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 SCOP 

 Misiunea Direcţiei Servicii Studenţeşti, cu sediul în municipiul Iaşi, campusul studenţesc 
„Tudor Vladimirescu”, cămin T18, parter,  este aceea de a asigura condiţii de viaţă, odihnă şi  studiu 
normale comunităţii pe care o deserveşte. 
 Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” constituie parte integrantă a Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi este format din: cămine, cantină, punct de servire a mesei, sală de sport, 
amenajări cu diverse funcţii de deservire a studenţilor, terenuri de sport, spaţii verzi care le înconjoară, 
căile de acces ce le deservesc, alte obiecte de patrimoniu (instalaţii, echipamente, dotări, obiecte de 
inventar etc.). 
 Comunitatea campusului, parte integrantă a comunităţii universitare, este formată din: studenţii 
de la toate formele de învăţământ la zi, doctoranzii la zi, cadrele didactice tinere care solicită spaţii de 
locuit. 
 Campusul studenţesc este inviolabil. Organele abilitate de control au acces la verificarea 
posturilor de pază şi efectuează control pentru probleme de evidenţa populaţiei în incinta căminelor. 
Controlul în camere se face numai însoţiţi de un membru al Direcţiei Servicii Studenţeşti, 
administrator, şi un membru al comitetului de cămin, iar în cazul tulburării flagrante a liniştii publice 
vor fi însoţiţi de portar. 

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este parte componentă a Cartei 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi este elaborat cu respectarea prevederilor acesteia. 
 Prezentarea structurii organizatorice a DIRECŢIEI SERVICII STUDENŢEŞTI, prezentarea şi 
reglementarea modului de desfăşurare a activităţii acesteia, se realizează conform politicii 
UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” din IAŞI privind calitatea şi asigurarea 
calităţii. 
 

2. DOMENIUL 

 
Prevederile şi reglementările prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se aplică în 

cadrul DIRECŢIEI SERVICII STUDENŢŞTI, pentru: 
 Toate înregistrările sistemului de management al calităţii, indiferent de natura suportului 

(hârtie, suport informatic) şi de provenienţă (proprii sau ale furnizorilor); 
 Toate procesele; 
 Toţi angajaţii. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI COMPLEMENTARE 

 
Manualul a fost întocmit conform cerinţelor următoarelor documente de referinţă sau 

complementare: 
 Planul Strategic al UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” din IAŞI, pe 

perioada 2008-2011, nr. 844, aprobat prin Hotărîrea Senatului TUIASI nr 230 din 28.01.2008, 
completat conform prevederilor Hotărârii Senatului TUIASI nr. 2382 din 04.12.2009; 
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 Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul de Universitate 2008-2010, înregistrat sub 
nr.30.280 din 16.12.2008  

 SR EN ISO 9001: 95  Sistemele Calităţii-Modele; 
 Legea învăţământului nr.84/24.07.1995 (publicată în M.Of. nr.167/ 31.07.1995, republicată în 

M.Of.nr.606/10.12.1999); 

 Ordinul nr.4670/28.09.1998 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind aplicarea sistemului de 
finanţare globală în instituţiile de învăţământ superior; 

 Ordinul nr.4356/24.08.1998 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind folosirea autonomă a 
resurselor extrabugetare de către instituţiile şi unităţile de învăţământ; 

 Legea nr.500/11.07.2002 privind finanţele publice ( publicată în M.O. nr.597/13.08.2002); 
 Ordinul nr.775/22.07.1998, al Ministrului de Interne pentru aprobarea Normelor Generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor (publicat în M.Of.nr.384/09.10.1998); 
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/14 iulie 2006 (publicată în 

M.O.nr.646/26.07.2006); 
 Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 882 din 30.10.2006; 

 Hotărârea Guvernului României nr.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate în muncă referitor la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 710/18.08.2006; 

 Hotărârea Guvernului României nr.1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.739/30.08.2006; 

 Hotărârea Guvernului României nr.1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă publicată în Monitorul Oficial al României nr.722/23.08.2006; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 815/03.10.2006; 

 Hotărârea Guvernului României nr.1051/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special 
de afecţiuni dorsolombare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 713/21.08.2006; 

 Legea nr.333/18.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, publicată în M.O.nr.525 din 22.07.2003; 

 Legea-cadru nr. 330/05.11.2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României  nr. 762/09.11.2009;  

 Ordonanţa Guvernului României nr. 59/30.01.2000, privind managementul calităţii în 
învăţământul superior, publicată în M.Of.nr.43 din 31.01.2000; 

 Hotărârea nr.2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în M.Of. nr. 46 din 13 ian. 
2005; 

 Hotărârea nr.105/31.01.2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 
fixe, publicată în  M.O.nr. 103 din 12.02.2007); 

 Hotărârea nr.1553 din 18 decembrie 2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în M.Of. nr. 21 din 12 ian. 2004; 
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 Ordinul Ministrului Finanţelor  Publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 37 din data de 23 ianuarie 
2003; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 418 din data de 15 mai 
2006, modificată prin OUG 94 din octombrie 2007, actualizată în 18 martie 2009; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/26.09.2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 667/20.10.2007; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 143/28.10.2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 805/02.12.2008; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 19/07.03.2009 din 7 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 
156/12.03.2009; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 72/17.06.2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 426/23.06.2009; 

 Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al 
României partea I, numărul 620 din data de 20 iulie 2006; 

 Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial al României partea I, numărul 625 din data de 25 iulie 2006, actualizată la 28.07.2009; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.30/12.04.2006,  privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.365/26.04.2006; 

 Hotărârea Guvernului României nr.782/2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 553/27.06.2006; 

 Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ,  publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 1154/07.12.2004; 

 Hotărârea Guvernului României nr.198/27.02.2008, pentru modificarea şi completarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
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contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr. 1660/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 165/04.03.2008; 

 Regulamentul de Ordine interioară al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi înregistrat sub 
nr. 6563 din 21.05.2003 aprobat în şedinţa Senatului din data de 17.06.2003, şi in conformitate 
cu Ordinul MEN nr. 3174/2000;  

 Codul de Conduită al  salariaţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi nr. 4899 din 
20.04.2004, avizat în şedinţa Biroului Senat din 20.04.2005 şi aprobat în şedinţa Senatului din 
18.05.2004, când s-a emis Hotărârea nr. 572 din 19.05.2004; 

 Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii -, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
72 din 5 februarie 2003; 

 Ghid practic pentru administratorul universitar- Editura Mirton Timisoara, 1995; 
 Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al 

României – partea I, nr. 71 din data: 9 aprilie 1996; 
 Decizia Rectorului Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi nr. 9952 din 08 iulie 1998 privind 

nomenclatorul arhivistic la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi; 
 Deciziile Rectorului urmare a şedinţelor Biroului Senat din cadrul Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi; 
 Hotărârile Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi; 
 Contract individual de muncă; 
 Fişe de post. 

