectiv  a universit ii. Rectorul propune Senatului universit ii direc iile prioritare de 

ac iune pentru realizarea acestei strategii. 



8. Rectorul conduce i coordoneaz  elaborarea planului opera ional anual realizat pe baza 

propunerilor i sugestiilor colectate din documentele similare ale facult ilor i a 

principalelor departamente func ionale din universitate. 

9. Rectorul reprezint  universitatea în rela iile cu persoane fizice i juridice din afara 

universit ii. În cazul în care Rectorul nu- i poate exercita prerogativele o anumit  

perioad  de timp, el poate delega un manager în persoana prorectorului sau a cancelarului 

general al Senatului. 

10. Rectorul va asigur  men inerea unui echilibru armonios de colaborare i întrajutorare între 

facult i. El este garantul climatului academic în cadrul universit ii, sus inând crearea 

unei culturi organiza ionale performan e, într-o transparen  total  care creeaz  

posibilitatea  inform rii reale i complete a întregului personal angajat al universit ii 

despre hot rârile luate în organele de conducere din universitate. 

11. Rectorul este ordonatorul de credite bugetare i propune Consiliului de Administra ie 

metodologia de aprovizionare i ra ionalizare a cheltuielilor. 

12. Rectorul r spunde de organizarea controlului financiar preventiv, a controlului operativ 

curent i a controlului financiar intern. 

13. Rectorul analizeaz  i propune înfiin area de funda ii i participarea universit ii în 

cooperare  sau consor iu; 

14. Rectorul coordoneaz  elaborarea tuturor documentelor i raport rilor c tre MECTS i 

organele teritoriale. Cu delegare de autoritate aceste documente pot fi semnate i de un 

membru al Consiliului de administra ie prin delegare de competen e; 

15. Rectorul va urm ri permanent respectarea de c tre to i angaja ii a normelor legale privind 

derularea activit ilor ce le revin i va lua m surile de sanc ionare pentru abaterile 

constatate. Rectorul va numi comisiile de analiz  a situa iilor respective; 

16. Rectorul aprob  toate documentele legate de salarizarea personalului universit ii; 

17. Rectorul analizeaz  cererile i memoriile adresate universit ii i le supune dezbaterii 

organismului de conducere competent; 

18. Rectorul sintetizeaz  i disemineaz   informa iile semnificative pentru desf urarea în 

bune condi ii a activit ilor specifice universit ii; 

19. Rectorul nume te comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor administrative; 

20. Rectorul particip  la evaluarea patrimoniului, împreun  cu directorul general 

administrativ i contabilul ef, i reprezint  universitatea în rela iile cu ter ii; 



21. Rectorul încadreaz  i elibereaz  din func ie personalul universit ii în condi iile 

prev zute de lege. Negociaz  cu sindicatul, încheie i semneaz  contractul colectiv de 

munc  la nivelul institu iei; 

22. Rectorul dispune exmatricularea, reînmatricularea sau întreruperea studiilor de c tre 

studen i; 

23. Rectorul coordoneaz  organizarea examenului de admitere în universitate; 

24. Rectorul coordoneaz , prin serviciile i compartimentele din subordine, activit ile pentru 

asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii în condi ii optime a întregii activit i a 

universit ii. Prin decizie intern  nominalizeaz  componen a comisiilor de analiz  i 

avizare a achizi iilor de bunuri; 

25. Rectorul propune Senatului, pentru aprobare, indicatorii de performan e manageriale 

pentru cadrele de conducere din universitate 

26. Rectorul ini iaz  studiile pentru  lucr rile de investi ii i dot ri aprobate de organul de 

conducere colectiv  i urm re te derularea acestora. Stabile te comisiile de lucru care vor 

aviza lucr rile de investi ii; 

27. Rectorul analizeaz  i avizeaz  întocmirea i realizarea planurilor anuale de între inere i 

repara ii; 

28. Rectorul propune Consiliului de administra ie repartizarea pe facult i a fondurilor ce le 

revin, coordoneaz  i controleaz  sectorul administrativ-economic în ac iunile de 

achizi ionare a reperelor prev zute pe liste, în ordine prioritar , propuse de decanatele 

facult ilor; 

29. Rectorul controleaz  alc tuirea planului pentru asigurarea bazei de combustibili i energie 

electric ,  precum i încadrarea consumurilor în reparti ii; 

30. Rectorul propune Consiliului de administra ie, repartizarea bunurilor din dotare pe 

facult i i colective de cercetare; 

31. Rectorul colaboreaz  cu directorul economic i directorul general administrativ în 

alc tuirea i execu ia bugetului; 

32. Rectorul se preocup  de asigurarea echipamentelor i aparaturii necesare fluxului 

informa ional pe vertical  i orizontal ; 

33. Rectorul coordoneaz  activit ile de rela ii publice-imagine la nivel de universitate; 

34. Rectorul coordoneaz  activit ile Centrului de Instruire i Perfec ionare i va aviza 

m surile propuse de c tre facult i pentru diversificarea ofertei de formare continu ; 

35. Rectorul decide comisiile de lucru pentru programe sau proiecte importante cu impact 

major pentru universitate i identific  sursele de finan are a proiectelor. 



36. Rectorul realizeaz  managementul i conducerea operativ  a universit ii, pe baza 

contractului de management;  

37. Rectorul negociaz  i semneaz  contractul institu ional cu ministerul de resort;  

38. Rectorul încheie contractul de management cu Senatul universitar;  

39. Rectorul propune spre aprobare Senatului universitar structura i regulamentele de 

func ionare ale universit ii;  

40. Rectorul propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget i raportul privind 

execu ia bugetar ;  

41. Rectorul îndepline te alte atribu ii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu 

contractul de management, carta universitar  i legisla ia în vigoare.  

42. Rectorul universit ii are obliga ia s  prezinte anual, cel târziu pân  în prima zi lucr toare 

a lunii aprilie a fiec rui an, un raport privind starea universit ii. Raportul este f cut 

public pe site-ul universit ii i este transmis tuturor p r ilor interesate. Pentru întocmirea 

raportului rectorului privind starea universit ii, decanii i conduc torii celorlalte structuri 

din institu ie vor prezenta anual, pân  în prima zi lucr toare a lunii martie, rapoarte 

despre starea entit ilor coordonate.  

43. Raportul rectorului va con ine în mod obligatoriu:  

• situa ia financiar  a universit ii;  

• situa ia fiec rui program de studii;  

• situa ia personalului universit ii;  

• rezultatele activit ilor de cercetare;  

• situa ia asigur rii calit ii activit ilor din cadrul universit ii;  

• situa ia respect rii eticii universitare i a eticii activit ilor de cercetare;  

• situa ia posturilor vacante;  

• situa ia inser iei profesionale a absolven ilor din promo iile precedente.  

 

44. Raportul anual al rectorului este o component  a r spunderii publice i constituie o 

condi ie fundamental  pentru accesul la finan rile din bugetul public.  

45.  Rectorul universit ii este desemnat prin una dintre urm toarele modalit i:  

a) pe baz  de concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar 

nou-ales;  

b) prin vot universal, direct i secret al tuturor cadrelor didactice i de cercetare 

titulare din cadrul universit ii i al reprezentan ilor studen ilor din Senatul 

universitar i din consiliile facult ilor.  



46. Modalitatea de desemnare a rectorului dintre cele dou  prev zute la alineatul precedent, se 

stabile te cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin vot universal, 

direct i secret al tuturor cadrelor didactice i de cercetare titulare din cadrul universit ii 

i al reprezentan ilor studen ilor din Senatul universitar . 

47. Art.8-Durata mandatului de rector este de patru ani. Dup  intrarea în vigoare a Legii 

Educa iei Na ionale nr.1/2011 i în temeiul art.15 (2) din Constitu ia României, nici o 

persoan  nu va putea fi rector al universit ii mai mult de dou  mandate, adic  mai mult 

de 8 ani indiferent de perioad  i de întreruperile mandatului.  

48. Dac  modalitatea de desemnare a rectorului este cea prev zut  la art. 209, alin. (1), lit. b. 

din Legea nr. 1/2011, rectorul va fi desemnat prin vot universal, direct i secret al tuturor 

cadrelor didactice i de cercetare titulare din cadrul universit ii i al reprezentan ilor 

studen ilor din Senatul universitar i din consiliile facult ilor.  

49. Modalitatea de desemnare a rectorului universit ii pentru mandatul 2012-2016 este cea 

prev zut  de art. 209 alin.1, lit. b. din Legea nr. 1/2011,  în temeiul scrutinului organizat 

în acest sens, în data de 23.02.2011, validat prin Hot rârea Senatului nr. 80 din data de 

25.02.2011.  

50. Rectorul ales este confirmat prin ordin al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i 

sportului, în termen de 30 de zile de la data valid rii alegerilor de c tre Senatul 

universitar.  

51. Rectorul ales încheie un contract institu ional cu ministrul educa iei, cercet rii, tineretului 

i sportului i un contract de management cu Senatul universit ii. Contractul de 

management cuprinde criteriile i indicatorii de performan  managerial , drepturile i 

obliga iile p r ilor.  

52. Rectorul Universit ii poate fi demis de c tre Senatul universitar, pentru neîndeplinirea 

clauzelor prev zute în contractul de management, numai dup  organizarea unui 

referendum la nivelul membrilor comunit ii universitare cu drept legal de vot, dac  

procedura de desemnare este cea prev zut  de art. 209 alin.1 lit. b, ca procedur  simetric  

alegerii acestuia. 