 

4. ABREVIERI 

TUIASI - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
D.S.S. - Direcţia Servicii Studenţeşti 
D.G.A. – Direcţia Generală Administrativă 
PS - Procedura de sistem  
O.U.G. – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
O.G. – Ordonanţa Guvernului 
H.G. – Hotărârea Guvernului 
ROI - Regulament de Ordine  Interioara 
SMC – Sistem de Management al Calităţii 

 

5. DEFINIŢII 

Pentru realizarea scopurilor prezentului document se aplică următoarele definiţii conforme 
standardului SR ISO 8402: 95 "Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. Vocabular": 
1. Furnizor = organizaţie care furnizează un produs universităţii. 

NOTE 

 Într-o situatie contractuală, furnizorul poate fi numit "contractant". 

 Furnizorul poate fi, de exemplu, producătorul, distribuitorul, importatorul, montatorul, sau 
organizaţia prestatoare de servicii. 
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 Furnizorul poate  fi extern sau intern organizaţiei. 

 

2. Client = destinatar al unui produs furnizat de furnizor. 

NOTE 

 Într-o situaţie contractuală, clientul este denumit "cumpărător". 

 Clientul poate fi, de exemplu, consumatorul final, utilizatorul, beneficiarul sau cumpărătorul. 

 Clientul poate fi extern sau intern organizaţiei. 
 

3. Procedura = mod specificat de efectuare a unei activităţi. 

 

4. Serviciu = rezultat generat de activităţi la interfaţa dintre furnizor şi client precum şi de activităţi 
interne ale furnizorului pentru satisfacerea necesităţilor clientului. 

 

5. Calitate = ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă acesteia aptitudinea de a 
satisface necesităţi exprimate şi implicite. 

6. Clasa = categorie sau rang atribuit entităţilor care au aceeaşi utilizare funcţională dar condiţii 
referitoare la calitate diferite. 

 
7. Condiţii referitoare la calitate = exprimare a necesităţilor sau transpunere a acestora într-un 

ansamblu de condiţii exprimate în termeni funcţionali ai unei entităţi, în scopul de a 
permite realizarea şi examinarea acesteia.  

 
8. Condiţii ale organizaţiei = obligaţii rezultate din legi, reglementări, reguli, coduri, statute şi din alte 

considerente. 
 
9. Conformitate = satisfacere a condiţiilor specificate. 
 
10. Inspecţie = activitate, cum ar fi măsurarea, examinarea, încercarea sau verificarea cu un instrument 

adecvat a uneia sau a mai multor caracteristici ale unei entităţi şi compararea rezultatelor 
cu condiţiile specificate în scopul de a stabili dacă este realizată conformitatea. 

 
11. Verificare = confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost 

satisfăcute condiţiile specificate. 
 
12. Politica în domeniul calităţii = obiective şi orientări generale ale unei organizaţii în ceea ce 

priveşte calitatea, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la nivelul cel mai 
înalt. 
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13. Managementul calităţii = ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină 
politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile şi care le implementează în 
cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi planificarea calităţii, controlul calităţii, 
asigurarea calităţii şi imbunătăţirea calităţii. 

 

14. Analiza efectuată de management = evaluare oficială efectuată de managementul de la nivelul cel 
mai înalt, asupra stadiului şi adecvării sistemului calităţii în raport cu politica în domeniul 
calităţii şi cu obiectivele acesteia. 

 
15. Înregistrare = document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale 

rezultatelor obţinute. 
 

16. Acţiune preventivă = acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi sau altor 
situaţii nedorite, posibile, în scopul prevenirii aparitţei acestora.  

 

17. Acţiune corectivă = acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi sau a altor 
situaţii nedorite, existente, în scopul prevenirii repetării acestora. 

 
18. Formator = persoana care are ca atribuţii de serviciu formarea noilor angajaţi din cadrul Direcţiei 

Servicii Studenţeşti. 
 
19. Evaluator = persoana care evaluază rezultatele evaluării profesionale, respectiv un membru din 

conducere în subordinea căruia s-a format noul angajat. 
 
20. Personal calificat = personal capabil să desfăşoare activităţile specifice Direcţiei Servicii 

Studenţeşti. 
 

6. OBIECT 

 

 Prezentarea generală a Directiei Servicii Studenţeşti 
 Structura organizatorică 
 Funcţionarea Directiei Servicii Studenţeşti 
 Interfeţe organizatorice 

 

 

7. PREZENTAREA, STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECTIEI SERVICII 
STUDENŢEŞTI 

 

7.1. ATRIBUŢII 
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Direcţia Servicii Studenţeşti are urmatoarele atribuţii rezultate din realizarea obiectivelor 
strategice ale universităţii : 

 

PE LINIA ASIGURĂRII BAZEI MATERIALE  

 
 Asigurarea documentării contractului complementar cu ministerul, pentru finanţarea activităţii 

căminelor (subvenţie), a reparaţiilor capitale şi a investiţiilor; 
 Realizarea şi executarea Planului anual de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, din 

domeniul său de activitate; 
 Organizarea de licitaţii sau studiu de oferte pentru achiziţia materialelor sau dotărilor 

independente necesare Direcţiei Servicii Studenţeşti; 
 Realizarea Planului anual de investiţii, reparaţii capitale şi curente pentru spaţiul gestionat; 

 Asigurarea campusului studentesc cu utilitati, produse, servicii şi lucrari, necesare pentru 
functionarea în bune condiţii a acestuia, în conformitate cu bugetul alocat şi cu fluxul financiar 
previzionat.  