53. Dup  consultarea Senatului universitar, rectorul nume te prorectorii. Num rul 

prorectorilor este stabilit de Senatul universitar, prin constituirea unui post de prorector la 

minim 800 studenti. 

54. eful colii doctorale are functie de prorector. 

55. Procedura de alegere a rectorului: 



a) La alegerile pentru func ia de rector poate candida orice persoan , recunoscut  ca personalitate 

tiin ific  sau academic  în ar  i/sau în str in tate i care face dovada acestei calit i cu 

documente puse la dispozi ia Senatului.  

b) Persoanele care candideaz  pentru un mandat de rector, vor depune, în acest sens, o cerere la 

Senatul universitar , cu 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor. Senatul se pronun  

prin vot asupra accept rii/neaccept rii fiec rei candidaturi.  

c) Nu pot candida pentru ob inerea unui mandat de rector persoanele care împlinesc la data 

organiz rii alegerilor vârsta de 65 de ani.  

d) Nu pot candida pentru ob inerea unui mandat de rector persoanele condamnate definitiv pentru 

fapte în leg tur  cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o infrac iune s vâr it  cu 

inten ie, precum i persoanele care au desf urat activitate de poli ie politic , constatat  prin 

hot râre judec toreasc  definitiv .  

56. La scrutinul universal, direct i secret, organizat pentru alegerea rectorului particip  toate 

cadrele didactice i de cercetare din Universitate i reprezentan ii studen ilor din Senatul 

universitar nou-ales i din consiliile facult ilor nou constituite.  

57. Pentru organizarea alegerilor pentru func ia de rector, Senatul constituie Comisia de 

organizare a alegerilor pentru func ia de rector, format  din cadre didactice, reprezentan i 

ai sindicatului i studen i. Membrii comisiei respective, cadre didactice i de cercetare, nu 

pot candida pentru ocuparea func iei de rector  

58. Comisia de organizare a alegerilor pentru func ia de rector are urm toarele atribu ii: 

valideaz  candidaturile i le supune aprob rii Senatului universitar, întocme te buletinul 

de vot, organizeaz  scrutinul propriu-zis, num r  i centralizeaz  voturile valabil 

exprimate, întocme te proces-verbal cu rezultatele scrutinului, înainteaz  rezultatele 

alegerilor Senatului în func ie pentru validarea acestora.  

59. Modalitatea concret  de vot const  aplicarea tampilei „votat” în p tratul din dreptul 

numelui candidatului.  

60. Votul se consider  valid, dac  se aplic  tampila „votat” pentru un singur candidat. 

61. Buletinele de vot sunt nule, dac  nu este aplicat  tampila „votat” pentru nici un candidat 

sau dac  pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votan i.  

62. Condi ia ca alegerile pentru desemnarea rectorului s  fie validate este ca participarea la 

vot s  fie minim 2/3 din totalul celor cu drept de vot. Persoana care a ob inut cel pu in 

50%+1 din voturile valabil exprimate va fi desemnat  rector.  

63. În situa ia, în care nu se îndeplinesc condi iile de participare la scrutin de minim 2/3 din 

totalul celor cu drept de vot sau niciun candidat nu a ob inut cel pu in 50%+1 din voturile 



valabil exprimate, Senatul universitar dispune, în termen de 7 zile, reluarea întregii 

proceduri de organizare i desf urare a alegerilor.  

64. În termen de 15 zile calendaristice de la data adopt rii hot rârii Senatului universitar de 

reluare a alegerilor, se depun noi candidaturi. Scrutinul se desf oar  în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la data public rii hot rârii Senatului universitar de 

reluare a alegerilor.  

65. În cazul relu rii alegerilor, condi iile de validare a scrutinului i a rezultatelor alegerilor 

sunt cele prev zute la articolul precedent.  

66. În situa ia în care nici prin reluarea procedurii de alegere nu sunt întrunite condi iile de 

validare, Senatul dispune aplicarea dispozi iilor art.209 alin.1 lit. a din Legea nr.1/2011.  

67. Alte aspecte legate de organizarea i desf urarea alegerii rectorului vor fi stabilite prin 

Regulamentul de organizare i desf urare a alegerilor la nivelul universit ii. 