 
PE LINIA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI PE LINIA PAZEI 

 
 Întocmirea Manualului pazei pentru imobilele din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti şi 

avizarea acestuia de către organele de poliţie; 

 Întocmirea Planului de pază pentru imobilele din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti şi 
avizarea acestuia de către Comisia Socială şi de către organele de poliţie şi aprobarea de către 
Senatul TUIASI; 

 Respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei muncii, la toate locurile de muncă din spaţiul 
gestionat de Direcţia Servicii Studenţeşti; 

 Asigurarea protecţiei patrimoniului, aflat în gestiunea Direcţiei Servicii Studenţeşti; 

 Asigurarea protecţiei împotriva incendiilor în tot spaţiul administrat de Direcţia Servicii 
Studenţeşti; 

 Asigurarea în campusul studentesc al Universităţii a unui climat de ordine şi disciplină în 
conformitate cu ROI al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

 
PE LINIE SOCIALĂ şi ADMINISTRATIVĂ 

 
 Gestionarea patrimoniului repartizat Direcţiei Servicii Studenţeşti; 
 Obtinerea fondurilor necesare funcţionării campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu”; 
 Administrarea şi întreţinerea bunurilor  mobile şi imobile ale universităţii ce-i sunt repartizate;  
 Asigurarea utilităţilor necesare unei bune funcţionări a spaţiilor universităţii repartizate (apă, 

energie electrică, energie termică, etc) şi ţinerea sub control a consumurilor; 
 Gestionarea şi valorificarea eficientă a resurselor materiale ale universităţii atribuite 

campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu” ;  
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 Urmărirea utilizării raţionale a spaţiilor repartizate şi a utilităţilor necesare funcţionării 
acestora; 

 Asigurarea functionării căminelor şi punctului de servire a mesei  şi gestionarea fondurilor 
alocate campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu”; 

 Întreţinerea şi gestionarea în bune condiţiuni a echipamentului acordat studenţilor căminişti; 
 Asigurarea satisfacerii nevoilor de odihnă şi hrană ale studenţilor căministi; 
 Asigurarea, în punctul de servire a mesei, de meniuri zilnice, 
 Asigurarea  autorizaţiilor de funcţionare legală a căminelor studenţeşti şi a punctului de servire 

a mesei; 
 Asigurarea respectării normelor igienico-sanitare în cămine şi în spaţiul aferent punctului de 

servire a mesei;  
 Asigurarea studenţilor căminişti de condiţii corespunzătoare de studiu şi recreere; 
 Urmărirea realizării la termen a plăţilor pentru serviciile oferite studenţilor căminişti ; 

 

PE LINIE TEHNICĂ ŞI DE INVESTIŢII,  REABILITĂRI, CONSOLIDĂRI, REPARAŢII CAPITALE ŞI 
REPARAŢII CURENTE 

 

 Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrări, notele de fundamentare vor fi 
avizate de către Comisia socială a Senatului TUIASI şi aprobate de către Comisia tehnico – 
economică din cadrul TUIASI; 

 Asigură achiziţionarea serviciilor de proiectare pe faze (studii de prefezabilitate, fezabilitate, 
proiecte pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie, documentaţii de licitaţii şi proiecte 
tehnice cu detalii de execuţie) pentru obiectivele de investiţii, reabilitări, consolidări, reparaţii 
capitale şi curente ; 

 Asigură urmărirea tehnică a execuţiei lucrărilor de investiţii, reabilitări, consolidări, reparatii 
capitale şi curente la termenele stabilite; 

 Asigură toată documentaţia tehnică necesară lucrarilor efectuate în regie proprie; 
 Organizează proceduri de achiziţii pentru adjudecarea lucrărilor de construcţii montaj; 
 Asigură toată documentaţia tehnică necesară efectuării plăţilor către terţi (furnizori produse, 

servicii şi lucrări) ; 
 Exercită controlul şi hotărăşte asupra legalităţii utilizării fondurilor de investiţii, reabilitări, 

consolidări, reparatii capitale şi curente; 
 Asigură urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a 

construcţiei pentru clădirile gestionate şi actualizează planurile acestora şi ale reţelelor de 
alimentare existente. 

 

PE LINIA INFORMATIZĂRII şi EFICIENTIZĂRII  
ACTIVITĂŢILOR DERULATE 

 

 Asigură şi gestionează reţelele de comunicaţii şi informatizare din cadrul Direcţiei Servicii 
Studenţeşti; 

 Realizează statistica activităţilor derulate şi a gestiunii sale economice ; 
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 Asigură norme şi normative de muncă şi de consumuri specifice; 
 Asigură utilizarea eficientă a personalului şi a mijloacelor aflate în dotarea Direcţiei Servicii 

Studenţeşti; 
 Asigură întocmirea situaţiei cu privire la numărul de studenţi cazaţi în căminele din campusul 

studenţesc  „Tudor Vladimirescu” în vederea calculării subvenţiei. 
 
 

7.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

  

7.2.1. Structura organizatorică a Direcţiei Servicii Studenţeşti este prezentată în Anexa 
nr. 1. În organigramă sunt prezentate şi codificările compartimentelor 
subordonate. 

 
 

Compartimente de muncă 

a) Tipuri: 
 compartimente pentru realizarea activităţilor de bază; 
 compartimente auxiliare activităţilor de bază: 

 mentenanţă echipamente; 
 resurse umane; 
 protecţia muncii – P.S.I. 

 compartimente funcţionale; 
 birouri. 

b) Trepte ierarhice: 
1. Director Direcţia Servicii Studenţeşti; 
2. Şefi de Birouri; 
3. Administratori patrimoniu (financiari); 
4. Muncitori calificaţi (lăcătuşi, mecanici, electricieni, tâmplari, fochişti); 
5. Utilitari (necalificaţi, îngrijitori, portari). 