 

IV. Prorectorul 

Îndepline te urm toarele atribu ii: 

1. Asigur  publicarea hot rârilor conducerii universit ii, editarea materialelor informative, a 

buletinului informativ al universit ii; 

2. Coordoneaz  programul (strategiile) de promovare public  a imaginii universit ii; 

3. Coordoneaz  actualizarea Cartei universit ii i a site-ului universit ii; 

4. Elaboreaz  anual Regulamentul de admitere în înv mântul superior pe baza criteriilor 

generale stabilite de MEC i a propunerilor Consiliilor facult ilor; 

5. Elaboreaz  împreun  cu rectorul Regulamentul de Organizare Intern , fi ele posturilor, 

atribu iile i competen ele personalului cu func ii de r spundere (pe linie didactic ); 

6. Elaboreaz  pe baza recomand rilor MECTS, regulamentul privind criteriile care trebuie 

îndeplinite pentru promovarea cadrelor didactice prin concurs, atât în ceea ce prive te 

performan ele didactice cât i tiin ifice; 

7. Avizeaz  concursurile pentru ocuparea posturilor didactice i pentru ob inerea gradelor 

tiin ifice în cercetare; 

8. Avizeaz  regulamentele privind func ionarea departamentelor didactice i administrative 

ale universit ii; 

9. Elaboreaz  regulamentele privind activitatea profesional  i social  a studen ilor. 

 

V. Decanul 

Decanul facult ii are urm toarele  atribu ii: 



1. Reprezint  facultatea în rela iile cu alte facult i din universitate sau din afara universit ii; 

2. Coordoneaz  activitatea de punere în aplicare a hot rârilor Consiliului facult ii i biroului 

acestuia; 

3. Semneaz  ca prim  semn tur  coresponden a facult ii; 

4. Coordoneaz  realizarea Planului strategic al facult ii i a Planului opera ional;  

5. Asigur  managementul didactic i al calit ii în facultate;  

6. Coordoneaz  sesiunea concursului de admitere, a examenului de finalizare a studiilor, de 

diserta ie, licen ; 

7. Asigur  respectarea normativelor i regulamentelor în vigoare; 

8. Propune scoaterea la concurs a posturilor didactice i de personal; 

9. Analizeaz  oportunitatea înfiin rii de noi specializ ri i încetarea func ion rii unor 

specializ ri deficitare; 

10. Coordoneaz  activitatea de Protec ia Muncii, Paz  i Stingerea Incendiilor i Ap rare 

Civil  din facultate; 

11. Coordoneaz  ac iuni de plasare în munc  a absolven ilor; 

12. Propune calendarul activit ilor didactice; 

13. Asigur  îndeplinirea indicatorilor de finan are C.N.F.I.S. i C.N.C.S la nivel de facultate; 

14. Aprob  înscrierea i reînscrierea studen ilor  în anul II i urm tori; 

15. Verific  i semneaz  registrul matricol dup  ce situa ia colar  a fost definitivat ; 

16. Coordoneaz  utilizarea i gestionarea corespunz toare a bazei materiale a facult ii; 

17. Aprob , în condi iile prev zute de regulament, cererile studen ilor referitoare la: 

18. Scutirea par ial  de frecven  pe motive medicale, pentru competi ii sportive, culturale sau 

alte manifest ri cu caracter oficial; 

19. Programarea examenelor par iale; 

20. Recunoa terea notelor studen ilor transfera i, a celor ce urmeaz  a doua facultate, a 

studen ilor care beneficiaz  de prelungire de colaritate sau a celor repeten i; 

21. Reexaminarea pentru îmbun t irea notei; 

22. Prezideaz  reuniunile Consiliului facult ii; 

23. Coordoneaz  activitatea Biroului Consiliului facult ii;  

24. Asigur  men inerea echilibrului armonios între catedre;  

25. Asigur  managementul pentru studen i;  

26. Coordoneaz  sesiunea de admitere i sesiunea de licen e i dizerta ii; 

27.  Aprob  Statele de func iuni, referatele de plat  cu ora; 



28. Decanii facult ilor sunt selecta i prin concurs public organizat de c tre rectorul 

universit ii.  

• Decanul facult ii poate fi revocat din func ie de c tre rector la propunerea a 2/3 din 

num rul total al membrilor Consiliului facult ii.  

• Candida ii la concursul pentru ocuparea func iei de decan vor depune o cerere la consiliul 

facult ii, înainte cu 30 de zile calendaristice de data concursului.  

• La concursul pentru ocuparea func iei de decan poate participa orice persoan  din cadrul 

universit ii sau din orice facultate de profil din ar  ori din str in tate, care a ob inut 

avizul de participare la concurs din partea consiliului facult ii. Avizul de participare se 

acord  dup  audierea solicitan ilor în plenul consiliului facult ii, cu cel pu in 15 zile 

înainte de data concursului.  

• Consiliul facult ii are obliga ia de a aviza cel pu in doi candida i care îndeplinesc condi iile 

legale i condi iile prev zute de prezenta cart .  

• Metodologia de organizare i desf urare a concursului pentru ocuparea func iei de decan se 

va stabili prin regulament aprobat de Senatul universitar, pe baza reglement rilor 

elaborate de ministerul de resort.  

 

VI. Director de departament i coordonatorul programului de studiu 

1. Directorul de departament coordonatorul programului de studiu realizeaz  managementul 

i conducerea operativ  a departamentului. În exercitarea func iei, directorul este ajutat de 

Consiliul departamentului.  

2. Directorul de departament i coordonatorul programului de studiu r spund de planurile de 

înv mânt, de statele de func ii, de managementul cercet rii i al calit ii i de 

managementul financiar al departamentului.  

3. Directorul de departament i coordonatorul programului de studiu r spund de selec ia, 

angajarea, evaluarea periodic , formarea, motivarea i încetarea rela iilor contractuale de 

munc  ale personalului din departament sau din programul de studiu.  

4. Directorul de departament i coordonatorul programului de studiu sunt ale i prin vot direct 

i secret al tuturor cadrelor didactice i de cercetare titulare din departament, aplicându-se 

în mod corespunz tor procedura.  

5. Directorul de departament i coordonatorul programului de studiu pot fi revoca i din 

func ie de 50%+1 din totalul membrilor departamentului prin vot direct i secret.  

 

Partea a II-a 



 

Conducerea administrativ  a institu iei 

1. Director General Administrativ 

2. Director Economic 

3. Director Tehnic 

4. Director Juridic si contencios 

5. Director  Resurse Umane si salarizare 

6. Secretar ef 

 

I. Directorul General Administrativ 

a) Particip  la managementul strategic al universit ii în calitate de membru în Biroul 

Senatului 

b) Execut  deciziile luate de autorit ile academice ale universit ii în ceea ce prive te 

administra ia 

c) Asigur  punerea în practic  precum i urm rirea din punct de vedere administrativ a 

politicii universit ii: gestioneaz  prsonalul, gestionarea patrimoniului, a cercet rii 

d) Ini iaz  i desf oar  activit i care vizeaz  ameliorarea eficacit ii gestion rii resurselor 

universit ii 

e) Întreprinde ac iuni pentru ob inerea de resurse suplimentare de finan are 

f) Particip  ca membru din partea conducerii la întocmirea planurilor opera ionale  i 

strategice ale universit ii împreun  cu efii de compartimente sub coordonarea direct  a 

conducerii universit ii 

g) Întocme te situa iile cerute de MEC referitoare la patrimoniu, plan de investi ii i situa iile 

cerute de MEC, CNFIS pentru stabilirea plafonului de finan are (num r studen i fizici, 

num r studen i echivalen i, resurse umane) 

h) Reprezint  universitatea la propunerea Rectorului, în rela iile cu persoane  fizice i juridice 

pe probleme de administrare, protejare i dezvoltarea patrimoniului 

i) Urm re te executarea lucr rilor de repara ii capitale curente i de investi ii, i avizeaz  

recep iile la lucr rile executate 

j) Urm re te i r spunde de întocmirea planului de investi ii i achizi ii materiale. Este 

responsabil de realizarea acestuia în limitele fondurilor bugetare i extrabugetare 

k) Urm re te i r spunde de între inerea patrimoniului imobiliar, asigurând folosirea ra ional  

a spa iilor i securitatatea acestora, ia m suri în consecin  

l) Verific  modul de utilizare a materialelor de consum utilizate de gestionari 



m) Face parte din comisia de declan are i casare a bunurilor 

n) Realizeaz  sarcinile de urgen  specifice activit ii postului care sunt emise de rector. 

o) Raporteaz  Rectorului universit ii s pt mânal, sau ori de câte ori este solicitat  asupra 

activit ii curente din domeniile ce intr  în responsabilitatea sa. 

p) Anual prezint  un raport sintez  în fa a Biroului Senatului. 

q) Este obligat s - i însu easc  i s  respecte Normele de protec ia Muncii i PSI cât i        

m surile de aplicare a acestora. 

 

II. Directorul  economic 

a) Asigur  i r spunde de bun  organizare i desf urare a activit ii financiare a UNA în 

conformitate cu dispozi iile legale. 

b) Exercit  controlul financiar preventiv propriu în cadrul UNA cu privire la realitatea, 

legalitatea i regularitatea proiectelor de opera iuni prezentate la viz , conform Deciziei de 

CFFP. 

c) Organizeaz  analiza periodic  a utiliz rii mijloacelor circulante i propune m suri 

împreun  cu conduc torii celorlalte compartimente pentru prevenirea unor imobiliz ri de 

fonduri, pentru accelerarea vitezei de rota ie a mijloacelor circulante. 

d) Particip  la orice ac iune întreprins  în cadrul UNA având drept scop cre terea eficien ei 

activit ii economice. 

e) Asigur  îndeplinirea în conformitate cu dispozi iile legale a obliga iilor unit ii c tre 

bugetul de stat, fonduri speciale i c tre ter i. 