 
7.2.2. Activităţi derulate 

                    
Activităţile Direcţiei Servicii Studenţeşti, derulate conform reglementărilor prevăzute, sunt 

repartizate pe birouri, după cum urmează: 
 

7.2.3.1. Biroul Social  
 
a. Situaţia posturilor  

Situaţia încadrării în cadrul biroului social era următoarea (la 31.12.2009): 
 un şef birou – administrator patrimoniu studii superioare gradul I - cu sarcini de coordonare a 

biroului şi a administraţiei căminelor studenţeşti, organizarea şi desfăşurarea cazărilor în campus pe 
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tot parcursul anului universitar, este responsabil cu managementul calităţii pentru serviciile 
administraţiei campusului; 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul I - cu sarcini în menţinerea permanentă a  
legăturii cu organizaţiile studenţeşti, cu comitetele de cămin în vederea organizării, în parteneriat, a 
unor activităţi comune, proiecte cu finanţare internă şi europeană pe tematici solicitate de studenţii 
universităţii. 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul I – menţinerea permanentă a relaţiei cu 
băncile pentru decontarea burselor de studiu, merit, performanţă, sociale pentru studenţii 
bursieri ai universităţii şi pentru decontarea transportului intern auto pentru studenţii 
universităţii; urmăreşte modul de funcţionare a internetului în campusul studenţesc „Tudor 
Vladimirescu”. 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul III – răspunde de întreţinerea şi 
exploatarea aplicaţiei “Burse studenţi români, burse studenţi şi doctoranzi Moldova”, 
întreţinerea şi exploatarea aplicaţiei “Burse doctoranzi români cu frecvenţă”, acordarea 
vizei din partea D.S.S. pentru absolvenţii sau pentru studenţii care se retrag de la studii, 
distribuie corespondenţa, cu confirmare de primire prin semnătură din partea salariaţilor 
cărora le este repartizată, în conformitate cu rezoluţiile Directorului D.S.S. notând în 
dreptul fiecărui act înregistrat în condica D.S.S. numele persoanei care l-a primit. 

 un administrator financiar studii medii, treapta II - Întreţinerea şi exploatarea aplicaţiei 
“Cazare studenţi” pentru un număr de 12 cămine; întreţinerea şi exploatarea aplicaţiei 
“Decontare transport studenţi”;întocmeşte situaţii statistice cu studenţii cazaţi în cămin 
funcţie de încadrare (subvenţionaţi, gratuiţi, nesubvenţionaţi).  

 un administrator financiar studii medii, treapta I –  
 un secretar I - coordonarea si conducerea activităţii celor 67 de agenţi de pază de la 

căminele studenţeşti din campusul studenţesc ; răspunde de problemele legate de întocmirea 
pontajelor angajaţilor din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti ; întocmeşte procesele-
verbale la sedinţele de lucru cu administratorii căminelor şi personalul din cadrul D.S.S. 

 14 administratori patrimoniu studii medii - coordonarea si conducerea activităţii din 
căminele insumand minim 450 locuri de cazare si a minim 7 angajati; gestionarea si 
administrarea a minim un camin studentesc; încasarea lunară tarifelor preliminare de cazare 
de la studenţi; realizarea de venituri proprii pentru centrul bugetar de care raspunde; 
urmărirea zilnică a bugetului de venituri si cheltuieli pentru centrul bugetar respectiv; 
întocmeşte referatele de necesitate cu produsele şi lucrările necesare căminului ; 

 
b. Este biroul care realizează urmatoarele activităţi : 
 

 Asigurarea documentării contractului complementar cu ministerul pentru finanţarea 
activităţii căminelor şi punctului de servire a mesei; 

 Asigurarea transmiterii, la termenele stabilite, a datelor primare pentru calcularea tarifului 
de cazare pentru fiecare cămin; 

 Asigurarea înaintării spre avizare a tarifului de cazare Comisiei Sociale şi Biorului Senat şi 
pentru aprobare Senatului TUIASI; 

 Verificarea dosarelor studenţilor cazaţi în căminele din campusul studenţesc “Tudor 
Vladimirescu” pentru încadrarea acestora pe tipuri de subvenţie; 
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 Asigurarea transmiterii tarifului de cazare aprobat către cămine pentru afişare şi luare la 
cunoştinţă de către administratorii de cămine şi studenţi. 

 Asigurarea întocmirii repartiţiei locurilor de cazare pe facultăţi şi cămine. 
 Întocmirea criteriilor de cazare în căminele din campusul “Tudor Vladimirescu”. 
 Întocmirea şi transmiterea către minister a situaţiei cu studenţii cazaţi, pe cămine 

specificând tipul de subvenţie pe fiecare student. 
 Asigurarea completării datelor primare în vederea întocmirii situaţiei cazărilor pe cămine şi 

pe campusul studenţesc “Tudor Vladimirescu” şi întocmirea analizei comparative pe fiecare 
lună. 

 Asigură emiterea lunară a facturilor în vederea încasării tarifelor de cazare la cămine 
 Asigură centralizarea datelor pentru decontarea burselor de studiu, merit, performanţă, 

sociale pentru studenţii bursieri ai universităţii 
 Asigură centralizarea datelor pentru decontarea transportului intern auto pentru studenţii 

universităţii 
 Asigură baza de date cu studenţii cazaţi în campusul studenţesc “Tudor Vladimirescu” 
 Asigurarea păstrării adecvate a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, 

produselor şi ambalajelor aflate în magaziile proprii ale căminelor şi punctului de servire a 
mesei; 

 Gestionarea bunurilor achiziţionate şi evidenţa mişcării materialelor aflate în stoc; 
întocmirea documentaţiei necesare pentru transfer, redistribuire, casare sau declasare a 
acestora; 

 Asigurarea aplicării normelor de securitate şi sănătate în muncă, legislaţiei în domeniul 
protecţiei muncii, la toate locurile de muncă din spaţiile Direcţiei Servicii Studenţeşti, 
asigurarea echipamentului de protecţie adecvat şi combaterea poluării mediului 
înconjurător; 