f) Organizeaz  contabilitatea în cadrul UNA în raport cu structura organizatoric  a 

universit ii, respectiv activitate de înv mânt, c min, cercetare, microproduc ie, 

tipografie. 

g) Asigur  utilizarea fondurilor bugetare i extrabugetare, în lei sau valut , în conformitate cu 

dispozi iile legale în vigoare. 

h) Urm re te efectuarea corect  i la timp a înregistr rilor în eviden a contabil . exercitând 

controlul operativ curent  din cadrul compartimentului.  

i) Urm re te respectarea circuitului documentelor, p strarea i arhivarea documentelor în 

conformitate cu dispozi iile legii. 

j) Asigur  repartizarea creditelor bugetare pe titluri de cheltuieli, articole i aliniate, pentru 

toate activit ile universit ii. 

k) Verific  lunar caseria universit ii, în ce prive te existen a numerarului conform 

documentelor justificative ale zilei în care se face verificarea. 



l) Sesizeaz  conducerea universit ii în leg tur  cu eventuale nereguli cu privire la  termene 

de predare sau cu întocmirea necorespunz toare de c tre compartimente a documentelor 

justificative. 

m) Propune conducerii UNA comisiile care vor efectua inventarierea, termenele, modul de 

organizare i efectuare a acestei opera iuni. 

n) Face parte din comisia de declasare i casare a bunurilor. 

o) Verific  prin sondaj notele contabile întocmite pentru finan area de baz , complementar , 

activit i autofinan ate i toate opera iunile efectuate în valut . 

p) Verific  execu ia pentru finan area de baz , complementar  i activit i 

autofinan ate.Asigur  întocmirea în termenul legal a situa iilor financiare lunare, 

trimestriale i anuale (bilan ). 

q) Asigur  întocmirea la termenele legale a bugetului de venituri i cheltuieli al institu iei, 

conform datelor prezentate de departamente, i în corelare cu veniturile prognozate i cele 

stabilite prin contractul institu ional i complementar. 

r) Aduce la cunostiinta consilierului juridic, în scopul lichid rii,crean ele mai vechi de un an. 

s) Angajeaz  UNA în toate opera iunile patrimoniale prin semn tur  al turi de rector. 

t) R spunde de îndeplinirea atribu iilor ce revin compartimentului contabilitate pentru 

asigurarea integrit ii patrimoniului, prin  efectuarea corect  i la zi a înregistr rilor în 

eviden , efectuarea i valorificarea rezultatelor inventarierii anuale. 

u) Apreciaz  activitatea personalului din cadrul compartimentului financiar-contabilitate 

propunând nivelul de salarizare, recompense sau sanc iuni în cazul unor abateri. 

v) Redistribuie atribu iile de serviciu ale personalului din subordine când consider  necesar, 

astfel încât toate lucr rile s  fie întocmite la termen. 

w) Prelucreaz  cu personalul încadrat în compartimentul financiar-contabilitate modific rile 

legislative i orice cerin e impuse de conducerea institu iei sau minister i se preocup  de 

informatizarea lucr rilor din cadrul compartimentului. 

x) Asigur  confiden ialitatea datelor înscrise în documente. 

y) Se preocup  de perfec ionarea profesional  în acord cu cerin ele impuse de practic  

contabil . 

z) Îndepline te orice alte sarcini prev zute prin acte normative pentru conduc torii 

compartimentului financiar-contabil. 

aa) Este obligat s - i însu easc  i s  respecte Normele de protec ia Muncii i PSI Cât i        

m surile de aplicare a acestora 

 



III. Directorul tehnic 

a) Particip  la managementul strategic al universit ii în calitate de membru în Biroul 

Senatului; 

b) Execut  deciziile luate de autorit ile academice ale universit ii în ceea ce prive te 

administra ia; 

c) Asigur  punerea în practic  precum i urm rirea din punct de vedere administrativ a 

politicii universit ii: gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului, a cercet rii 

ini ierea i a desf urarea activit i care vizeaz  ameliorarea eficacit ii gestion rii 

resurselor;  

d) Întreprinde ac iuni pentru ob inerea de resurse suplimentare de finan are 

e) Particip  ca membru din partea conducerii la întocmirea planurilor opera ionale  i 

strategice ale universit ii împreun  cu efii de compartimente sub coordonarea direct  a 

conducerii universit ii; 

f) Întocme te situa iile cerute de MEC referitoare la patrimoniu, plan de investi ii i situa iile 

cerute de MEC, CNFIS pentru stabilirea plafonului de finan are (num r studen i fizici, 

num r studen i echivalen i, resurse umane); 

g) Reprezint  universitatea la propunerea Rectorului, în rela iile cu persoanele fizice i 

juridice pe probleme de administrare, protejare i dezvoltare a patrimoniului 

h) Urm re te executarea lucr rilor de repara ii capitale curente i de investi ii, refer  i           