 Asigurarea aplicării normelor protecţiei patrimoniului Direcţiei Servicii Studenţeşti; 
 Asigurarea aplicării normelor de protecţie împotriva incendiilor în tot spaţiul administrat; 
 Asigurarea în campusul studentesc al universităţii a unui climat de ordine şi disciplină în 

conformitate cu ROI; 
 Gestionarea şi valorificarea eficientă a resurselor materiale ale universitatii atribuite; 
 Urmărirea utilizării raţionale a spaţiilor repartizate conform destinaţiei şi a utilităţilor 

necesare funcţionării acestora; 
 Asigurarea, în totalitate, a condiţiilor corespunzătoare funcţionării punctului de servire a 

mesei şi căminelor studentesti; 
 Întretinerea şi gestionarea în bune condiţiuni a mobilierului şi cazarmamentului acordat 

studenţilor căministi; 
 Asigurarea condiţiilor necesare pentru obţinerea autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru 

cămine şi punctul de servire al mesei; 
 Asigurarea în cămine de servicii de cazare de bună calitate; 
 Asigurarea respectării programului de lucru; 
 Tratarea cu promptitudine a sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la cămine; 
 Asigurarea de servicii medicale de calitate, necesare campusului studenţesc; 
 Asigurarea materialelor de îngrijire şi curăţenie, confrom normelor aprobate; 
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 Urmărirea bunei conservări a spaţiilor închiriate la terţi şi plata chiriilor; informarea 
Direccţiei Generale Administrative a universităţii în toate cazurile în care constată abateri 
de la contractele încheiate; 

 Analizarea rentabilităţii contractelor de închiriere a spaţiilor din campusul studenţesc;  
 Realizarea de statistici privind activităţile derulate şi a gestiunii sale economice; 
 Asigurarea de norme şi normative de muncă şi de consumuri specifice. 
 Organizarea selecţionării, încadrării în muncă, promovări personal; asigurarea evidenţei 

salariaţilor; 
 Asigurarea competenţei personalului prin programe de instruire sau alte metode; 
 Furnizarea datelor primare în vederea întocmirii planului strategic şi a planurilor 

operaţionale ale D.S.S. 
 Arhivarea tuturor documentelor biroului. 

 

7.2.3.2. Birou Tehnic-Marketing,  a Direcţiei Servicii Studenţeşti 

a. Situaţia posturilor  

Situaţia încadrării în biroul tehnic - marketing era următoarea (la 31.12.2009): 
 un şef birou – administrator patrimoniu studii superioare gradul I - cu sarcini de coordonare, 

conducere şi verificare a întregii activităţi de profil; stabileşte atribuţiile, drepturile, 
obligaţiile si răspunderile personalului din subordine, le supune aprobării, după care le 
comunică în scris; conduce şi coordonează întreaga activitate de marketing pentru căminele 
studenteşti şi atelierul de întreţinere; verifică dacă documentaţiile tehnico-economice 
întocmite pentru reparaţiile curente care urmează a se efectua în căminele studenţeşti din 
campus corespund cu normativele în vigoare; verifică şi avizează situaţiile de plată aferente 
lucrărilor de reparaţii curente efectuate în căminele din campusul studenţesc; 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul I - urmăreşte comportarea în timp a  
instalaţiilor electrice, termice şi sanitare  din cadrul campusului studenţesc “ Tudor 
Vladimirescu” şi ia imediat măsurile ce se impun atunci cînd observă manifestări 
semnificative; face toate demersurile ce se impun şi întreprinde tot ce este necesar pentru 
întocmirea documentaţiei aferente efectuării corespunzătoare a lucrărilor de  instalaţii; 
urmăreşte permanent , în toate fazele , modul de execuţie de către constructori a lucrărilor 
contractate , luînd imediat măsurile ce se impun atunci cînd constată că nu sînt respectate 
întocmai prevederile contractuale; întocmeşte, lunar, balanţa pentru energia electrică, 
agentul termic şi apa potabilă pentru consumatorii din campus (cămine, facultăţi, terţi); 
furnizează lunar datele preliminare necesare în vederea întocmirii centralizatoarelor cu 
consumurile de utilităţi pe imobile şi a facturilor către terţi, partea didactică –facultăţi- 
consumatori în regim didactic conform Procedurii aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 
1541 din 04.11.2004, actualizată în martie 2006. 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul I - urmăreşte comportarea în timp a 
construcţiilor şi instalaţiilor din cadrul campusului studenţesc “ Tudor Vladimirescu” şi ia 
imediat măsurile ce se impun atunci cînd observă manifestări semnificative; propune spre 
aprobare conducerii TUIASI , împreună cu administratorii căminelor , sau cînd este cazul 
din proprie iniţiativă , necesarul de lucrări de construcţii şi instalaţii (reparaţii curente , 
reparaţii capitale , consolidări , etc. ) din planul anual de achiziţii , planul operaţional , 
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planul strategic ;   face toate demersurile ce se impun şi întreprinde tot ce este necesar 
pentru întocmirea documentaţiei aferente efectuării corespunzătoare a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii ; face toate demersurile necesare în pentru contractarea execuţiei 
lucrărilor cuprinse în planul anual de achiziţii al D.S.S. ; efectuează recepţia 
documentaţiilor întocmite de către proiectanţi , şi face demersurile necesare pentru plata 
lor.    

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul I - urmăreşte comportarea in timp a 
reţelelor de date din cadrul campusului studentesc “Tudor Vladimirescu” şi ia imediat 
măsurile ce se impun atunci când observa manifestări semnificative; face demersurile ce se 
impun şi întreprinde tot ce este necesar pentru întocmirea documentaţiei aferente efectuării 
corepunzatoare a lucrărilor de proiectare, execuţie, reabilitare reţele de date; urmăreşte 
permanent, în toate fazele, modul de execuţie de către constructori a lucrărilor contractate , 
luând imediat măsurile ce se impun atunci când constată  că nu sunt respectate întocmai 
prevederile contractuale. 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul I - răspunde de achiziţiile de bunuri 
materiale pentru Directia Servicii Studentesti ; răspunde de întocmirea documentaţiei 
pentru achiziţia de bunuri materiale ; răspunde de transportul şi manipularea bunurilor de la 
furnizori la gestionari ; 

 un administrator patrimoniu studii superioare gradul II - răspunde de achiziţiile de bunuri 
materiale şi servicii pentru Direcţia Servicii Studenţeşti; răspunde de întocmirea 
documentaţiei pentru achiziţia de bunuri materiale şi servicii; răspunde de transportul si 
manipularea bunurilor de la furnizori la gestionari; răspunde de completarea corectă a 
documentaţiei pentru achiziţia de bunuri şi servicii; 

 un administrator patrimoniu studii medii treapta II - este delegatul Direcţiei Servicii 
Studenţeşti pentru achiziţiile care , în momentul preluării mărfurilor , necesită prezenţa unui 
reprezentant al beneficiarului la furnizor ( oxigen , carbid , imprimate cu regim special ,  
GPL , produse petroliere , etc. ) ;  răspunde de completarea corectă a documentaţiei pentru 
achiziţiile de bunuri încredinţate ; 

 
b. Biroul tehnic – marketing  realizează urmatoarele activităţi : 

 Întreţine şi răspunde de starea bunurilor mobile şi imobile ale Direcţiei Servicii Studenţeşti;  
 Asigură toate utilităţile necesare unei bune funcţionări a campusului studentesc; 
 Ţine evidenţa consumurilor de utilităţi, de telefonie, salubritate şi a celor prevazute în alte 

contracte specifice încheiate în folosul propriu; 
 Face analize privind eficienţa contractelor încheiate pentru furnizarea de utilităţi 

campusului studentesc; 
 Asigura utilizarea eficientă a personalului şi a mijloacelor aflate în dotare; 
 Asigură toate condiţiile necesare pentru realizarea lucrărilor de investitii destinate 

campusului studentesc, la termenele prevăzute; 
 Întocmeşte documentatia tehnico-economică necesară finanţării lucrărilor din planul anual 

de investiţii şi de reparaţii; 
 Asigură caietele de sarcini şi specificaţiile necesare procurării de materiale şi utilaje 

necesare lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, lucrări în regie proprie, precum şi toate 
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materialele necesare lucrărilor în antrepriză, uneltele şi piesele de schimb necesare 
activitatilor de întreţinere; 

 Aplică legislaţia în vigoare în legătură cu buna exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor; 
avizează, din punct de vedere tehnic montajul utilajelor în spatiile destinate acestora; 

 Întocmeste justificările tehnico-economice pentru lucrări de investiţii, reparaţii capitale, 
reparaţii curente; obţine avizele locale prealabile pentru executarea acestor lucrări; 

 Urmăreşte avizarea documentaţiei tehnice întocmite ; 
 Întocmeşte documentaţia preliminară întocmirii temei de proiectare tehnico-economică 

pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale, prevăzute în planul anual al universităţii; 
 Întocmeşte / verifică documentaţia tehnică necesară lucrărilor de reparaţii curente din 

campusul studenţesc; 
 Urmăreşte întocmirea şi predarea la termenele prevăzute în contracte a documentaţiei 

tehnice comandate la firmele de proiectare; 
 Verifică dacă proiectele întocmite de terţi, privind investiţiile, reparaţiile capitale şi 

reparaţiile curente conţin toate piesele şi elementele necesare executării lucrărilor sunt în 
concordanţă cu normele şi normativele în vigoare; 

 Urmăreşte şi răspunde de executarea în bune condiţiuni a lucrărilor de investiţii şi de 
reparaţii capitale şi consolidări, în care scop controlează ca:   

 şantierul este asigurat cu forţă de muncă, materialele şi utilajele 
necesare realizării sarcinilor; 

 materialele de construcţii şi instalaţiile folosite în lucrare sunt de 
bună calitate, corespunzătoare documentaţiei aprobate; 

 desfăşurarea procesului de producţie, să se facă cu respectarea 
normelor legale în vigoare; 

 În executarea lucrărilor să se respecte avizele pe baza cărora a fost aprobată documentaţia: 
 verifică caietele de ataşament, situaţiile de lucrări întocmite de 

constructori, confruntând cantităţile înscrise cu cele rezultate din 
măsurătorile rezultate pe teren şi prezintă direcţiei financiar–
contabile  a Universităţii un exemplar din situaţiile de plată acceptate 
pentru a se efectua decontarea lor; 

 urmăreşe la compartimentul financiar-contabil, decontarea integrală 
şi la timp a lucrărilor de construcţii-montaj executate, precum şi a 
utilajelor şi diverselor dotări necesare acestora; 

 exercită controlul asupra legalităţii utilizării fondurilor de investiţii, 
reparaţii capitale şi curente; 

 întocmeşte dări de seamă lunare cu privire la mersul lucrărilor şi face 
propuneri conducerii universităţii pentru măsurile ce trebuie luate în 
vederea realizării la timp a lucrărilor de construcţii - montaj;  

 asigură întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii construcţiei; 
 răspunde din punct de vedere tehnic, de lucrările de construcţii - 

montaj planificate a se realiza în regie proprie, precum şi de 
realizarea lor în conformitate cu documentaţia tehnică existentă;  

 întocmeşte şi ţine la zi evidenţa suprafeţelor şi cubajelor pentru toate 
construcţiile aflate în proprietatea universităţii şi în gestiunea sa; 
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gestionează planurile construcţiilor şi instalaţiilor existente, cu 
caracteristicile tehnice necesare; 

 urmăreşte utilizarea raţională a spaţiilor gestionate şi a utilităţilor ; 
 întocmeşte documentaţia tehnică necesară executării de lucrari cu 

forţe şi mijloace proprii; 
 Execută, conform planificărilor lunare, lucrări de întreţinere şi reparatii curente solicitate; 
 Întocmeşte  Planul anual al achiziţiei publice a produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare 

campusului studenţesc; 
 Realizarea etapelor ce revin biroului din aplicarea procedurilor impuse de prevederile legale 

privind achiziţia publică de produse, servicii, lucrări; 
 Întocmeşte comenzile către furnizori, cu respectarea formelor legale, în termenele stabilite 

de lege; 
 Execută contractele de achiziţie încheiate de universitate, în folosul propriu, cu respectarea 

sortimentelor, calităţii, cantitaţii şi termenelor de livrare specificate. Se fac sesizările 
necesare în cazul în care se constată abateri de la prevederile contractuale; 