avizeaz  recep iile la lucr rile executate; 

i) Urm re te i r spunde de întocmirea planului de investi ii i achizi ii materiale. Este 

responsabil de realizarea acestuia în limitele fondurilor bugetare i extrabugetare; 

j) Urm re te i r spunde de între inerea patrimoniului imobiliar, asigurând folosirea ra ional  

a spa iilor i securitatea acestora, ia m suri în consecin ; 

k) Verific  modul de utilizare a materialelor de consum utilizate de gestionari; 

l) Face parte din comisia de declan are i casare a bunurilor; 

m) Realizeaz  sarcinile de urgent  specifice activit ii postului care sunt emise de rector; 

n) Raporteaz  rectorului universit ii s pt mânal, sau ori de câte ori i se solicit  asupra 

activit ii curente din domeniile ce intr  în responsabilitatea sa; 

o) Anual prezint  un raport sintez  în fa a Consiliului de administra ie; 

p) Este obligat s - i însu easc  i s  respecte Normele de protec ia Muncii i PSI Cât i        

m surile de aplicare a acestora. 

 

IV. Directorul  juridic si contencios administrativ 



a) Asigur  respectarea legisla iei române în vigoare aplicabil  institu iilor bugetare;  

b) Acord  avizul de legalitate asupra tuturor problemelor solicitate de c tre serviciile de 

specialitate ale institu iei; 

c) Asigur  asisten a juridic  pt. universitate în fa a oric ror organe jurisdic ionale;  

d) Urm re te apari ia actelor normative i aduce la cuno tin  conducerii obliga iile ce revin 

universit ii;  

e) Întocme te formalit ile prev zute de lege în ceea ce prive te actele de proprietate ale 

universit ii;  

f) Avizeaz  toate documentele cu caracter de norme i regulamente care reglementeaz  

activitatea universit ii;  

g) Particip  la negocierea contractului colectiv de munc ; 

h) Particip  la elaborarea Regulamentului  Organizare Intern , a Regulamentului de 

Organizare i Func ionare,  a Cartei universit ii, a organigramei cât i a celorlalte 

regulamente de func ionare, aducând la cuno tin  conducerii universit ii dispozi iile 

legale care trebuie respectate în acest caz;  

i) Particip  la negocierea contractelor în care universitatea urmeaz  s  devin  parte i 

elaboreaz  proiecte de astfel de contracte;  

j) Urm re te respectarea legalit ii în cazul încheierii, modific rii i desfacerii contractelor 

individuale de munc ; 

k) Particip  la comisiile de licita ie; 

l) Face parte din Biroul Electoral al universit ii; 

m) Controleaz  activitatea seviciului de arhivare a documentelor si curieratul; 

n) Reprezint  interesele legale ale universit ii în rela iile cu alte institu ii publice sau private; 

o) Avizeaz  concursurile pentru ocuparea posturilor didactice i pentru ob inerea gradelor 

tiin ifice în cercetare; 

p) Este obligat s - i însu easc  i s  respecte Normele de protec ia Muncii i PSI Cât i        

m surile de aplicare a acestora. 

 

 

 

V. Directorul pentru resurse umane si salarizare 

a) Coordoneaz  toate activit ile Serviciul Resurse Umane- Personal- Salarizare, r spunzând 

de organizarea compartimentului; 



b) Elaboreaz  i semneaz  atribu iile specifice posturilor din compartimentul pe care îl 

coordoneaz , le reune te i le actualizeaz  în func ie de evolu ia legisla iei i strategia de 

ansamblu a institu iei; 

c) Acord  evalu rile anuale personalului din subordine, conform standardelor de performan a 

stabilite; 

d) Asigur  comunicarea cu ordonatorul de credite i leg turile func ionale cu celelalte servicii, 

birouri i departamente; 

e) Verific  personalul din subordine i planific  activitatea zilnic , propune sanc ionarea 

subordona ilor care nu i-au îndeplinit sarcinile, semneaz  pontajul lunar al personalului 

din subordine; 

f) ine eviden a orelor suplimentare când este cazul i se asigur  ca acestea sunt compensate 

prin ore libere, sau incluse la evaluare în sporul ce se acord  conform legii; 

g) Urm re te i verific  sistematic activitatea fiec rui salariat din subordinea sa, verificare 

concretizat  prin semnarea statelor de salarii i a celorlalte situa ii emise în cadrul 

Serviciului; 

h) Urm re te propunerea în termeni a documentelor de la celelate compartimente luând 

m suri pt verificarea acestora; 

i) Verific  întocmirea i înregistrarea corect  i la timp a registrului general de eviden  a 

salaria ilor, cât i transmiterea în termenul lui legal la I. T. M.  

j) Întocme te semestrial situa ia privind num rul de personal i fondul de salarii pentru 