 Asigură aprovizionarea în acord cu clauzele contractuale; 
 Asigură respectarea termenelor şi condiţiilor contractuale; 
 Asigură recepţia şi depozitarea în bune condiţii a materialelor şi produselor achiziţionate ; 
 Asigură repartizarea produselor achiziţionate în conformitate cu solicitarile făcute; 
 Administrează şi întreţine bunurile mobile şi imobile ale Direcţiei Servicii Studenţeşti; 
 Asigură respectarea programului de lucru; 
 Asigură aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, asigură echipamentul de 

lucru şi de protecţie adecvat, P.S.I., de prevenire şi combatere a poluării mediului 
înconjurător; 

 Sesisează cu promptitudine orice probleme  referitoare la utilităţi, starea căminelor şi clauze 
contractuale; 

 Efectuează mentenanţa pentru echipamentele din dotare; 
 Asigură păstrarea în condiţii adecvate a materialelor, pieselor de schimb, mijloacelor fixe 

etc.; 
 Asigură întocmirea lunară a bilanţului energetic pentru fiecare utilitate (energie termică, 

energie electrică, apă, gaz metan). 
 Asigură, la termenele stabilite, transmiterea datelor primare pentru calcularea tarifului de 

cazare pentru fiecare cămin. 
 Asigură, la termenele stabilite, transmiterea datelor primare pentru întocmirea facturilor de 

utilităţi pentru terţi. 
 Asigură calculul preţului de revânzare a agentului termic către terţi. 
 

7.2.3.3. Birou Financiar – Contabilitate, a Direcţiei Servicii Studenţeşti 

a. Situaţia posturilor  

Situaţia încadrării în cadrul biroului social era următoarea (la 31.12.2009): 
 un şef birou – administrator financiar studii superioare gradul I - organizează , conduce şi 

verifică modul de desfăşurare a tuturor activităţilor de natură economică din cadrul 
Direcţiei Servicii Studenţeşti (fundamentarea calculării tarifelor de cazare/student în 
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căminele studenţeşti din campus, urmărirea încasărilor tarifelor stabilite, gospodărurea 
eficientă a resurselor căminelor, etc); reprezintă interfaţa permanentă a Direcţiei Servicii 
Studenţeşti cu serviciile funcţionale ale universităţii pentru probleme de natură economică ; 
elaborează , în condiţiile legii , bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Servicii 
Studenţeşti ; organizează , pe surse de finanţare şi pe centre bugetare , evidenţa tuturor 
cheltuielilor care se efectuează din fondurile D.S.S. , în conformitate cu prevederile 
Deciziei Rectorului nr. 1035 / 2000;  

 administrator financiar studii superioare gradul III - în calitate de secretar al comisiei de 
licitaţie pentru atribuirea spaţiilor şi terenurilor temporar disponibile din campus, asigură 
verifică şi răspunde de corecta întocmire a tuturor documentelor necesare organizării şi 
adjudecării licitaţiilor, întocmeşte procesul-verbal din cadru licitaţiilor şi întocmeşte 
hotărârea de adjudecare ;răspunde de încheierea contractelor de închiriere sau asociere, a 
celor de furnizare a utilităţilor de către D.S.S. şi a celor de sponsorizare încheiate cu firmele 
din campus şi întreprinde tot ce este necesar pentru derularea corespunzătoare a acestora ; 
răspunde de întocmirea corectă şi în timp util, a tuturor facturilor aferente contractelor 
încheiate cu clienţii D.S.S. şi intreprinde tot ce este necesar pentru încasarea la termen a 
debitelor create; întocmeşte lunar şi prezintă şefului de birou situaţia încasărilor şi debitelor 
pentru clienţii D.S.S ; 

 administrator financiar studii medii treapta II - întocmeşte evidenţa încasărilor şi 
cheltuielilor care se efectuează din fondurile D.S.S. întocmeşte evidenţa pe surse de 
finanţare, a cheltuielilor efectuate de centrelor bugetare (cămine); asigură lichidarea si 
ordonanţarea angajamentelor legale din care rezultă angajamente bugetare globale sau 
individuale; urmăreşte şi verifică întocmirea corectă a registrului de casă din cadrul 
casieriei D.S.S.   

 administrator financiar studii medii treapta III - întocmeşte situaţia zilnică a încasărilor la 
căminele din campusul studentesc “Tudor Vladimirescu”; tehnoredactează pentru D.S.S.; 
completează dispoziţiile de încasare. 

 casieră – 2 posturi -  
 

Este biroul care realizează următoarele activităţi : 
 Organizează,conduce şi verifică, modul de desfaşurare a tuturor activităţilor de natură 

economică din campusul studenţesc  “Tudor Vladimirescu”. 
 Organizează evidenţa resurselor şi cheltuielilor pe centre de venituri si cheltuieli (fiecare 

cămin), înfiinţate conform Deciziei Rectorului nr.1035/20.09.2000. 
 Organizează, coordonează şi verifică încasarea valorilor băneşti, din campus şi depunerea lor în 

conturile corespunzatoare. 
 Asigură repartiţia lunară a subvenţiei acordate de minister pe cămine, în funcţie de numărul de 

studenţi subvenţionaţi cazaţi şi de tipul subvenţiei. 
 Urmăreşte zilnic, stadiul încasării facturilor reprezentând c/val.tarifelor de cazare pentru fiecare 

cămin şi întocmeşte situaţia centralizată pentru tot campusul privind stadiul încasării fiecărui 
tip de tarif facturat. 

 Urmăreşte zilnic încasările provenite din desfăşurarea  activităţilor la sala de sport şi a celor 
provenite din servirea mesei, la punctul de servire a mesei calde din campus. 
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 Organizează şi coordonează activităţile şi operaţiunile privind angajarea, lichidarea şi 
ordonanţarea cheltuielilor în vederea plăţii, aferente activităţilor curente, achiziţiilor de 
materiale sau efectuării de lucrări la cămine. 

 Urmăreşte efectuarea de cheltuieli, conform legii, în ordinea priorităţilor dictate de  necesităţile 
şi în limita resurselor financiare a fiecarui cămin. 

 Lunar, întocmeşte pentru fiecare cămin,bugetul de venituri şi cheltuieli care cuprinde : situaţia 
resurselor realizate, cheltuielile efectuate şi disponibilul existent la sfârşitul lunii, situaţii ce 
sunt aduse la cunoştinţa fiecărui administrator de cămin. 

 In baza situaţiilor de la fiecare cămin, întocmeşte situaţia resurselor, cheltuielilor şi 
disponibilităţilor financiare la nivelul întregului campus,în funcţie de care se stabileşte strategia 
de încasări şi cheltuieli pentru perioada următoare. 

 Intocmeşte la sfârşitul fiecărei luni,desfăşurătorul cheltuielilor,în baza cărora se calculează 
tariful de cazare lunar pe fiecare student la fiecare cămin,în funcţie de cheltuielile privind plata 
utilităţilor,plata serviciilor, a salariilor personalului, achiziţiilor materiale sau a lucrărilor 
efectuate la cămin. 

 Elaborează în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Servicii Studenţeşti şi 
urmăreşte execuţia acestuia în limita prevederilor bugetare şi destinaţiilor stabilite. 

 Asigură repartizarea cheltuielilor pe titluri, capitole, articole şi aliniate bugetare. 
 Urmăreşte execuţia bugetului, asigurarea finanţării cheltuielilor în limita creditelor bugetare şi 

a destinaţiei stabilite, încadrarea strictă a cheltuielilor în resursele preliminate a se reraliza. 
 Intocmeşte lucrări de raportare periodică cu privire la execuţia bugetului şi altor fonduri. 
 Organizează,coordonează şi verifică relaţiile contractuale cu clienţii Direcţiei Servicii 

Studenţeşti. 
 Urmăreşte buna conservare a spaţiilor închiriate la terţi şi plata chiriilor la termen, informează 

Direcţia General Administrativă în toate cazurile în care constată abateri de la disciplina 
contractuală. 

 Urmăreşte, emiterea conform clauzelor contractuale a facturilor în baza cărora clienţii, achită 
c/val. prestaţiilor oferite de Direcţia Servicii Studenţeşti, în funcţie de tipul contractului 
încheiat cu fiecare client (  închiriere, asociere sau furnizare de utilităţi. 

 Urmăreşte achitarea la timp şi în totalitate a facturilor emise, iar în cazul neachitării la termen, 
asigură calculul , facturarea si încasarea majorărilor de întârziere. 

 Pe baza consumurilor primite de la biroul tehnic asigură virarea la ANSCR a cotei de 0,1%din 
valoarea energiei termice livrată la terţi. 

 Analizează lunar situaţia debitelor şi întocmeşte dosarul pentru acţionarea în instanţă a rău 
platnicilor. 

 Urmăreşte realizarea contractelor de sponsorizare. 
 Asigură finanţarea activităţilor privind protecţia socială a studenţilor. 
 Lunar, pe baza listelor nominale emise de centrele de plasament, emite facturi privind încasarea 

alocaţiei de hrană pentru studenţii asistaţi ai centrelor de plasament. 
 Asigură decontarea cheltuielilor cu transportul studenţilor, atât a cheltuielilor cu transportul 

local,prin emiterea de abonamente,cât şi a transportului auto intern, prin decontarea biletelor de 
călătorie. 

 Urmăreşte realizarea  integrală şi la timp a contractelor de achiziţii materiale sau de lucrări,pe 
surse de finanţare. 
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 Asigură baza de date financiar-contabile, necesară pentru orice situaţie de sinteză, în vederea 
analizelor economice periodice sau anuale, la nivel de direcţie sau de conducere a Universităţii 

Tehnice “Gheorghe Asachi » din Iaşi.  
 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor enumerate mai sus, se stabilesc responsabilităţi specifice 
pentru personalul serviciului, prevazute în fişele de post ale acestora. 

 
 
8. INTERFEŢE ORGANIZATORICE  
 

8.1. INTERFEŢE  INTERNE 
 8.1.1 Responsabilităţile birourilor direcţiei şi ale personalului încadrat în acestea sunt 

specificate în Fişele de Post prevazute în Manualele functionale ale acestora. Fisele de post ale 
personalului Directiei Servicii Studenţeşti sunt prezentate în  Anexa 4. 

8.1.2 Relaţiile de subordonare / colaborare a compartimentelor sunt conform schemei 
organizatorice din Anexa l.  

 
8.2  INTERFEŢE EXTERNE 

8.2.1 Relaţiile Directiei Servicii Studenţeşti cu celelalte direcţii, servicii şi birouri ale 
iniversitatii, în conformitate cu reglementările în vigoare, sunt prezentate schematic în Anexa 5. * 
 

9.       LISTA  DE  DIFUZARE 

1. Rectorat,  
2. Prorectorat Strategii Universitare,  
3. Prorectorat Ştiinţific,  
4. Prorectorat Didactic,  
5. Prorectorat Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară, 
6. Preşedinte Universitate, 
7. Secretar Ştiinţific Senat,  
8. Direcţia Generală Administrativă, 
9. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, 
10. Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 
11. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, 
12. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, 
13. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, 
15. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, 
16. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, 
17. Facultatea de Mecanică, 
18. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, 
19. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial, 
20. Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, 
21. Departamentul de Management al Informatizării, 
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22. Direcţia Financiar – Contabilă, 
23. Direcţia Resurse Umane,  
24. Biblioteca,  
25. Serviciul Tehnic, 
26. Serviciul Administrativ – Patrimoniu, 
27. CCTT Polytech, 
28. Biroul Marketing – Transport,  
29. Biroul Statistică,  
30. Oficiul Juridic, 
31. Compartimentul Audit Public Intern, 
32. Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, 
33. Compartiment Protecţia Mediului, 
34. Atelierul ROTAPRINT.  

 
 

 