Administra ia Financiar ; 

k) Întocme te pe fiecare surs  de finan are atât la începutul anului cât i urmare a 

modific rilor prevederilor bugetare pe articole necesare  pentru plata drepturilor salariale; 

l) Urm re te i verfic  corectitudinea înregistr rilor în carnetul de    munc ; 

m) Urm re te i verific  încadrarea în termenele legale pentru   depunerea declara iilor lunare, 

trimestriale i semestriale ce trebuiesc   raportate; 

n) Întocme te lunar monitorizarea cheltuielilor de personal, transmi ându-le spre M.E.C.T.S. 

o) Întocme te toate statisticile ce privesc Serviciul R.U.; 

p) Îndrum  i acord  asisten  tuturor salaria ilor din subordine i asigur  instruirea acestora 

cu noile reglement ri; 

q) Asigur  arhivarea  în condi iile legii a tuturor documentelor; 

r) Respect  legisla ia în vigoare, normele, reglement rile emise de M.E.C. i de c tre 

conducerea institu iei; 

s) Respect  prevederile Regulamentului de Ordine Interioar  al UNA; 



t) Întocme te tatele de func ii pt. personalul nedidactic inând seama de propunerile f cute de 

efii de catedre i efii de servicii; 

u) Verific  tatele de func ii ale personalului didactic cu planurile de înv mânt, num rul 

grupelor de studen i, constituirea normelor; 

v) Întocme te formula pentru acordarea de grade, trepte, salarii merit , beneficii i încadrarea 

noilor salaria i conform fi ei de evaluare pt. angajare; 

w)  Verific  legalitatea dosarelor depuse i cererile de la plat  cu ora; 

x) Organizeaz  concursuri pt. ocuparea posturilor nedidactice vacante; 

y) Particip  la comisiile de concurs, acord  avizul privind îndeplinirea de c tre concuren i a 

condi iilor de participare; 

z) Comunic  în scris Oficiului For elor de Munc  posturile nedidactice  i didactice auxiliare 

vacante i data organiz rii concursului. 

aa) Întocme te acte privind angajarea, promovarea, sanc ionarea, desfacerea contractelor de 

munc ; 

bb) Rezolv  coresponden a în limitele atribu iilor cu diverse unit i; 

cc) Efectueaz  lucr ri în leg tur  cu ocuparea posturilor didactice (publicarea concursului în 

M.O. i în ziarele de circula ie, depunerea tatelor de func ii în vederea aviz rii M.E.C.T. 

S.) i verific  îndeplinirea condi iilor referitoare la legisla ia în vigoare pentru înscrierea la 

concurs împreun  cu consilierul juridic i secretarul ef. 

dd)  P streaz  rela ia cu B.C.R. privind alimentarea conturilor de salarii i descoperirea de 

cont a salaria iilor UNAB. 

ee) Calculeaz  salariile de baz  individuale pt personalul nedidactic, didactic i didactic 

auxiliar, pe baza rezultatelor evalu rii performan elor profesionale, în raport cu cerin ele 

postului.   

ff) Este obligat s - i însu easc  i s  respecte Normele de protec ia Muncii i PSI Cât i        

m surile de aplicare a acestora. 

 

VI. Secretar ef 

 

Secretarul ef are urm toarele competen e: 

a) Coordoneaz , îndrum  i controleaz  activitatea compartimentului secretariat facult i;  

b) Asigur  respectarea circuitului documentelor în cadrul compartimentului, a eliber rii 

actelor de studii i diplome; 

c) Asigur  întocmirea i eliberarea documentelor necesare desf ur rii doctoratelor.  



d) Gestioneaz  dosarele de concurs; 

e) Este obligat s - i însu easc  i s  respecte Normele de protec ia Muncii i PSI Cât i        

m surile de aplicare a acestora 

 

Compartimentele func ionale 

a) Serviciul tehnic; 

b) Biroul Administrativ si paz ; 

c) Biroul Protectia muncii; 

d) Directia Resurse umane; 

e) Biroul Achizitii publice; 

f) Direc ia juridic  i contencios; 

g) Birou financiar contabilitate; 

h) Secretariate facult i; 

i) Tipografie; 

j) C min studen esc; 

k) Biblioteca; 

Compartimentele func ionale î i vor elabora propriile regulamente de organizare i   func ionare, 

care devin parte integrant  a prezentului  regulament, dup  aprobarea lor. 

Aprobarea  i modificarea acestor regulamente este de competen a Consiliului de administra ie. 

 

Dispozi ii finale 

• Prezentul regulament intr  în vigoare în 20 de zile de la data semn rii. efii de servicii au 

obliga ia de a aduce la cuno tin a salaria ilor prezentul regulament. 

• To i salaria ii institu iei au îndatorirea de a respecta prezentul regulament. 

 

 


